Coleção das Leis
da República
Federativa
do Brasil

Imprensa Nacional

Coleção das Leis
da República
Federativa
do Brasil
Volume 188 -Número 1
janeiro - 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v.1SS, n.1, p. 7-565,jan. 1996.

Imprensa Nacional
Responsabilidade editorial:
Divisão de Editoração - DIED
Seção de Edição de Texto - SETEX
SIG, Quadra 6, Lote 800
70604-900 Brasília, DF
Telefones: (061) 313-9520 e 313-9521
Comercialização exclusiva:
Divisão Comercial- DICOM
Setor de Reembolso Postal
SIG, Quadra 6, Lote 800
Caixa PostaI 30.000
70604·900 Brasília, DF
Telefone: (061) 313-9905 Fax (061) 313-9528

Coleção das Leis da República Federativa do Brasil v. 1 (1808Brasília, Imprensa Nacional, 1808Mensal
Bimestral (1989-1991)
Trimestral (1938-1988)
Anual (1808·1937)
Variação do título: Collecção das Leis do Brazil e Ccllecção das Decisões do
Governo do Brazil (1808-1821); Collecção das Leis do Império do Brazil e Collecção
das Decisões do Governo do Império do Brasil (1822-1889)i Decretos do Governo
Provisório e Decisões do Governo Provisório da República aos Estados Unidos do
Brazil (1889-1891); Decisões do Governo da República dos Estados Unidos do Brazil
(1891); Collecção das Leis da República dos Estados Unidos do Brazil (1892-1936);
Coleção das Leis da República Federativa do Brasil (1937-1939); Coleção das Leis

(1939-1988).

ISSN 0103·3646
1. Legislação - Periódicos - Brasil. 1. Brasil. Leis, decretos, etc. 11. Brasil,
Imprenaa Nacional.
CDDireito (3. ed.) 340.0981

SUMÁRIO

LEI COMPLEMENTAR
LEIS...........................................................................................
MEDIDAS PROVISÓRIAS.......................................................
RESOLUÇÕES..........................................................................
DECRETOS
DECRETOS NÃO NUMERADOS
REPUBLICAÇÕES
Decreto................................................................................
Decretos Não Numerados..................................................
RETIFICAÇÕES
Leis
Medida Provis6ria..............................................................
Decreto................................................................................
Decretos Não Numerados..................................................
íNDICE CRONOLÓGICO
íNDICE DE ASSUNTOS..........................................................

7
11
27
191
197
371
457
501
503
505
505
506
509
525

LEI COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMENTAR N· 84, DE 18 DE JANEIRO DE 1996
Institui fonte de custeio para a matuuenção da Seguridade Social, na forma do § 4'
do art. 195 da Constituição Federal, e dã
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· Para a manutenção da Seguridade Social, ficam instituídas as seguintes contribuições sociais:
I - a cargo das empresas e pessoas juridicas, inclusive cooperativas, no valor de quinze por cento do total das remunerações ou
retribuições por elas pagas ou creditadas no decorrer do mês, pelos
serviços que lhes prestem, sem vínculo empregatício, os segurados
empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas
físicas; e
II - a cargo das cooperativas de trabalho, no valor de quinze
por cento do total das importâncias pagas, distribuídas ou creditadas
a seus cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos
serviços que prestem a pessoas juridicas por intermédio delas.
Art. 2· No caso de bancos comerciais, bancos de investimento,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, soCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 7-9,jan. 1996
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ciedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, empresas de seguros privados
'e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de
crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas, é
devida a contribuição adicional de dois e meio por cento sobre as bases
de cálculo definidas no art. 1º.
Art. 3º Quando as contribuições previstas nos arts. 1º e 2º se
referirem a pagamento a autônomo que esteja contribuindo em classe
de salário-base sobre a qual incida alíquota máxima, o responsável
pelos recolhimentos poderá optar pela contribuição definida nos artigos citados, ou por efetuar o pagamento de vinte por cento do saláriobase da classe em que o autônomo estiver enquadrado.
§ 1e Na hipótese de o autônomo estar dispensado do recolhimento de contribuição sobre salário-base, considerar-se-á, para fins deste
artigo, o salário-base da classe inicial.

§ 2º Na hipótese de o autônomo estar contribuindo em uma das
três primeiras classes de salário-base, a contribuição corresponderá
a vinte por cento do salário-base da classe 4.

Art. 4º As contribuições a que se refere esta lei complementar
serão arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e
estarão sujeitas às mesmas condições, prazos, sanções e privilégios,
inclusive no que se refere à cobrança judicial, constantes das normas
geraís ou especiaís pertinentes às demaís contribuições arrecadadas
por essa entidade.
Art. 5º Para os fins do disposto nesta lei complementar, aplicam-se subsidiariamente os dispositivos da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991, com suas alterações posteriores, inclusive as penalidades por seu descumprimento.
Art. 6º Ficam mantidas as demaís contribuições sociaís previstas na legislação em vigor.
Art. 7º O Poder Executivo regulamentará esta lei complementar no prazo de sessenta dias a contar de sua publicação.
Art. 8º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir do dia primeiro do mês seguinte ao nonagésimo dia daquela publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 7-9,jan. 1996
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Art. 9" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1996; 175. da Independência e 108" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 7-9,ian. 1996

LEIS

LEI Nº 9.254, DE 3 DE JANEIRO DE 1996
Altera c redação do art. 12 da Lei n f!
7.520, de 15 de julho de 1986.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' O art. 12 da Lei n" 7.520, de 15 de julho de 1986, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 12. Compete exclusivamente ao Tribunal Regional do
Trabalho da 2' Região processar, conciliar e julgar os dissídios
coletivos nos quais a decisão a ser proferida deva produzir efeitos
em área territorial alcançada, em parte, pela jurisdição desse
mesmo Tribunal, e em outra parte, pela jurisdição do Tribunal
Regional do Trabalho da 15' Região.»
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de janeiro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p.

11~26,jan.

1996
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LEI Nº 9.255, DE 3 DE JANEIRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a conceder
pensão especial a Lúcia de Oliueira Menezes,
tetraneta de Joaquim José da Silva Xavier,
o Tiradentes.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1". É concedida a Lúcia de Oliveira Menezes, membro da
quinta geração do Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Protomártir da Independência do Brasil, pensão especial mensal, individual,
no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), reajustável na mesma data e
com os mesmos índices adotados para o reajustamento das demais
pensões pagas pelo Tesouro Nacional.
Parágrafo único. A pensão especial de que trata este artigo é
intransferível e extinguir-se-á com a morte da beneficiária.
Art. 2" É vedada a acumulação deste benefício com quaisquer
outros recebidos dos cofres públicos, resguardado o direito de opção.
Art. 3" A despesa decorrente desta lei correrá à conta de Encargos Previdenciários da União -recursos sob supervisão do Ministério
da Fazenda.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 'de janeiro de 1996; 175" da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

LEI N" 9.256, DE 9 DE JANEIRO DE 1996
Altera o caput do art. 53 e o § 3'2 do art.

63 da Lei n' 8.245, de 18 de outubro de 1991,
que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 11-26,jan. 1996
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Art. 12 O caput do art. 53 e o § 32 do art. 63 da Lei nO 8.245, de
18 de outubro de 1991, passam a ter a seguinte redação:
«Art. 53. Nas locações de imóveis utilizados por hospitais,
unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e
de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem como
por entidades religiosas devidamente registradas, o contrato
somente poderá ser rescindido:
Art. 63

..

§ 3° Tratando-se de hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de
ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem como
por entidades religiosas devidamente registradas, e o despejo for
decretado com fundamento no inciso IV do art. 9° ou no inciso II
do art. 53, o prazo será de um ano, exceto no caso em que entre
a citação e a sentença de primeira instância houver decorrido
mais de um ano, hipótese em que o prazo será de seis meses.»

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de janeiro de 1996; 175° da Independência e 108 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

LEI N° 9.257, DE 9 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre o Conselho Nacional de
Ciência e Tecnologia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 11-28, jan. 1996
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Art. 1º O Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) é
órgão de assessoramento superior do Presidente da República para a
formulação e implementação da política nacional de desenvolvimento
científico e tecnológico, competindo-lhe:
I - propor a política de Ciência e Tecnologia do País, como
fonte e parte integrante da política nacional de desenvolvimento;
II - propor planos, metas e prioridades de governo referentes
à Ciência e Tecnologia, com as especificações de instrumentos e de
recursos;

III - efetuar avaliações relativas à execução da política nacional de Ciência e Tecnologia;
IV - opinar sobre propostas ou programas que possam causar
impactos à política nacional de desenvolvimento científico e tecnológico, bem como sobre atos normativos de qualquer natureza que
objetivem regulamentá-la.

Art. 2· O Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia reunir-seá mediante convocação determinada pelo Presidente da República,
que presidirá cada sessão de instalação dos trabalhos e designará o
presidente da reunião.
Parágrafo único. As reuniões do conselho serão realizadas com
a presença da maíoria dos seus membros.

Art. 3º Compõem o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia:
I
II

III

o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia;
o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento;
o Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da

República;
IV
V
VI
VII

o Ministro de Estado das Relações Exteriores;
o Ministro de Estado da Fazenda;
o Ministro de Estado da Educação e do Desporto;
o Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n.1, p. 11-26,jan. 1996
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VIII - sete representantes de produtores e usuários da ciência
e tecnologia, nomeados pelo Presidente da República, com mandato
de 3 anos, a contar da posse.
§ 12 A participação no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia não será remunerada.

§ 22 Os membros referidos no inciso VIII deste artigo terão
suplentes, com eles juntamente nomeados, que os substituirão nos
eventuais impedimentos.
§ 32 Nos impedimentos dos membros referidos nos incisos I a
VII deste artigo, serão convocados os que estiverem no exercício dos
respectivos cargos.

§ 42 A critério do Presidente da República, poderão ser convocados para participar de reuniões do Conselho outros Ministros de
Estado e personalidades.
§ 52 O conselho poderá constituir, sob a coordenação de qualquer dos seus membros, comissões de trabalho temáticas setoriais,
temporárias, que poderão incluir representantes estaduais, dos trabalhadores, dos produtores e dos usuários de ciência e tecnologia e
da comunidade científica e tecnológica.

Art. 42 A Secretaria do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia será exercida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
Art. 52 As normas regulamentares desta lei, bem como o regimento interno do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia serão
submetidos à aprovação do Presidente da República, mediante proposta do Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, tendo em vista
deliberação do colegiado.
Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 72 Revogam-se os arts. 2º e 32 da Lei n 2 8.090, de 13 de
novembro de 1990.
Brasília, 9 de janeiro de 1996; 1752 da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Israel Vargas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 11-26, jan. 1996
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LEI N" 9.258, DE 9 DE JANEIRO DE 1996
Autoriza a reversão ao Municipio de
Mamboré, Estado do Paraná, dos imóveis
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1" É autorizada a reversão ao Município de Mamboré,
Estado do Paraná, dos imóveis identificados como Cartas de Datas
nOs 6, 14, 15 e 16 da Quadra 83, com área de setecentos e cinqüenta
metros quadrados cada um, situados no perímetro urbano do citado
Município, doados à Fundação Legião Brasileira de Assistência
(FLBA), mediante Lei Municipal n" 35, de 28 de setembro de 1988, e
Escritura Pública de Doação, lavrada em 25 de outubro de 1988, e
transcrita no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mamboré (PR), sob nOs 275, 276, 277 e 278 do livro 2, em 4 de novembro
de 1988.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de janeiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
LEI NO 9.259, DE 9 DE JANEIRO DE 1996
Acrescenta parágrafo único ao art".lO.
dispõe sobre a aplicação dos arts. 49, 56,
incisos III e N, e 57, inciso lII, da Lei n'
9.096, de 191ft setembro de 1995, e dá nova
redação ao § l ' do art. l' da Lei n' 1.533, de
311ft dezembro de 1951.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 11-26,jan. 1996
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Art. 1º É acrescido ao art. 10 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro
de 1995, o seguinte parágrafo único:
«Art. 10
.
Parágrafo único. O Partido comunica à Justiça Eleitoral a
constituição de seus órgãos de direção e os nomes dos respectivos
integrantes, bem como as alterações que forem promovidas, para
anotação:
I - no Tribunal Superior Eleitoral, dos integrantes dos
órgãos de âmbito nacional;
H - nos Tribunais Regionais Eleitorais, dos integrantes
dos órgãos de âmbito estadual, municipal ou zonal.»
Art. 2º O § 10 do art. 1º da Lei n" 1.533, de 31 de dezembro, de
1951, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º

.

§ 1º Consideram-se autoridades, para os efeitos desta lei,
os representantes ou administradores das entidades autárquicas
e das pessoas naturais ou jurídicas com funções delegadas do
Poder Público, somente no que entender com essas funções .
.................................................................................................»

Art. 3' O disposto no parágrafo único do art. 10 da Lei nº 9.096,
de 19 de setembro de 1995, na redação dada por esta lei, aplica-se a
todas as alterações efetivadas a qualquer tempo, ainda que submetidas à Justiça Eleitoral na vigência da Lei nº 5.682, de 21 de julho de
1971, sem que tenha sido prolatada decisão final.
Art. 4º O disposto no art. 49 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro
de 1995, tem eficácia imediata, aplicando-se aos partidos políticos que
não atenderem aos seus requisitos as disposições dos arts. 56, incisos
IH e IV, e 57, inciso IH, da mesma lei.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de janeiro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Bras'ília, v. 188, n. 1, p. 11-26,jan. 1996
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LEI Nº 9.260, DE 10 DE JANEIRO DE 1996
Concede pensão especial a Ayres Câmara Cunha.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É concedida a Ayres Câmara Cunha, sertanista, por
seus relevantes serviços prestados à causa indígena brasileira, pensão especial, mensal e vitalícia, no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais), referente ao mês de julho de 1994.
§ 1a A pensão de que trata o caput será reajustada nas mesmas
datas e índices dos beneficios mantidos pela previdência social.
§ 2' Por morte do beneficiário, a pensão de que trata este artigo
reverterá à companheira, Senhora Anna Maria Lopes da Costa.
Art. 2º É vedada a acumulação deste beneficio com quaisquer
outros recebidos dos cofres públicos, resguardado o direito de opção.
Art. 3' A despesa decorrente desta lei correrá por conta de
Encargos Previdenciários da União - recursos sob a supervisão do
Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de janeiro de 1996; 175' da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
LEI N' 9.261, DE 10 DE JANEIRO DE 1996
Altera a redação dos incisos 1 e II do art.
2º, o caput do art. 3º, o inciso VI do art. 4º- e
o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 7.377,
de 3D de setembro de 1985.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 11-26, jan. 1996
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Art. 12 A Lei n 2 7.377, de 30 de setembro de 1985, passa a
vigorar com a seguinte redação para os incisos I e 11 do art. 22 , para
o art. 32 , para o inciso VI do art. 42 e para o parágrafo único do art. 62 :
«Art. 2º

I -

.

Secretário Executivo:

a) o profissional diplomado no Brasil por Curso Superior de
Secretariado, legalmente reconhecido, ou diplomado no exterior
por Curso Superior de Secretariado, cujo diploma seja revalidado
na forma da lei;

b) portador de qualquer diploma de nível superior que, na
data de início da vigência desta lei, houver comprovado, através
de declarações de empregadores, o exercício efetivo, durante pelo
menos trinta e seis meses, das atribuições mencionadas no art.
42 desta lei;

II -

Técnico em Secretariado:

a) o profissional portador de certificado de conclusão de
Curso de Secretariado, em nível de 22 grau;

b) o portador de certificado de conclusão do 22 grau que, na
data da vigência desta lei, houver comprovado, através de declarações de empregadores, o exercício efetivo, durante pelo menos
trinta e seis meses, das atribuições mencionadas no art. 5º desta
lei.

Art. 32 É assegurado o direito ao exercício da profissão aos
que, embora não habilitados nos termos do artigo anterior, contem pelo menos cinco anos ininterruptos ou dez anos intercalados
de exercício de atividades próprias de secretaria, na data da
vigência desta lei.
Art. 42
VI -

Art. 6 2

.

(Vetado).

..

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 11-26, jan. 199{)
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Parágrafo único. No caso dos profissionais incluídos no art.
32 , a prova da atuação será feita por meio de anotações na
Carteira de Trabalho e Prevídência Social e através de declarações das empresas nas quais os profissionais tenham desenvolvido suas respectivas atividades, discriminando as atribuições a
serem confrontadas com os elencos especificados nos arts. 42 e 5Q. »
Art. 22 Esta lei entra em vígor na data de sua publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de janeiro de 1996; 1752 da Independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

LEI Nº 9.262, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre a administração da Área de
Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio .
São Bartolomeu, localizada no Distrito Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 12 Fica o Poder Executivo do Distrito Federal responsável
pela administração e fiscalização da Área de Proteção Ambiental
(APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu, criada pelo Decreto nº 88.940,
de 7 de novembro de 1983.
Art. 22 (Vetado).
Art. 3º As áreas públicas ocupadas localizadas nos limites da
APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, que sofreram processo de
parcelamento reconhecido pela autoridade pública poderão ser, no
todo ou em parte, vendidas individualmente, dispensados os procedimentos exigidos pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 11-26,jan. 1996
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§ 1º A possibilidade de venda a que se refere o caput só se aplica
às áreas passíveis de se transformarem em urbanas, e depois de
atendidas as exigências da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.

§ 2º Poderá adquirir a propriedade dos lotes, nos termos do
caput deste artigo, aquele que comprovar, perante a Companhia
Imobiliária de Brasília (Terracap), ter firmado compromisso de compra e venda de fração ideal do loteamento, prova esta que deverá ser
feita mediante apresentação do contrato firmado com o empreendedor
do loteamento ou suposto proprietário, além da comprovação de que
efetivamente pagou, ou está pagando, pelo terreno, através de cópias
dos respectivos cheques e extratos bancários, ou comprovação de que
tenha pago o terreno com algum bem que estava em sua esfera
patrimonial.

§ 3º Quando o detentor da fração ideal não tiver quitado seu
terreno, deverá comprovar, nos termos do parágrafo anterior, que
iniciou o pagamento do mesmo anteriormente a 31 de dezembro de
1994.
§ 4º (Vetado).
§ 5º (Vetado).
§ 6º (Vetado).
§ 7º (Vetado).
§ 8º (Vetado).
§ 9º (Vetado).
§ 10. (Vetado).
§ 11. (Vetado).
§ 12. Para efeito das alienações previstas no art. 3º, serão
desconsideradas nas avaliações as benfeitorias promovidas pelos
efetivos ocupantes.

Art. 4º (Vetado).
Art. 5º (Vetado).
Art. 6º (Vetado).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 11-26,jan. 1996
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Art. 7Q OS recursos auferidos nessas alienações serão destinados à construção de casas populares no Distrito Federal e a obras de
infra-estrutura nos assentamentos habitacionais para populações de
baixa renda.
Art.S· (Vetado).
Art. 9· O Poder Executivo do Distrito Federal realizará o rezoneamento da APA, indicando em cada zona as atividades que poderão
ser implantadas, bem como as respectivas restrições e proibições.
Parágrafo único. O rezoneamento será submetido à aprovação
da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Art. 10. (Vetado).
Art. 11. O Poder Executivo do Distrito Federal designará o
Conselho Supervisor da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, no
prazo de noventa dias contados da publicação desta lei.
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. (Vetado).
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson A. Jobim

LEI N· 9.263, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Regula o § 7º do art. 226 da Constituição
Federal, que trata do planejamento familiar,
e~tabelece penalidades e dá outras providêncuis.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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CAPÍTULO I
Do Planejamento Familiar

Art. 1º O planejamento familiar é direito de todo cidadão, observado o disposto nesta lei.
Art. 2º Para fins desta lei, entende-se planejamento familiar
como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta
direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela
mulher, pelo homem ou pelo casal.
Parágrafo único. É proibida a utilização das ações a que se refere
o caput para qualquer tipo de controle demográfico.

Art. 3º O planejamento familiar é parte integrante do conjunto
de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma
visão de atendimento global e integral à saúde.
Parágrafo único. As instâncias gestoras do Sistema Único de
Saúde, em todos os seus níveis, na prestação das ações previstas no
caput, obrigam-se a garantir, em toda a sua rede de serviços, no que
respeita a atenção à mulher, ao homem ou ao casal, programa de
atenção integral à saúde, em todos os seus ciclos vitais, que inclua,
como atividades básicas, entre outras:
I

II

a assistência à concepção e contracepção;

o atendimento pré-natal;

III

a assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato;

IV

O

controle das doenças sexualmJnte
, transmissíveis;

V
o controle e prevenção do câncer cérvico-uterino, do câncer
de mama e do câncer de pênis.

Art. 42 O planejamento familiar orienta-se por ações preventivas
e educativas e pela garantia de acesso igualitário a informações, meios,
métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade.
Parágrafo único. O Sistema Único de Saúde promoverá o treinamento de recursos humanos, com ênfase na capacitação do pessoal
técnico, visando a promoção de ações de atendimento à saúde reprodutiva.
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Art. 5· É dever do Estado, através do Sistema Único de Saúde,
em associação, no que couber, às instâncias componentes do sistema
educacional, promover condições e recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos que assegurem o livre exercício do planejamento familiar.
Art. 6· As ações de planejamento familiar serão exercidas pelas
instituições públicas e privadas, filantrópicas ou não, nos termos
desta lei e das normas de funcionamento e mecanismos de fiscalização
estabelecidos pelas instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde.
Parágrafo único. Compete à direção nacional do Sistema Único
de Saúde definir as normas gerais de planejamento familiar.

Art. 7· É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros nas ações e pesquisas de planejamento
familiar, desde que autorizada, fiscalizada e controlada pelo órgão de
direção nacional do Sistema Unico de Saúde.
Art. 8' A realização de experiências com seres humanos no
campo da regulação da fecundidade somente será permitida se previamente autorizada, fiscalizada e controlada pela direção nacional
do Sistema Único de Saúde e atendidos os critérios estabelecidos pela
Organização Mundial de Saúde.
Art. 9· Para o exercício do direito ao planejamento familiar,
serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e
a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção.
Parágrafo único. A prescrição a que se refere o caput só poderá
ocorrer mediante avaliação e acompanhamento clínico e com informação sobre os seus riscos, vantagens, desvantagens e eficácia.

Art. 10. (Vetado).
Art. 11. (Vetado).
Art. 12. É vedada a indução ou instigamento individual ou
coletivo à prática da esterilização cirúrgica.
Art. 13. É vedada a exigência de atestado de esterilização ou de
teste de gravidez para quaisquer fins.
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Art. 14. Cabe à instância gestora do Sistema Único de Saúde,
guardado o seu nível de competência e atribuições, cadastrar, fiscalizar e controlar as instituições e serviços que realizam ações e pesquisas na área do planejamento familiar.
Parágrafo úníco. (Vetado).
CAPÍTULO II
Dos Crimes e das Penalidades
Art. 15. (Vetado).
Art. 16. Deixar o médico de notificar à autoridade sanitária as
esterilizações cirúrgicas que realizar.
Pena: Detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
Art. 17. Induzir ou instigar dolosamente a prática de esterilização cirúrgica.
Pena: reclusão, de um a dois anos.
Parágrafo único. Se o crime for cometido contra a coletividade,
caracteriza-se como genocídio, aplicando-se o disposto na Lei n? 2.889,
de 1· de outubro de 1956.
Art. 18. Exigir atestado de esterilização para qualquer fim.
Pena: reclusão, de um a dois anos, e multa.
Art. 19. Aplica-se aos gestores e responsáveis por instituições
que permitam a prática de qualquer dos atos ilícitos previstos nesta
lei o disposto no caput e nos §§ 1· e 2· do art. 29 do Decreto-Lei n·
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.
Art. 20. As instituições a que se refere o artigo anterior sofrerão
as seguintes sanções, sem prejuízo das aplicáveis aos agentes do
ilícito, aos co-autores ou aos partícipes:
I -

se particular a instituição:

a) de duzentos a trezentos e sessenta dias-multa e, se reinciden-

te, suspensão das atividades ou descredenciamento, sem direito a
qualquer indenização ou cobertura de gastos ou investimentos efetuados;
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b) proibição de estabelecer contratos ou convênios com entidades
públicas e de se beneficiar de crêditos oriundos de instituições governamentais ou daquelas em que o Estado é acionista;

H - se pública a instituição, afastamento temporário ou definitivo dos agentes do ilícito, dos gestores e responsáveis dos cargos
ou funções ocupados, sem prejuízo de outras penalidades.

Art. 21. Os agentes do ilícito e, se for o caso, as instituições a
que pertençam ficam obrigados a reparar os danos morais e materiais
decorrentes de esterilização não autorizada na forma desta lei, observados, nesse caso, o disposto nos arts. 159, 1.518 e 1.521 e seu
parágrafo único do Código Civil, combinados com o art. 63 do Código
de Processo Penal.
CAPÍTULO IH
Das Disposições Finais

Art. 22. Aplica-se subsidiariamente a esta lei o disposto no
Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e,
em especial, nos seus arts. 29, caput, e §§ l' e 2'; 43, caput e incisos
I, H e IH; 44, caput e incisos I, H e HI e parágrafo único; 45, caput e
incisos I e H; 46, caput e parágrafo único; 47, caput e incisos I, H e
IH; 48, caput e parágrafo único; 49, caput e §§ 1º e 2'; 50, caput, § l'
e alíneas e § 2'; 51, caput e §§ l' e 2'; 52; 56; 129, caput e § 1', incisos
I, H e IH, § 2', incisos I, IH e IV e § 3'.
Art. 23. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Adib Jatene
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.250, DE 4 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido Sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ 1· O Programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei n·
6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n· 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987.
§ 2· O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do Programa de que trata o caput.
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Art. 2· Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do Programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;

11 - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de
aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;

111 - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso 11,
registrado contabiimente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodosbase anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;

VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ 1· O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do
mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2· do
art. 1·.
§ 2· O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 3· Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
Programa de que trata o art. 1· não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2·, 264, § 3·, e 270, parágrafo único, da Lei n· 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
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Art. 42 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nQ1.214, de 5 de dezembro de 1995.
Art. 5Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 4 de janeiro de 1996; 1752 da Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.251, DE 4 DE JANEIRO DE 1996
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados aPI) na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, relacionados em anexo, importados ou de fabricação nacional,
bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
Parágrafo único. São asseguradas a manutenção e a utilização
dos créditos do referido imposto, relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
Art. 2Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores que ocorrerem até 31 de
dezembro de 1998.
Brasília, 4 de janeiro de 1996; 1752 da Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Frederico Alvares

o anexo está publicado no DO de 5.1.1996 págs. 1611163.
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.252, DE 11 DE JANEIRO DE 1996
Acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei
n' 4. 728, de 14 de julho de 1965.

O PRESIDENTE'DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" O art. 75 da Lei n? 4.728, de 14 de julho de 1965, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
«Art. 75
..
§ 4" As importâncias adiantadas na forma do § 2" deste
artigo serão destinadas, na hipótese de falência, liquidação extrajudicialou intervenção em instituição financeira, ao pagamento das linhas de crédito comercial que lhes deram origem, nos
termos e condições estabelecidos pelo Banco Central do Brasil."
Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.215, de 12 de dezembro de 1995.
Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de janeiro de 1996; 175" da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.253, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dá nova redação ao parágrafo único do
art. l' da Lei n' 8.995, de 24 de fevereiro de
1995, que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (eRTU), a transferir
à Companhia Fluminense de Trens Urbanos
{Flumitrens), recursos para pagamento de
pessoal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1° O parágrafo único do art. 1° da Lei nO 8.995, de 24 de
fevereiro de 1995, passa a vigorar com a segninte redação:
«Art. 1º

.

Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo fica
condicionada até o limite de R$ 164.130.653,00 (cento e sessenta
e quatro milhões, cento e trinta mil, seiscentos e cinqüenta e três
reais) e correrá à conta de dotação orçamentária da CBTU."

Art. 2° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.216, de 13 de dezembro de 1995.
Art. 3° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175° da Independência e 108 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Odacir Klein
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.254, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia de Navegcu;ãoLlvyd Brasileiro (Lloydbras), e dá outras providências.

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

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbras), por intermédio do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
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empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com
recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado
exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas,
exceto pessoal.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o prazo
de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe aplicando
as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente, para a realização de operações financeiras com órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta, assim
como as limitações associadas ao endividamento do setor público.
Art. 22 O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando
os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social «BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbras ou, por solicitação desta, liberar
os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 32 A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de
Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na
forma do artigo precedente.
Art. 42 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.217, de 13 de dezembro de 1995.
Art. 52 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 1752 da Independência e 10S2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.255, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre a responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas aos regimes de que tratam a Lei n~ 6.024,
de 13 de março de 1974, e o Decreto-Lei n'
2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a
indisponibilidade de seus bens; sobre priva.
tização de instituições cujas ações sejam desapropriadas, na forma do Decreto-Lei n'!
2.321, de 1987, e dá outras prouídêncíos.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1° A responsabilidade solidária dos controladores de instituições financeiras estabelecida no art. 15 do Decreto-Lei nO 2.321, de
25 de fevereiro de 1987, aplica-se, também, aos regimes de intervenção e liquidação extrajudicial de que trata a Lei n' 6.024, de 13 de
março de 1974.
Art. 2° O disposto na Lei nO 6.024, de 1974, e no Decreto-Lei n'
2.321, de 1987 no que se refere à indisponibilidade de bens, aplica-se,
também, aos bens das pessoas, naturais ou jurídicas, que detenham
o controle, direto ou indireto das instituições submetidas aos regimes
de intervenção, liqnidação extrajudicial ou administração especial
temporária.
§ 1° Objetivando assegurar a normalidade da atividade econômica e os interesses dos credores, o Banco Central do Brasil, por
decisão de sua diretoria, poderá excluir da indisponibilidade os bens
das pessoas jurídicas controladoras das instituições financeiras submetidas aos regimes especiais.
§ 2' Não estão sujeitos à indisponibilidade os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis, nos termos da legislação em vigor.
§ 3' A indisponibilidade não impede a alienação de controle,
cisão, fusão ou incorporação da instituição submetida aOS regimes de
intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.
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Art. 3· Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 2· e 15 da Lei n· 6.024, de 1974, e no art. F do
Decreto-Lei n· 2.321, de 1987, é facultado ao Banco Central do Brasil,
visando assegurar a normalidade da economia pública e resguardar
os interesses dos depositantes, investidores e demais credores, sem
prejuízo da posterior adoção dos regimes de intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, determinar as
seguintes medidas:
I - capitalização da sociedade, com o aporte de recursos necessários ao seu soerguimento, em montante por ele fixado;
II - transferência do controle acionário;
III - reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou cisão.
Parágrafo único. Não implementadas as medidas de que trata
este artigo, no prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil,
decretar-se-á o regime especial cabível.
Art. 4· No resguardo da economia pública e dos interesses dos
depositantes e investidores, o interventor, o liquidante ou o conselho
diretor da instituição submetida aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária, quando prévia e expressamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, poderá:
I - transferir para outra ou outras sociedades, isoladamente
ou em conjunto, bens, direitos e obrigações da empresa ou de seus
estabelecimentos;
II - alienar ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar a
assunção de obrigações por outra sociedade;
III - proceder à constituição ou reorganização de sociedade ou
sociedades para as quais sejam transferidos, no todo ou em parte,
bens, direitos e obrigações da instituição sob intervenção, liquidação
ou administração especial temporária, objetivando a continuação
geral ou parcial de seu negócio ou atividade.
Art. 5· A implementação das medidas previstas no artigo anterior e o encerramento, por qualquer forma, dos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária
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ponsabilidades dos controladores, administradores e membros dos
conselhos das instituições submetidas aos regimes de que tratam a
Lei nO 6.024, de 1974, e o Decreto-Lei n? 2.321, de 1987.
Art. 6° A intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições
financeiras poderão, também, a critério do Banco Central do Brasil,
ser executadas por pessoa jurídica.
Art. 7° Instaurado processo administrativo contra instituição
financeira, seus administradores e membros de seus conselhos, o
Banco Central do Brasil poderá, cautelarmente:
I - determinar o afastamento dos indiciados da administração dos negócios da instituição, enquanto perdurar a apuração de suas
responsabilidades;
11 - impedir que os indiciados assumam quaisquer cargos de
direção ou administração de instituições financeiras ou atuem como
mandatários ou prepostos de diretores ou administradores;
111 - impor restrições às atividades da instituição financeira.
§ 1° Das decisões do Banco Central do Brasil proferidas com
base neste artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no prazo de
cinco dias.
§ 2° Não concluído o processo no prazo de 120 dias, a medida
cautelar perderá sua eficácia.
Art. 8° A alienação do controle de instituições financeiras cujas
ações sejam desapropriadas pela União, na forma do Decreto-Lei nO
2.321, de 1987, será feita mediante oferta pública, na forma do
regulamento, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
§ 1° O decreto expropriatório fixará, em cada caso, o prazo para
alienação do controle, o qual poderá ser prorrogado por igual período.
§ 2° Desapropriadas as ações, o regime de administração especial temporária prosseguirá, até que efetivada a transferência, pela
União Federal, do controle acionário da instituição.
Art. 9° As instituições financeiras cujas ações sejam desapropriadas pela União Federal permanecerão, até a alienação de seu
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controle, para todos os fins, sob o regime juridico próprio das empresas privadas.
Art. 10. Nos empréstimos realizados no âmbito do Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional poderão ser aceitos, como garantia, títulos ou direitos
relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de
entidades da Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias sejam
representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal vendidos em leilões competitivos, o valor nominal das garantias deverá
exceder em pelo menos vinte por cento o montante garantido.

Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.218, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.256, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Institui a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLPJ, dispõe sobre a remuneraçâo dos re-

cursos do Fundo de Participação Plii-Poeep,
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do
Fundo da Marinha Mercante, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º A partir de 1º de dezembro de 1994, o Banco Central do
Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), apurada de
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acordo com o disposto nesta medida provisória e em normas a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 2º A TJLP será calculada a partir da rentabilidade nominal média, em moeda nacional, verificada em período imediatamente
anterior ao de sua vigência, dos títulos da Dívida Pública externa e
interna de aquisição voluntária.
Art. 3º As normas a que se refere o art. 1º, in fine, a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, disporão, dentre outros
aspectos, sobre:
1 - período de vigência da TJLP, observado o prazo mínimo
de três meses;
II - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como de
longo prazo;
III - especificação dos títulos da Dívida Pública interna e externa que servirão de base para cálculo da TJLP;
IV - o prazo do período de apuração da rentabilidade a que se
refere o caput do art. 2º;
V - as proporções em que a rentabilidade nominal média em
moeda nacional de cada título será considerada no cálculo da TJLP.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a
legislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses de aplicação
da TJLP, além das previstas nesta medida provisória.

Art. 4º Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do
Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante,
repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a
financiamentos contratados a partir de 1º de dezembro de 1994, terão
comoremuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respectivo periodo, ressalvado o disposto no § Iº do art. fi' e nos arts. 6º e 7º
desta medida provisória.
Parágrafo único. O BNDES transferirá, nos prazos legais, ao
Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador o valor correspondente à TJLP aludida no caput deste artigo,
limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o
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selho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e
do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep, alterar esse
limite.
Art.5' O BNDES poderá aplicar até vinte por cento dos recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, excetuados os
de que trata o art. 11 desta medida provisória, em operações de
financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à produção
ou comercialização de bens com reconhecida inserção internacional.
§ l' Os recursos referidos no caput deste artigo, bem como os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar
dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central do
Brasil.
§ 2' O limite estabelecido no caput deste artigo poderá ser
ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat).
Art. 6' Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador aplicados nas operações de financiamentos de que trata o art. 5' desta
medida provisória terão como remuneração a Taxa de Juros para
Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário de Londres (Libor), informada pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em
cada operação de financiamento.
Parágrafo único. O BNDES transferirá ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador a remuneração prevista no caput deste artigo, no prazo
a que se refere o art. 3' da Lei n? 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 7' Os recursos do Fundo da Marinha Mercante destinados
a financiamentos contratados a partir de 1u de setembro de 1995,
bem como os respectivos saldos devedores, serão referenciados pelo
contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos Estados
Unidos da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Os encargos e comissões, bem como os prazos,
nas hipóteses de que trata o caput deste artigo, serão definidos pelo
Conselho Monetário Nacional.

Art. 8' A partir de l' de dezembro de 1994, os recursos dos
Fundos mencionados no art. 4' desta medida provisória, repassados
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ao BNDES ou por este administrados e destinados a financiamentos
contratados até 30 de novembro de 1994, terão a Taxa Referencial
(TR) a que alude o art. 25 da Lei n2 8.177, de 12 de março de 1991,
substituída pela TJLP, ajustada por fator de redução a ser definido
pelo Conselho Monetário Nacional, mantidos os juros previstos nos
§§ 22 e 32 do art. 22 da Lei n 2 8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos ali aludidos.
Art. 9º Será admitida a aplicação, a partir de 12 de setembro de
1995, do critério de que trata o art. 72 , em substituição ao previsto no
art. 82 desta medida provisória, quanto aos recursos do Fundo da
Marinha Mercante e aos saldos devedores dos financiamentos a que
se destinam, contratados até 31 de agosto de 1995.
Parágrafo único. A substituição prevista no caput deste artigo se
dará por opção dos beneficiários dos financiamentos ali aludidos, em
prazos e condições a serem regulamentados pelo BNDES.
Art. 10. A apuração dos valores das obrigações pecuniárias
devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de Amparo
aoTrabalhador e ao Fundo da Marinba Mercante, bem assim dosvalores
dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os respectivos
recursos, será efetuada com base no critério pro rata tempore.
Art. 11. O disposto nesta medida provisória aplica-se aos depósitos especiais de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
definidos pelo art. 92 da Lei n 2 8.019, de 11 de abril de 1990, alterado
pelo art. 12 da Lei n 2 8.352, de 28 de dezembro de 1991, a partir da
liberação dos empréstimos realizados com os referidos recursos,
quando destinados a programas de investimento voltados para a
geração de empregos e renda.
Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de
Participação PIS-Pasep terão, a partir de 12 de dezembro de 1994, a
Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 38 da Lei n? 8.177, de 12 de
março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução
a que alude o art. 82 desta medida provisória.
Art. 13. A partir de 12 de dezembro de 1995, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o Conselho
Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep e a Comissão do Fundo
da Marinha Mercante poderão propor ao Conselho Monetário NacioCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 27-189, jan. 1996

40
nal a adoção de outros critérios legais para a remuneração dos
respectivos recursos, em substituição à TJLP de que trata esta
medida provisória.
Art. 14. Observado o disposto no art. S", in fine, desta medida
provisória, ficam revogados o art. 25 da Lei n" S.l77, de 1" de março
de 1991, e os §§ 2"e 3"do art. 2"da Lei n" S.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.219, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175" da Independência e lOS"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.257, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação
de Desempenho de Atividade de Proteção áo
Vôo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Fica instituida a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em
exercicio das atividades de fiscalização e controle de produtos de
origem animal ou vegetal.
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Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 2° Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Dacta).
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 3° As gratificações de que tratam os arts. 1°e 2°terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior
e intermediário, observados o disposto no art. 2° da Lei nO 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n"
8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2°da Lei nO 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994.
§ 1° As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2° Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. 1°
e 2°, quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;

b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.

§ 3° Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2°, para o exercício de cargos de direção, chefia e
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assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4' As gratificações a que se referem os arts. I' e 2' serão pagas
em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5' As gratificações serão pagas a partir de I' de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § I'.

Art. 4' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5' O Anexo I da Lei n' 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Art. 6º O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n' 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2' da Lei n' 8.911, de 11 de
julho de 1994.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.220, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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ANEXO
Valor
Carreiras

Classes

Inicial

Oficial de
Chancelaria

A
Especial
Subtotal
Inicial

Assistente de
Chancelaria

A
Especial

Subtotal
Total Geral

Padrões

Correspondente
aos Padrões

de I a V

do Anexo 11 da
Lei n" 8.460/92
D-l. C-III
C-IV. B-IV
B-V.A-III

de I a VIII
de I a VII
dela V

D-l. C-III
C-IV. B-IV
B-V. A-III

de I a VIII
dela VII

Quant.
de Cargos

500
350
ISO
1.000
600
420
180
1.200
2.200

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.258, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre os quadros de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no U80 da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º São criados e reclassificados, na Advocacia-Geral da
União, os cargos constantes dos Anexos I a VI.
Art. 2º São criados no Ministério da Fazenda, a serem alocados
na Secretaria da Receita Federal, 276 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo dezoito cargos
DAS 101.3, 84 cargos DAS 101.2 e 174 cargos DAS 101.1.
Art. 3º São criados, na Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab), 36 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo um cargo DAS 101.6, quatro
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cargos DAS 101.4, oito cargos DAS 101.3, quatorze cargos DAS 101.2,
seis cargos DAS 101.1 e três cargos DAS 102.2.
§ l' São igualmente criadas, na Sunab, 194 Funções Gratificadas (FG), sendo 147 FG-1, treze FG-2 e 34 FG-3.
§ 2" Para a reestruturação da Sunab, fica o Poder Executivo
autorizado a alterar a denominação e a especificação dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem aumento de despesa, no prazo de até trinta dias.

Art. 4' O cargo de Consultor Jurídico de Ministério e do Estado-Maior das Forças Armadas, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), corresponde ao nível 101.5.
Art. 5' Fica assegurada a percepção da vantagem prevista no
art. 1', inciso I, e § 1', do Decreto-Lei n' 2.333, de 11 dejunbo de 1987,
com a disciplina nele estabelecida, aos seus beneficiários, inclusive
àqueles integrantes de quadros de entidades não mais sujeitas a
regime especial de remuneração.
§ l' Os efeitos financeiros do disposto neste artigo vigoram,
para os beneficiários referidos no caput, a partir de 19 de setembro
de 1992.
§ 2' À vantagem referida neste artigo fazem jus também os
titulares de cargos integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da
União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar n' 73, de 10 de
fevereiro de 1993, e os Juízes do Tribunal Marítimo instituído pela
Lei n' 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, com as modificações introduzidas pela legislação ulterior.

Art. 6" Ficam prorrogados, por mais 24 meses, a partir do seu
término, os prazos referidos no art. 20 da Lei n' 9.028, de 12 de abril
de 1995.
Art. 7' As despesas decorrentes da aplicação desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.221, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão
ANEXO I

Advocacia-Geral da União
Situação Anterior

N'de
Cargos

Situação Nova

Código

Denominação

N!!de
Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Advogado-Geral da União
Consultor da

10

10

União

DAS 102.5

Adjunto do

3

3

Advogado-Geral
Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Diretor de Divisão

1
6
3
2
11
5

DAS 102.5
DAS 101.5
DAS 102.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.3

1
6
3
2
16
5

Consultor da
União
Adjuntodo
Advogado-Geral
Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

Coordenador

DAS 102.6
DAS 102.6
DAS 101.5
DAS 102.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.3

ANEXOU

Advocacia-Geral da União
N! de Cargos

Denominação

Código

I - Gabinete do Consultor-Geral da União
1
1
1

Assessor Jurídico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1

II - Gabinete do Corregedor-Geral da Advocacia da União
5
1
5
2
1

Corregedor Auxiliar
Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete

DAS 101.6
DAS 101.4
DAS 102.3
DAS 102.3
DAS 101.2
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NlI de Cargos

Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

Situação Anterior
NlIde
Cargos

Código
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

Denominação

8
2
1
3

Denominação

Situação Nova

Código

NlIde
Cargos

Denominação

IH - Gabinete do Procurador-Geralda União
Adjunto do ProAdjuntodoPro5
curador-Geral
curador-Geral
da União
DAS 102.4
da União
Assessor Jurídico
DAS 102.3
4
Assessor Jurídico
1
Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
2
1
Oficial de Gabinete
8
Oficial de Gabinete
1
Coordenador-Geral
Coordenador
2
4
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
2

3
2

Código

DAS 102.5
DAS 102.3
DAS 101.4
DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

ANExom
Advocacia-Geral da União
I
Denominação
Código
I - Gabinete dos Procuradores Regionais em Brasília, no Rio de Janeiro e
em São Paulo: estrutura unitária
Chefe de Gabinete
1
DAS 101.3
4
Assessor Jurídico
DAS 102.3
Assessor Técnico
DAS 102.2
2
2
Oficial de Gabinete
DAS 101.1
1
Coordenador
DAS 101.3
Chefe de Divisão
3
DAS 101.2
6
Chefe de Serviço
DAS 101.1

Nllde Cargos

1
3
2
2

11 - Gabinete dos Procuradores Regionais em Porto Alegre,
e em Recife: estrutura unitária
Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
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WdeCargos
1
3
6

Código
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

Denominação

Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

ANEXO IV
Advocacia-Geral da União
Denominação

WdeCargos

Código

I - Procuradoria da União no Distrito Federal e nos Estados de
São Paulo e Rio de Janeiro: estrutura unitária
Assessor Jurídico
Assessor Técnico

4
2
1

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

Coordenador

11 - Procuradoria da União nos Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais,
Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul: estrutura unitária
2
Assessor Jurldico
DAS 102.3
1
Assessor Técnico
DAS 102.2
1
Coordenador
DAS 101.3

m-

Procuradoria da União nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas,

Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará,
Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe: estrutura unitária
1
Assessor Jurídico
DAS 102.3
1
Assessor Técnico
DAS 102.2
1
Coordenador
DAS 101.3

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

1
1

DAS 102.3
DAS 102.2

ANEXO V
Advocacia-Geral da União
N' de Cargos

I

Denominação
I - Procuradorias Seccionais da União - Padrão A
(quatro Procuradorias): estrutura unitária

I

Código

2

I

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

I

DAS 102.2
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N' de Cargos
1

I
I

Denominação
Assessor Jurídico

I
I

Código
DAS 102.2

I

DAS 102.2

UI - Procuradorias Seccionais da União - Padrão C
(vinte e oito Procuradorias): estrutura unitária

1

I

Assessor Jurídico

ANEXO VI
Advocacia-Geral da União
Ns de Cargoa

Código

Denominação
Diretoria-Geral de Administração

1
2
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefede Divisão

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.259, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dá novaredaçãoa dispositivos da Lei n lo!
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O § 6º do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei n· 8.742, de
7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 20
..
§ 6º A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe mu1tiprofissional do Sistema Unico de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim específico, na forma estabelecida em regulamento.
........................................................................................................»
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«Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ 1" A decisão sobre orequerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.
§ 2" Na hipótese da concessão do benefício após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do requerimento,»

«Art. 40

.

§ 1" A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que
o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2" É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, 11 ou 111 do § 1"do art. 139
da Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991.»

Art. 2" Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6" do

art. 20 e no art. 37 da Lei n" 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
Art. 3" O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n" 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de 1" de janeiro de 1996.
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.222, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175" da Independência e 108"da
República,
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.260, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Fixa critérios para progressiua unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo II da Lei n" 8.237, de 30
de setembro de 199t para implementação da
isonomia a que se refere o § lº do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Esta medida provisória dispõe sobre o processo de implementação da isonomia de vencimentos dos servidores do Poder
Executivo com os dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de
Contas da União e do Ministério Público da União.
Art. 2· A equiparação do vencimento básico dos servidores civis
do Poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo e
Judiciário, bem como do Tribunal de Contas da União e do Ministério
Público da União, far-se-á de forma gradativa e nos limites das
disponibilidades financeiras e orçamentárias da União, mediante a
concessão das diferenças pagas, separadamente ou já incorporadas.
§ 1· Para os fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de
vencimento básico, assim definido na alínea a do inciso I do art. 1· da
Lei n· 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passam a vigorar, nos meses
de setembro, outubro e novembro de 1994 na conformidade do disposto nos Anexos I, 11 e 111 desta medida provisória.
§ 2· A aplicação do disposto neste artigo aos servidores civis
que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam percebendo vencimento básico equiparado aos das tabelas vigentes para
o Poder Legislativo, far-sa-á mediante compensação de valores, sem
redução do valor do vencimento.
Art. 3· Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício de posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo 11da Lei n" 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os meses
de setembro, outubro e novembro de 1994, passam a ser os constantes
do Anexo IV desta medida provisória.
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Art. 4Q Fica reconstituída a comissão a que se refere o art. 6" da
Lei n? 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela previstas, cabendo-lhe promover estudos que objetivem, especialmente:
I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou assemelhadas, observando-se, ainda, a complexidade das tarefas, critérios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;
11 - a implementação do disposto no inciso I do art. 3Q da Lei
nQ 8.448 de 21 de julho de 1992;
111 - o estabelecimento de critérios para incorporação ou alteração dos percentuais de gratificações, vantagens e adicionais;
IV -

a elaboração da matriz de vencimentos.

Art. 5Q O vencimento básico dos servidores civis ativos, inativos
e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, a partir de F de dezembro de 1994, passa a ser o
constante dos Anexos V e VI desta medida provisória.
Art. 6Q OS percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício do posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo 11 da Lei nQ 8.237, de 30 de setembro de 1991, a partir de l Q
de dezembro de 1994, passam a ser os constantes do Anexo VII desta
medida provisória.
Art. 7Q O disposto nesta medida provisória aplica-se, no que
couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do
falecimento de servidor público federal.
Art. 8Q As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.223, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-se o disposto no § 1Q do art. 1Q da Lei Delegada
n Q 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo art. 42 da Lei
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n 2 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais disposições em contrário, a
partir de F de setembro de 1994.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 1752 da Independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
Onofre Bezerra Leonel
ANEXO I DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira
de Ciência e Tecnologia e dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM e Ipea.

CL

P

Superior
30 Horas

40 Horas
A

B

C

III
11
I

Intermediário
30 Horas

40 Horas

30 Horas

253,90
243,28
233,10

19Q,43
182,46
174,83

150,35
143,17
136,32

112,76

167,52
160,53

129,82
123,64

429,51

322,13

401,88

301,41

375,55

281,66

VI
V
N
III
11
I

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

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

223,36
214,Q4
205,11
196,56
188,37

VI
V
N
III
11
I

268,21
260,49

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

284,37

276,17

252,99

245,71
238,64
231,78

Auxiliar

40 Horas

107,38

102,24

153,83

117,77

147,42
141,28
135,41

112,17
106,86
101,82

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

173,04
165,86
158,98

129,78
124,40

97,02
92,46

69,35

119,23

88,12

66,09

152,41

114,31
109,58
105,05

84,01

63,01

80,09

60,07
57,27

180,54

146,10
140,07

76,36
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cL

P

D

V
IV
III

Intermediário

Sunerior

11
1

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

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

168,85

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

100,73
96,57

72,81
69,44

92,60
88,80
85,16

66,24
63,20
60,31

54,61
52,08
49,68

164,00

159,29
154,73
150,29

47,40
45,23

ANEXO I-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tribunal Marítimo
Vencimento Básico
429,51
409,06

Denominação
Juiz-Presidente
Juiz

ANEXO I-B DA MEDIDA PROVISÓRIA
Advocacia-Geral da União
Denominação

Vencimento Básico

Advogado da União de Classe Especial
Advogado da União de Primeira Classe
Advogado da União de Segunda Classe

429,51
401,88
375,55

Grat. (Art. r;v. da Lei
nl! 8.460/92)

170,92
163,38
156,17

ANEXO II DA MEDIDA PROVISÓRIA

Classe

Titular
Adjunto

Assistente

Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores
do Magistério Superior
40 Horas
20 Horas
Nível
Graduado
Graduado
429,50
11
214,75

4
3
2
1

171,80
163,62
155,83
148,41

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

4
3
2
1

134,92

269,84

128,49
122,38

256,98
244,76

116,55

233,10
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Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores
do Magistério Superior

Auxiliar

4
3
2
1

20 Horas

40 Horas

105,95

211,90

100,91
96,10
91,52

201,82
192,20
183,04

ANEXO II-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de

III

e 2 11 Graus

20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

4
3
2
1

165,55

331,10
315,32
300,32
286,02

E

D

C

B

A

157,66

150,16
143,01

4
3
2
1

130,00
123,81

4
3
2
1

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

211,90
201,80
192,20
183,04

4
3
2
1

86,33
82,23
78,31

172,66
164,46
156,62

74,58

149,16

4
3
2
1

70,36

140,72

117,91
112,30

260,00
247,62
235,82
224,60

67,01

134,02

63,82

127,64

60,78

121,56
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ANEXO III DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de vencimento básico aplicável aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas
Leis nlla 5.645170 e 6.550/78, dos servidores técnico-administrativos das Instituições
Federais de Ensino, conforme arts. 311e seguintes da Lei n1l7 .596187dos servidores do lhama,
Embratur, Incre, CFIAer, IBPe, Ibac, FBN, FeRB, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap,
FNS, Roquette Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac e Tabela de Especialistas.

CL

A

P

Superior

40 Horas

30 Horas

40 Horas

Sü Horaa

III
11
I

397,Q4
373,96
351,75

297,78
280,47
263,81

203,31
195,85
188,68

152,48
146,89
141,51

137,60
131,27
125,25

103,20
98,45
93,93

VI

302,05
282,67
273,11

226,54
212,00

181,77

136,33
131,35

119,51
114,04

89,63

175,13

204,83

168,73

126,55

108,84

263,88

197,91

162,59

121,94

103,88

85,53
81,63
77,91

11

254,97

117,50
113,22

74,37

246,37

156,67
150,96

99,16

I

191,22
184,78

94,66

71,00

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

145,48

109,11
105,15
101,35
97,68

145,43

116,66

87,49

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

112,47

84,35

108,43
104,55
100,82

IV
III

VI

C

D

Auxiliar

30 Horas

V
B

Intermediário

40 Horas

V

238,05
230,Q4

IV

222,29

1II

214,82

11

207,60

I

200,63

V
IV

193,91
187,41

III

181,14

II
I

175,10

169,24

140,21

135,13
130,24

125,54
121,02

90,37

67,78

86,29
82,40

64,72
61,80

78,70

59,02

75,18
71,81

56,39
53,86

68,63
65,58

51,47
49,18

81,33

62,67

78,41
75,61

59,92
57,28

47,01
44,94
42,96

94,15

90,77

ANEXO IV DA MEDIDA PROVISÓRIA

ANEXO II DA LEI N" 8.237, DE 30 DE SETEMBRO DE 1991
Gratificações e Indenizações
Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Situações

70% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

60% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria 11
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Valor Percentual

Situações
Cursos de Aperfeiçoamento
Cursos de Especialização
Cursos de Formação

50% do soldo
35% do soldo
20% do soldo

Tabela lU - Indenização de Representação
_. d o P osto ou d a Graduacao em SIitu acoes normais
a ) P e Io eXerCICIO
Percentuais

Posto/Graduação
Oficial-General
Oficial-Superior
Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha
e Aspirante-a-Oficial
Suboficial, Subtenente e Sargento
Demais Praças Especiais e Praças de Graduação Inferior a 3l'
Sargento, exceto 88 prestadoras do serviço militar inicial

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

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Percentuais

Situação
Com 40 anos de serviço ou mais
Com 35 anos de serviço

90% do soldo

Com 30 anos de aervíco

70% dosoldo
60%do soldo

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

40% do soldo

ANEXO V DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores. das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira
de Ciência e Tecnologia, dos servidores da SAE. FCBIA, Suaep, CVM. Ipea, lhama,
Embratur, Incra, CFIAer, IDPC, Ibac, FBN, FCRB, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap,
FNS, Roquette Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac, Tabela de Especialistas
dos Técnico-Administrativos das Instituições Federais de Ensino conforme arts. 311 e
seguintes da Lei n ll 7.596/87 e aos Cargos do Sistema de Cargos Instituídos pelas Leis nllg
5.645170 e 6.550na.

CL

p

III

Superior

Intermediário

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

429,51

322,13

253,90

190,43

Auxiliar
40Horas \ 30 Horas
150,35

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 1, p. 27.189,jan. 1996

I

112,76

57
CL
A

B

C

D

Superior

p

40 Horas

Intennediário

Auxiliar

SOHoras

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

11
I

401,88
375,55

301,41
281,66

243,28
233,10

182,46
174,83

143,17
136,32

107,38
102,24

VI
V
IV
III

330,08

223,36

284,37
276,17

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

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

97,37

11
I

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

VI
V
IV
III

268,21

173,04
165,86
158,98
152,41

129,78
124,40
119,23
114,31

97,02
92,46
88,12
84,01

146,10

109,58
105,05

76,36

100,73
96,57

72,81
69,44

92,60

66,24

49,68

88,80
85,16

63,20
60,31

47,40

310,48

301,52
292,82

11
I

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

V
IV

225,13
218,66

III

212,39
206,30
200,39

11
I

207,13

201,16
195,37
189,74

184,28
178,98
173,84

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

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

140,Q7
134,30
128,76
123,47
118,40
113,55

92,73

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

72,77
69,35
66,09
63,01
60,Q7
57,27

80,09

54,61
52,08

45,23

ANEXO V-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

-Iuía-Preaídente

429,51

Juiz

409,06

ANEXO V-B DA MEDIDA PROVISÓRIA
Advocacia-Geral da União
Denominação
Advogado da União de Categoria Especial

Vencimento Básico
429,51

Grat. (art. 7fJ. da

Lei uI!8.460/92)
170,92

Advogado da União de Primeira Categoria

401,88

163,38

Advogado da União de Segunda Cetegoria

375,55

156,17
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ANEXO VI DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores

do Magistério Superior
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

214,76

429,51

4
3
2
1

176,91
169,29
162,00

353,82
338,58

155,03

310,05

4
3
2
1

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

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

4
3
2
1

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

Acljunlo

Assistente

Auxiliar

324,00

228,68
218,83

209,41
200,39

ANEXO VI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de lI!e 211 Graus
20 Horas

40 Horas
Graduado

U

Graduado
198,67

E

4
3
2
1

168,05
160,81
153,89
147,26

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

D

4
3
2
1

136,35
130,48
124,86
119,49

260,96
249,72
238,97

4
3
2
1

114,34
109,42

Classe
Titular

C

Nível

104,71

100,20

397,34

272,70

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

20 Horas

40 Horas

Nível

Graduado

Graduado

4
3
2
1

94,52

189,04

90,02
85,74

180,04
171,47

81,65

163,30

77,03
73,36
69,87

154,06
146,72
139,73

66,54

133,08

B

4
3
2
1

A

ANEXO VII DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.260,
DE 12 DE JANEIRO DE 1996
(a partir de 1" de dezembro de 1994)
ANEXO II da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991
Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Situações

150% do Boldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

130%do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II

110%do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

80%do soldo

Cursos de Especialização

60%do soldo

Cursos de Formação

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

Oficíal-Generel
Oficial-Superior

Percentual

150%do soldo
130%do soldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha e
Aspirante-a-Oficial

110% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

85% do Boldo

Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a 311
Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

60%do soldo
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Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação

Percentual

Com 40 anos de serviço ou mais

180% do soldo

Com 35 anos de serviço

140% do soldo

Com

ao anos de serviço ou mais

120% do soldo

Transferidos. ex officio, para a inatividade remunerada, com

menosde 30 anos de serviço

80%do soldo

MEDIDAPROVISÓRIAN·l.261, DE 12DE JANEIRO DE 1996
Altera as Leis n's 8.019, de 11 de abril
de 1990, 08.212, de 24 de julho de 1991, edá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O art. 6º da Lei n· 8.019, de 11 de abril de 1990, passa a
ter a seguinte redação:
«Art. 6· O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele Fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES.»
Art. 2· Os arts. 17 e 19 da Lei n· 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do paragráfo único do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentária anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Social."
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Socíal.»
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Art. 32 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.224, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 4° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175° da Independência e 108°da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
AdibJatene
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.262, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP), das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 10 Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I
da Carreira Finanças e Controle;
11 - da Carreira de Planejamento e Orçamento;
111 - da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
IV - de Técuico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500;
V - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), em exercício de atividades de elaboração de planos e
orçamentos públicos;
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VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § 1· do art. 2· desta medida
provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.
Art. 2· A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2· da Lei n· 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei n· 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2' da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 1· A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e das entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.
§ 2· O número de servidores em exercício em cada um dos
órgãos e das entidades que integram os sistemas de Controle Interno
do Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração Pública Federal, com pontuação acima de oitenta por cento do
limite de pontos fixados para a avaliação de desempenho individual
não poderá superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento
dos beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por
cento.

§ 3· Os servidores titulares de cargos de que trata o art. F,
quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal não
integrantes dos Sistemas de Controle Interno do Poder Executivo e
de Planejamento e de Orçamento da Administração Pública Federal,
para o exercício de cargos em comissão, perceberão a Gratificação de
Desempenho e Produtividade:
a) sem restrições quando para o exercício de cargos em comissão

de:
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1. Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 ou equivalentes;

2. DAS-4, DAS-3 e DAS-2, nas unidades integrantes das estruturas dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento;
b) limitada a cinqüenta por cento do valor previsto no caput,
quando para o exercício de cargo de nível DAS-4, ou equivalente, nos
demais casos.

§ 4" Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condiçães do § 3", para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 5" A Gratificação de que trata o art. I" será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de 1992.

§ 6" A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de I" de março de 1995, em valor equivalente a setenta por
cento do previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e
36% para o nível superior, até a regulamentação de que trata o § I".
§ 7" Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.

Art. 3" A investidura nos cargos de Especialista em Política
Pública e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e classificatória e a segunda constituída de curso de formação.
Parágrafo único. As carreiras e o cargo de que trata o caput deste
artigo exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em nível de pós-graduação.
Art. 4" Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
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§ 1· A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
0,1820% do maior vencimento básico do nível superior, observado o
disposto no art. 2· da Lei n· 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei n· 8.460, de 1992, e no art. 2· da Lei n· 8.852, de
1994.
§ 2· A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do Ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3· Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargo em comissão, perceberão a Gratificação de Desempenho Diplomático de acordo com o disposto nos §§ 3·, alíneas a e b,
e 4· do art. 2·.
§ 4· A Gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n· 13, de 1992.
§ 5· A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de 1· de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2·.
Art. 5· O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 6" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.225, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 7· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.263, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre organização da Presidêncio daRepúblicae dos Ministérwse dá outras
providências.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
CAPÍTULO I
Da Presidência da República
Seção!
Da Estrutura
Art. l' A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégícos e pela Casa
Militar.
§ l' Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas;
§ 2' Junto à Presidência da República funcionarão, comoórgãos
de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.
Seção II
Das Competências e da Organização
Art. 2' À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desemCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. I, p. 27-189, jan. 1996
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penho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até
cinco Subchefias, sendo uma executiva.
Art. 3" À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente o Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execução das atividades administrativas da Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
11

Gabinete;
Subsecretaria-Geral;

III

Gabinete Pessoal do Presidente da República;

IV

Assessoria Especial;

V -

Secretaria de Controle Interno.
Art. 4" À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente o Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5" À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente o Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégica,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
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macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades pennanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 6· À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o Gabinete e até cinco Subchefias, sendo uma
executiva.
Art. 7· Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:

I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República
e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente
da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim designado pelo Presidente da República;
II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único ministério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1· Para desenvolver as ações executivas das câmaras mencionadas no inciso lI, serão constituídos Comitês Executivos, integrados
pelos Secretários-Executivos dos ministérios, cujos titulares as integram, e pelo Subchefe-Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, desiguado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
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§ 2º O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3º É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.

§ 4º O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão as câmaras de que trata o
inciso 11 do caput.
§ 5º O Poder Executivo disporá sobre as competências e o fimcionamento das Câmaras e Comitês a que se refere o inciso 11 do caput
e o § 1º.

Art. 8º Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9º O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.

Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
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ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa,
de desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os
programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação
das representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacionai, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm
a organização e o funcionamento regulados pelas Leis n's 8.041, de 5 de
junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que se refere o art. 2'.
CAPÍTULO II

Dos Ministérios

Seção!
Da Denominação
Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I
II

III

da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrá-

ria;
Col. LeisRep. Fed.Brasil,Brasília, v. 188, n. 1, p. 27-189, jan. 1996

70
da Ciência e Tecnologia;

IV

das Comunicações;

V

VI
VII

da Cultura;
da Educação e do Desporto;

VIII

do Exército;

IX

da Fazenda;

X

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

XI

da Marinha;

XII
XIII
nia Legal;

do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô-

XIV

de Minas e Energia;

XV

do Planejamento e Orçamento;

XVI

da Previdência e Assistência Social;

XVII

das Relações Exteriores;

XVIII

da Saúde;

XIX XX -

do Trabalho;
dos Transportes.

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

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

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
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b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no ãmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
f) desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil (Sípec);

U - Ministério da Aeronáutica:
a) política aeroespacial nacional civil e militar;
b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento
da Força Aérea Brasileira;
c) defesa aérea nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
f) estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização
ou concessão, da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os serviços de
apoio necessário à navegação aérea;
g) orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de pesquisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com

os assuntos aeronáuticos e espaciais;
h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica
e espacial;
i) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura aeronáutica e dos serviços de apoio necessários à Força Aérea Brasileira e à

aeronáutica civil;

lU - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 27-189, jan. 1996

72
a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, in.
clusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;
fJ fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;
j) reforma agrária;
l) meteorologia e climatologia;
m) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
n) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
o) assistência técnica e extensão rural;
IV - Ministério da Ciência e Tecnologia:
a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;
V - Ministério das Comunicações:
a) política nacional de telecomunicações, inclusive administração, outorga, controle e fiscalização da utilização do espectro de
radiofreqüências;
b) serviços postais;
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VI - Ministério da Cultura:
a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimônio histórico e cultural;

VII - Ministério da Educação e do Desporto:
a) política nacional de educação e política nacional do desporto;
b) educação pré-escolar;
c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação à distãncia, exceto ensino militar;
d) pesqnisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
fJ magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;
VIII - Ministério do Exército:
a) política militar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa
aérea;

fJ participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) autorização para fabricação de produtos controlados, fiscalização e comercialização;
h) produção de material bélico;

IX -

Ministério da Fazenda:
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a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;

b) política e admiuistração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;

c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;

f! negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;

h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;
b) propriedade industrial, marcas e patentes e transferência de
tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;

e) turismo;

f! formulação da política de apoio à micro, pequena e média
empresa;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:
a) defesa da ordemjurídica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais;
b) política judiciária;

c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
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d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;
fJ defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
j) ouvidoria-geral;
1) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;
XII - Ministério da Marinha:
a) política naval e doutrina militar naval;
b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças
navais;
c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
e) política marítima nacional;
fJ orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;
XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
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a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;
c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;

e) política integrada para a Amazônia Legal;

XIV - Ministério de Minas e Energia:
a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b) aproveitamento da energia hidráulica;

c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) formulação do planejamento estratégico nacional;
b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento
federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;
f) formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
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j) defesa civil;
l) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;

Ministério da Previdência e Assistência Social:

XVI -

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

XVII a)

Ministério das Relações Exteriores:

política internacional;

b) relações diplomáticas e serviços consulares;
c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;

e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;
XVIII -

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;
b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;
c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
íudios;
d) informações de saúde;

e) insumos críticos para a saúde;

fi ação preventiva em geral, vigilãucia e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilãucia de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;

h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;
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XIX - Ministério do Trabalho:
política nacional de emprego e mercado de trabalho;

a)

b) trabalho e sua fiscalização;

é) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;

e) relações do trabalho;
f) segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aqua-

viário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ 1º Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
§ 2' A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.
Seção III
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis

Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria-Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
11

111 -

Gabinete do Ministro;
Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;
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§ 1" No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Juridica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos tennos do art. 13 da Lei Complementar n" 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
§ 2" Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as funções
que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.
§ 3" Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas
Subsecretarias.

Seção IV
Dos Órgãos Específicos

Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Refonna do
Estado, até quatro Secretarias;
11 - do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Refonna Agrária, além do Conselho Nacional de Política Agricola, da
Comissão Especial de Recursos, da Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira e do Instituto Nacional de Meteorologia, até três
Secretarias;
111 - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho
Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional
de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, até
quatro Secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três Secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro Secretarias;

VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos e
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Pesquisas Educacionais, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até sete Secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Cãmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1·, 2· e 3"
Conselhos de Contribuintes, do Comité Brasileiro de Nomenc1atura,
-daProcuradoría-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e da Junta de Programação Financeira, até sete
Secretarias;

VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial e do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação, até cinco Secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco Secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Comité do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, até quatro Secretarias;
XI -

do Ministério de Minas e Energia, até duas Secretarias;

XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Comité de Avaliação de
Crédito ao Exterior, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas EstaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. I, p. 27-189,jan. 1996
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tais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis
Secretarias, sendo uma Especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria Geral da Previdência
Social, até três Secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 15 da Lei n· 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas Secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco Secretarias;

XVII -

do Ministério dos Transportes, até três Secretarias.

§ 1· São mantidas as estruturas básicas dos ministérios milita-

res.
§ 2· O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral das Relações Exteriores;
pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado; pelos SubsecretáriosGerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores e pelo Chefe de
Gabinete do Secretário-Geral das Relações Exteriores.
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CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção,
e Criação de Orgãos e Cargos
Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;

II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;

III - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Refonna do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI -

na Secretaria-Geral da Presidência da República:

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

a Assessoria, em Assessoria Especial.

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I -

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;

c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
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d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;
II - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, da Secretaria de Irrigação, do Ministério
da Integração Regional;
III - para a Casa Civil da Presidência da República, da
Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios,
do Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar
Social;
V - para o Ministério da Justiça, da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério
do Bem-Estar Social;
VI - para a Secretaria Executiva, em cada Ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento
e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;
VIII - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § I" do art. 33 desta medida provisória;
b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei nO
7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
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I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infãncia e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II
o Ministério do Bem-Estar Social;
III - o Ministêrio da Integração Regional;
IV - no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII
as Secretarias de Administração Geral, em cada ministério;
VIII
no Ministério da Educação e do Desporto:
a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;
c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
III - defesa civil.
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Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
U - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;
lU - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV - de Presidente das Fundações de que trata o inciso I do
art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos ministérios de que tratam os incisos U e lU
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIU - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos
ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.
Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos dé Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
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e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes, que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
11 -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;

111 - manter intercãmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de SecretárioExecutivo da Cãmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3' do art. 7' desta medida provisória, será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Col Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 27-189, jarro 1996

87
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § 1·, inciso 11, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudarn) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa),
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministêrios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ 1· O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministêrios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critêrio, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.

§ 2· Durante o processo de inventário, o inventariante dos
órgãos e entidades extintos, mediante autorização do ministro supervisor, poderão manter ou prorrogar contratos ou convênios cujo prazo
de vigência não ultrapasse 31 de dezembro de 1995, desde que
preenchidos pelo contratado ou conveniado os requisitos previstos na
legislação pertinente.
§ 3· Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
saúde ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que
já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou
termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
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Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até 31 de
dezembro de 1996, os servidores da Administração Federal indireta,
não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou
assessoramento que, em 19 de novembro de 1992, se encontravam à
disposição de órgãos da administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 1995.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
§ 1" Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade administrativa encarregada das ações de inteligência, assim como o Departamento de Administração Geral, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, continuarão exercendo as competências e atribuições previstas na legislação pertinente, passando a
integrar, transitoriamente, a estrutura da Secretaria-Geral da Presidência da República.
§ 2" Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos, da
Presidência da República, disporão, em ato conjunto, quanto à transferência do acervo patrimonial, do quadro de pessoal e dos cargos em
comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento, inclusive os
alocados à ora extinta Consultoria Juridica, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários ao funcionamento da unidade a que
alude o parágrafo precedente.
Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências
estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados,
transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
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ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n 2 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ 12 O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo,
composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por um
presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
§ 22 As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(lndesp) serão fixadas em decreto.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 34. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
n 2 8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.

Art. 35. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 42 e § 22 do art. 52 do Decreto-Lei n 2 200, de 25 de
fevereiro de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão
de assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro
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de Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realiza.
das ou em fase final de realização, com base na autorização concedida
pela Lei n" 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.
Art. 36. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 37. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
a separar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria Especial,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 38. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
11 - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social;
111 - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça.
Art. 39. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da Administração.
Art. 40. Até 31 de março de 1996, o Poder Executivo promoverá
a extinção de quantitativo de cargos dos órgãos de que trata o art. 19,
incisos I, 11 e 111, de modo a evitar qualquer aumento de despesas em
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decorrência da criação de novos cargos, determinada por esta medida
provisória.

Art. 41. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1996,
servidores do Ministério da Educação e do Desporto e suas entidades
vinculadas, para ter exercício naquele instituto.
Art. 42. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
Art. 43. O art. 47 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei nº 842, de 9 de setembro de 1969, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 47. A autorização para funcionamento e reconhecimento de universidade ou estabelecimento isolado de ensino
superior será tornada efetiva, em qualquer caso, mediante ato do
Poder Executivo, após prévio parecer favorável do Conselho de
Educação compatente.»
Art. 44. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 45. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nOs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994,931, de 1º de março de 1995,962, de 30 de
março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995, e
1.226, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 46. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 47. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n" 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ I", 2" e 3" do
art. 22 da Lei n" 5.227, de 18 de janeiro de 1967, e o parágrafo único
do art. 2" do Decreto-Lei n" 701, de 24 de julho de 1969.
Brasília,
República.

de

de 1996; 175" da Independência e 108" da
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cl6vis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.264, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre medidas reguladoras do
abastecimento do mercado interno de produ.
tos do setor sucroalcooleiro.

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

Art. I" O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
fixará, em Planos Anuais de Safra, os volumes de produção de açúcar
e de álcool, necessários ao abastecimento dos mercados na Região
Centro/Sul e na Região NorteINordeste, assim como os destinados à
formação de estoques de segurança.
§ F Os Planos Anuais de Safra indicarão, também, os volumes
de açúcar e de álcool caracterizados como excedentes às necessidades
dos mercados internos regionais, bem como aqueles cuja importação
seja indispensável para complementar a oferta nacional.

§ 2" Os volumes de açúcar e de álcool a que se referem o caput
e o § F deste artigo poderão ser modificados pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, sempre que o recomendar o
comportamento da produção da cana-de-açúcar utilizada como matéria-prima pelas empresas do setor sucroalcooleiro e o dos mercados
consumidores.
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§ 3" Em qualquer hipótese, os Planos Anuais de Safra e suas
modificações serão aprovados em portaria específica do Ministro de
Estado da Indústría, do Comércio e do Turismo.

§ 4" Os excedentes de açúcar referidos no § I" poderão ser
convertidos em mel rico ou em mel residual, observados os parâmetros técnicos de conversibilidade.

Art. 2" Para os efeitos do artigo anterior consideram-se compreendidos nas Regiões:
I - NorteINordeste: os Estados do Acre, Amazonas, Pará,
Rondônia, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Tocantins;
II - Centro/Sul: os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distríto Federal.

Art. 3" Aos excedentes de que trata o art. 1" e aos de mel rico e
de mel residual poderá ser concedida isenção total ou parcial do
imposto sobre exportação, mediante despacho fundamentado conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e da Indústría, do Comércio e
do Turismo, que fixará, dentre outros requisitos, o prazo de sua
duração.
Art. 4" Em operações de exportação de açúcar, álcool, mel rico
e mel residual, com isenção total ou parcial do imposto sobre exportação, a emissão de Registros de Venda e de Registros de Exportação,
ou de documentos de efeito equivalente, pela Secretaria de Comércio
Exterior do Ministério da Indústría, do Comércio e do Turismo,
sujeitar-se-á aos termos estrítos do despacho referido no artigo anterior.
Art. 5" A exportação de açúcar e álcool, com a isenção de que
trata o art. 3", poderá, no todo ou em parte, ser objeto de:
I - cotas atribuídas a empresas produtoras nos Planos Anuais
de Safra;
II - ofertas públicas, regionais e periódicas, precedidas dos
respectivos editais que conterão, como informações essenciais, o dia,
o local e a hora de sua realização e os volumes a serem ofertados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 27-189, jan. 1996

94
Parágrafo único. Diferentes limites de isenção poderão ser fixados no respectivo edital, para produtos de diferentes níveis de qualidade ou valor agregado.
Art. 6º Às ofertas públicas de que trata o art. 5º, inciso lI,
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei nº 8.666, de 21 dejunho
de 1993.
Art. 7º A isenção total ou parcial do imposto de exportação, de
que trata esta Medida Provisória, não gera direito adquirido e será
tornada insubsistente sempre que se apure que o habilitado não
satisfazia ou deixou de satifazer os requisitos ou não cumpria ou
deixou de cumprir as condições para a concessão do favor.
Art. 8º Ficam isentas do imposto sobre exportação as operações:
I - amparadas em autorizações de produção de açúcar para
o mercado externo, concedidas a empresas localizadas na Região
NortelNordeste pelo extinto Ministério da Integração Regional, e com
embarques já autorizados para até 31 de agosto de 1995;
II - de exportação de açúcar para o mercado preferencial
norte-americano, nos volumes autorizados pelo extinto Ministério da
Integração Regional e pela extinta Secretaria de Política Comercial
do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para embarques até 30 de setembro de 1995;

III - de exportação de açúcar autorizadas pelo extinto Ministério da Integração Regional, vinculadas a operações de importação
de álcool já realizadas e comprovadas junto à Secretaria de Produtos
de Base do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Art. 9º O Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 10. O caput do art. 3º do Decreto-Lei nº 1.578, de 11 de
outubro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º A alíquota do imposto é de 25% (vinte e cinco por
cento), facultado ao Poder Executivo, mediante ato do Conselho
Monetário Nacional, reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos
objetivos da política cambial e do comércio exterior.»
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Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de lS0 dias, encaminhará
ao Congresso Nacional projeto de lei para atender ao disposto nos
arts. 56 e 57 da Lei n" 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.227, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175" da Independência e lOS" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Dorothea Werneck

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.265, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre o valor total anual das men·
salidades escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matricula, entre o
estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ 1" O total anual referido no caput deste artigo deverá ser
limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente
cobrado em 1995, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo
ano.
§ 2" Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de pessoal
e custeio.
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§ 3º O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam
ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço da mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5º Para os fins do disposto no § 1º, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.
Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por
sala-classe, no período mínimo de 45 dias antes da data final para
matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e 11 desta medida provisória.
Art. 3º Quando as condições propostas nos termos do art. 1e não
atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4º A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ 1s Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2º Ficam excluídos do valor total de que trata o § 1º do art. 1º
os valores adicionados às mensalidades de 1995, que estejam sob
questionamentos admiuístrativos ou judiciais.
Art. 5º Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o calendáCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. I, p. 27-189,jan. 1996
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rio escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.

Art. 6" São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7' São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
n' 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de pais e
alunos, pais de alunos ou responsáveis.
Art. 8' O art. 39 da Lei n' 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
«XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido,»

Art. 9' A Administração Pública Fêderal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.228, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se a Lei n' 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei n' 8.178, de l' de março de 1991; e a Lei n' 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Pedro Malan
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. I, p. 27-189, jan, 1996

98
ANEXO I
Nome do Estabelecimento:

CGC:
Data do Rerríetro:

Nome Fantasia:

Registro no MEC nl!
Endereço:
Cidade:
Telefone: (

CEP:

Estado:
Fax: (

)

Telex:

)

Pessoa responsável Delas informações:
Entidade Mantenedora:
Endereço:
Telefone: (

Estado:

)

CEP:

Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1
2

3
4
5
6
7

8
9
10

Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios

(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1
2

3
4
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Nome dos Sócios
(pessoa Física ou Jurídica)

Participação

CPF/CGC

do Capital

5
6
7

8
9

10

Indicadores Globais
1996 (*)

1995
W de funcionários:

W de professores:
Carga horária total anual:
Faturamento total em R$:

(*) Valor estimado p/1996

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
(se diferente do que consta acima)

Endereço:
Cidade:

_
,CEP:,

Eslado:

Mês da data-base dos professores:
Local:
(Carimbo e assinatura do responsável),

_

Dala:.

_
_

ANEXO 11
Nome do Estabelecimento I:
Componentes de custos
(Despesas)

1995

1998

(Valores em Real)

(Valores em Real)

1.0. Pessoal
1.1. Pessoal docente
1.1.1. Encargos Sociais
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Componentes de Custos
(Despesas)

1995
(Valores em Real)

1996
(Valores em Real)

1.2. Pessoal Técnico e Administrativo
1.2.1. Encargos Sociais

2.0. Despesas Gerais e Administrativas
2.1. Despesas com material
2..2. Conservação e manutenção

2.3. Serviços de terceiros
2.4. Serviços públicos
2.5. Imposto Sobre Serviços (ISS)
2.6. Outras despesas tributárias
2.7. Aluguéis
2.8. Depreciação
2.9. Outras despesas
3.0. Subtotal- (1+2)
4.0. Pré-labore
5.0. Valor locativo
6.0. Subtotal-(4+5)
7.0. Contribuições Sociais
7.1. PislPasep
7.2. Cofts
8.0. Total Geral - (3+6+7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos não pagantes

Valor da última mensalidade do ano anterior R$
Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$

.

Data:

Local:

.I

em:

Carimbo e assinatura do responsável
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.266, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dá TWua redação ao art. 2~ da Lei nº
8.844, de 20 de janeiro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q O art. 2Q da Lei nQ 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
Q
«Art. 2
Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação respectiva.
§ F O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento
de custas nos processos judiciais de cobrança de seus créditos.
§ 2Q As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem
a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em
Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento
dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
§ 3Q OS créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atríbuidos aos créditos trabalhistas.
§ 4Q Na cobrançajudicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para o Fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cobrança»
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.229, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 3Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.267, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

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

Art. 1· A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ 1· Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 2· Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.

Art. 2· Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
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de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.230, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5" Revoga-se o art. 6"da Lei n" 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.268, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Altera a redação de dispositivos das Leis
n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911,
de 11 de jun1w de 1994, para instituir os
Décimos Incorporados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória,
com força de lei:
Art. 1" Os arts. 62 e 67, caput, da Lei n" 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 62. Ao servidor efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão
ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.
§ 1" A retribuição de que trata o caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, à
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tadoria, na proporção de um décimo por ano de exercício .nas
funções e cargos de confiança, até o limite de dez décimos.
§ 2" Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no período de um ano, a importãncia a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.
§ 3" Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observando o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4" Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a incorporação..

«Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de um por cento por ano de serviço efetivo prestado à União, às
autarquias e às fundações públicas federais, observado o limite
máximo de 35% incidente exclusivamente sobre o vencimento
básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função
ou cargo de confiança.»
Art. 2" Os arts. 3" e 10 da Lei n" 8.911, de 11 de julho de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3" Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei n"8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor ocupante
de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em cargo de provimento em comissão ou de Natureza
Especial, previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, a
cada doze meses de efetivo exercício, a importãncia equivalente
aumdécimo:
I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e
4, e dos cargos de Natureza Especial, observada a opção formalizada à época da percepção:
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a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebida em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração do cargo
em comissão ou de Natureza Especial;

b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;

11 - do valor referente à representação mensal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se
tratar dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos de Direção
(CD);

111 - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.
§ 1º Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento exercido concomitantemente ao do cargo efetivo regido pela Lei nº 8.112, de
1990.
§ 2º No caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, havendo o servidor optado pela
remuneração total do cargo em comissão, considera-se, para
efeito de incorporação dos décimos, a diferença entre a remuneração de origem na data em que o servidor completou o interstício
e a remuneração do cargo em comissão exercido por maior tempo.

§ 3º Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior."
«Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo
Poder ou de outro Poder da União, a incorporação de décimos
decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, ou de cargos de provimento em comissão ou de Natureza Especial.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. I, p. 27-189, jan, 1996

106
Parágrafo único. A incorporação das parcelas remunerato,
rias, de que trata este artigo, será efetivada com base no nível da
função de direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em
comissão equivalente no Poder cedente do servidor.»
Art. 3· Serão consideradas transformadas em décimos, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta medida
provisória, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quíntos, observado o limite máximo de dez décimos.
Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo darse-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.
Art. 4· Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor fariajus no período compreendido entre 19 de janeiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
I - estabelecidos na Lei n· 8.911, de 1994, na redação original,
para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19 de
janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
11 - estabelecidos pela Lei n· 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre 1" de março e 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a partir
de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos
termos da Lei n" 8.911, de 1994, com a redação dada por esta medida
provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que completou
o interstício.
Art. 5· As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei n· 9.030, de 13 de abril de 1995, com
efeitos vigorantes a partir de 1· de março de 1995, utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei n· 8.911, de 1994, na redação original.
§ 1· Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
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(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo
VI da Lei n· 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo desempenho de função.

§ 2· O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 6º É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei n· 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei n?
8.112, de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.
Art. 7· Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei n· 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei n"
8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fixada pela Lei n· 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de 1· de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa data;

II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a 1· de março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei n" 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei n· 7.596, de 10
de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados
após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções
gratificadas, previstas na Lei n· 8.168, de 1991.
Art. 8· O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei n· 8.112, de 1990,
na redação dada por esta medida provisória, será considerado uma
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única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas
de quintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou
décimos em um único cargo.
Art. 9" O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2"
da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de
Estado.
Art. 10. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituidos pela Lei n" 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei n" 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável
da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas
pela Lei n" 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 11. O caput e o § 1" do art. 7" da Lei n" 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 5" e renumerados os subseqüentes:
«Art. 7" Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal
direta, das autarquias, incluídas as em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo Órgão Central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles
a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração
e da essência das atribuições dos cargos de que são ocupantes.
§ 1" Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
........................................................................................................»
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Art. 12. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 13. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farãojus, a título de auxílio
financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do
cargo a que estiver concorrendo.
§ 1· No caso de o candidato ser servidor da Administração
pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.
§ 2· Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos,
como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser
investido.

Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. 1·, exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2·, exceto os §§ 2·
e 3· do art. 3· da Lei n· 8.911, de 1994, 5", 6', 7", 9", 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória n· 1.160, de 26 de outubro de 1995, a Medida
Provisória n· 1.195, de 24 de novembro de 1995, e a Medida Provisória
n· 1.231, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 16. Revogam-se os §§ F e 2· do art. 78 e o art. 193 da Lei
n· 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 5· e 6' da Lei n· 8.911,
de 11 de julho de 1994.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.269, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Oro
çamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

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

TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo
Art. 1s O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo visa
à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2" O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
n - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
In - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
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VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

TÍTULorr
Da Organização, Estrutura e Competências do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura

Art. 3" O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Art. 4" O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I

n

o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
a Secretaria Federal de Controle;

In
a Secretaria do Tesouro Nacional;
IV
as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ 1" Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 2" As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 5" Integram a Secretaria Federal de Controle:
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I - as unidades seccionais do controle interno, denominadas
Secretarias de Controle Interno dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores;
11 - as unidades regionais do controle interno nos Estados,
denominadas Delegacias Federais de Controle;
111 - a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.
Art. 6" Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria e fiscalização do ministério ou órgão equivalente ao qual a entidade esteja vinculada.

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

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

Das Competências
Seção I

Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão
Art. 9" Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2· desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
II - promover a normalização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria,Jiscalização e avaliação de gestão;

III - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;

VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;

VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
Co!. Leis Rep.
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IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
XI
União;

exercer o controle da execução dos orçamentos da

XII
estimular as entidades locais da sociedade civil a parti.
cipar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fisca,
lização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrímonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno;
acompanhar e fiscalizar os programas de governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência.

x:v -

Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade

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

II -

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

V - controlar a divida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a divida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;

VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
X -

instituir e manter o Plano de Contas Único da União;

XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrõnico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;

XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.
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TÍTULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ F Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
b)

o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Esta-

tais;

c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;
a Secretaria de Orçamento Federal;
fJ a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.
§ 2· Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.
e)

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

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

Art. 12. Os cargos da Carreira Finanças e Controle integram a
estrutura de recursos humanos do Sistema de Controle Interno do
poder Executivo, cujo exercício será definido por ato do Ministro de
Estado da Fazenda.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de
Planejamento, P-1501 do Grupo TP-1500, criado pelo Decreto n·
75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos
humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder
Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Ficam lotados no Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialistas
em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n·
7.834, de 6 de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer
órgãos, entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de
Estado e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n· 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.
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CAPÍTULO II
Das Nomeações
Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Municipio, ou ainda, por conselho
de contas de Municípios;
II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera
administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio
público de qualquer esfera de governo;

III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n· 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n· 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou
de patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da
União, bem como para os membros de comissões de licitação.
Art. 16. O Secretário Federal de Controle será nomeado pelo
Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias
Art. 18. Além das disposições contidas no art. 117 da Lei n·
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
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I 11 -

atividade político-par'âdária;
profissão liberal.

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

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

Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
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a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficiol da União informações sobre os trabalhos
de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.
Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Art. 25. Ficam transferidos para o Ministêrio da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS)e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1996, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional e na
Secretaria Federal de Controle, independentemente da ocupação de
cargo em comissão ou função de confiança.
Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento.
I -

11 -

o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas

Estatais;

IH -

a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas

Estatais.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
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necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
§ 1· O Conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composiçãoe o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.
§ 2" O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao Conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências,

Art. 30. AoConselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
II - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;

III - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional; .
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VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;

IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadora de fundos de pensão.

Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I -

como membros permanentes:

a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;

b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presiden-

te;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda;

II - como membros não-permanentes:
a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;
b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.

§ 1· Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e. Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente, sem
direito a voto:
I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse
específico das respectivas empresas;
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11 - os titulares de outros órgãos e entidades da Administração
Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.
§ 2' A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções da Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3' Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários Executivos.
§ 4' O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.

Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a
especificação dos. respectivos cargos vigente em 26 de setembro de
1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n' 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Excepcionalmente, nos órgãos seccionais
do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado para
o exercício de FG servidor efetivo do quadro do ministério em que
a Ciset tiver atuação.»
Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.232, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
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ANEXO
DenoÔ1inaçio
Analista de Finançase Controle
TéclÍico de Finanças e Controle

Total

Situação
D.L. n' 2.346
3.000
4.000

Sit~ação

1.457
2.444

Situação
Nova
4.500
2.500

7.000

3.901

7.000

Anterior

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.270, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Altera a Lei n' 8.031, de 12 de abrü de
1990, e dá outras providêru:ias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Os dispositivos adiante indicados da Lei n" 8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
«Art. 1·
.
H - contribuir para a redução e melhoria do perfil da
dívida pública, concorrendo para o saneamento do setor público;
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.••.•.••.•.••.••••••••••••••••••»

.Art. 2" Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:
I - empresas e instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo;
H - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
IH - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;
IV - instituições financeiras públicas e estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n" 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
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§ I" Considera-se desestatização a alienação, pela União,
de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores da sociedade.
§ 2" Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades, bem como aos serviços
públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, quando
pertinente.
§ 3" Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I, alinea c, e o art. 177 da
Constituição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso 11 do art. 192 da Constituição, não
se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias
detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participações.»
«Art. 4" As desestatizações serão executadas, mediante as
seguintes modalidades operacionais:
I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;

IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;

VI - concessão, permissão ou autorização de serviços públicos.
§ I" A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser utilizadas
a fim de viabilizar a implementação da modalidade operacional
escolhida.
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§ 2" Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa .»

«Art. 5" O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:

I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de Presidente;
II - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;

III -

Ministro de Estado da Fazenda;

IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;

V Turismo.

Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do

§ I" Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule.
§ 2" Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 3" Participará também das reuniões, sem direito a voto,
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

§ 4" O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum
do colegiado.
§ 5" Quando deliberar ad referendum do conselho, o presídente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
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§ 62 O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representante de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 72 O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
Presidente.
§ 82 Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
§ 92 Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
conselho serão representados por substitutos por eles designados.»
«Art. 6" Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:
I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de institnições
financeiras de empresas, serviços públicos e participações minoritárias no Programa;
H - aprovar:
a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou
jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatizações;
c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela União;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação de
subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações;
fi a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades;
IH - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
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IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;
V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Progra.
ma Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo Presidente do Conselho.
§ 1· Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho
Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
do Presidente da República, o órgão da administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e aeompa,
nhamento do correspondente processo de desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribnições previstas no art. 21
desta lei.
§ 2· O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos, objeto de concessão, permissão ou autorização.
§ 3· A desestatização de empresas de pequeno e médio
portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber,
as atribuições previstas no art. 21 desta Iei,»
«Art. 7· Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:
I - presidir as reuniões do conselho;
n - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;

In - encaminhar à deliberação do conselho as matérias
previstas no art. 6º desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a designação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso Ill,
desta Iei.»
«Art. 8· A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4·, pressupõe a
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delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatização..
«Art. 9" Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociaís>
«Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ 1" As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
§ 2" Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos
depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.
§ 3" Os Recibos de Depósito das Ações (RDA), de cada
depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.

§ 4" Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatização.»
«Art. 11. A União e as entidades da administração indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que
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vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, conta,
dos da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
que determinar a inclusão da sociedade no referido programa,
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de
debêntures, quando couber.»
«Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa ou instituição financeira incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
financeira e operacional, será dada ampla divulgação das infor,
mações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário
Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do
qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;
b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;

c) passivo das sociedades de curto e longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;

e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;

fJ sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
h) valor mínimo da participação a ser alienada;
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i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e o poderes nela compreendidos,»
«Art. 13. A alienação de ações a pessoas fisicas oujuridicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior,»
«Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los,
preferencialmente, na quitação de suas dívidas vencidas perante
a União,»
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:
I - admissão de moeda corrente;
H - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento' (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;
IH - admissão, como meio de pagamento, de títulos e
créditos líquidos e certos diretamente contra a Uuião, ou contra
entidades por ela controladas, inclusive aquelas em processo de
liquidação, desde que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional e que venham a ser renegociados pela Secretaria
do Tesouro Nacional.
Parágrafo úuico. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND.»
«Art. 18. O preço minimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.
Parágrafo úuico. A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
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será utilizada pelo representante do titular das ações como
instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artigo»
«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo.»
«Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:

I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização,
aí se incluindo os serviços de secretaria;
II - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;
III - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da
Administração direta ou indireta requisitados nos termos do art.
7", inciso IV, desta lei, para o fim de prover apoio técnico à
implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;

V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização as matérias de que trata o inciso II do art. 6"
desta lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatização;
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Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
Conselho Nacional de Desestatização, ser feito pelo Banco Central do Brasil, diretamente ou por meio de empresa especializada,»

"Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e
outros dados necessários à execução dos processos de desestatização..

"Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do Gestor
do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo .»
Art. 2º No caso de o Conselho NacionaI de Desestatização deliberar
a dissolução de sociedade incluída no PND, aplícar-se-ão, no que
couber, as disposições da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art 3º O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização,
na hipótese de serem demandados em razão da prática de atos
decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
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Art. 4° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.233, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 5° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6° Revogam-se os arts. 17, 19,22 e 26 da Lei nO 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.271, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre as aliquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do

servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

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

Art. 1" A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide
sobre sua remuneração conforme definida no inciso Ifl do art. 1° da
Lei nO 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir, comvigência
a partir de 1° de julbo de 1994 e até a data de publicação da lei que
disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor público civil:
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Faixas

(com base na Lei

ne 8.622, de 19.1.93, Anexo ID)

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

lV,NS 12

A1fquota
(%)

9

10

11
12

Art. 2" A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;

11 - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n" 8.212, de
24 de julho de 1991.
Art. 3" Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n"8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 4° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.234, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 5° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175· da Independência e lOS' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.272, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Reduz o imposto de importação para os
produtosque especifica e dá outrasprovidências.

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

Art. 1· Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até 31 de dezembro de 1999:
I - redução de noventa por cento do imposto de importação
incidente sobre máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos
acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
11 - redução de até noventa por cento do imposto de importação
incidente sobre matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos
e subconjuntos, acabados e semi-acabados e pneumáticos; e

111 - redução de até cinqüenta por cento do imposto de importação incidente sobre os produtos relacionados nas alíneas a a c do §
1· deste artigo.
§ 1· O disposto nos incisos I e 11 aplica-se exclusivamente às
empresas montadoras e aos fabricantes de:

a) veículos de passageiros e de uso misto e jipes;
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b) caminhonetas, furgões, pick-ups e veículos de transporte de
mercadorias de capacidade máxima de carga não superior a quatro
toneladas;
c) veículos de transporte de mercadorias de capacidade de carga
igual ou superior a quatro toneladas, veículos para transporte de
vinte pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d)

tratores agricolas e colheitadeiras;

e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadei-

ras;
f) carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de

mercadorias; e
h) partes, peças e componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nas alíneas anteriores.
§ 22 O disposto no inciso IH aplica-se exclusivamente às empresas montadoras e fabricantes nacionais dos produtos nele referidos.

§ 32 A aplicação da redução a que se referem os incisos I e H não
poderá resultar em pagamento de imposto de importação inferior a
dois por cento.
§ 42 A aplicação da redução a que se refere o inciso IH deste

artigo não poderá resultar em pagamento de imposto de importação
inferior à Tarifa Externa Comum.
§ 52 Os produtos de que tratam os incisos I e H deverão compor o
ativo permanente ou ser usados no processo produtivo da empresa,
vedada a revenda, excetonos casos e condições fixadosem regulamento.
§ 6" Não se aplica aos produtos importados nos termos deste
artigo o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei n2 37, de 18 de
novembro de 1966.

§ 72 Não se aplica aos produtos importados nos termos do inciso

III o disposto no art. 11 do Decreto-Lei n2 37, de 1966.
Art. 22 O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:
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I - o valor total FüB das importações de matérias-primas e
dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § 1" do artigo anterior,
procedentes e originárias de países membros do Mercosul, adiciona,
das às realizadas nas condições previstas nos incisos 11 e 111 do artigo
anterior, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
periodo a ser determinado, por empresa:
11 - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricados no País, e o valor total FüB das
importações dos mesmos produtos realizadas nas condições previstas
no mesmo inciso, em periodo a ser determinado, por empresa;
111 - o valor total das aquisições de matérias-primas, produzidas no País, e o valor total FüB das importações de matérias primas
realizadas nas condições previstas no inciso 11 do artigo anterior, em
periodo a ser determinado, por empresa; e
IV - o valor total FüB das importações dos produtos relacionados na alínea h do § 12 do artigo anterior, realizadas nas condições
previstas no inciso 11 do art. 12 e o valor das exportações líquidas
realizadas, em período a ser determinado, por empresa.
§ 12 Com o objetivo de evitar concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
dos produtos relacionados nos incisos I e 11 do artigo anterior, nas
condições estabelecidas nestes mesmos incisos.
§ 2" Entende-se, como exportações líquidas, o valor FüB das
exportações dos produtos relacionados no § 12 do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FüB das importações realizadas sob o regime de
drawback; e
b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a representante no exterior.
§ 3" No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.
§ 42 Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
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de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas no País, definidas em regulamento, poderá ser estabelecido prazo para o atendimento às proporções a que se refere este artigo,
contado a partir da data do primeiro desembaraço aduaneiro dos
produtos relacionados nos incisos II e III do art. 1·.
Art. 3· Para os efeitos dos arts. 2· e 4·, serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no exterior, as:
I .,- vendas a empresas comerciaís exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei n? 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora; e
II - exportações realizadas por intermédio de subsidiárias
integraís.
Art. 4· Poderão ser computadas adicionalmente, como exportações líquidas, nas condições estabelecidas em regulamento, valores
correspondentes:
I - ao valor FüB exportado dos produtos de fabricação própria relacionados nas alíneas a a h do § 1· do art. lº;
II - às máquinas, eqnipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriaís e de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes, peças de reposição, fabricados no País e incorporados ao ativo permanente das empresas; e
III - ao valor FüB importado de ferramentaís novos, bem como
seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição, incorporados ao
ativo permanente das empresas.
Art. 5· Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão a taxa cambial média de compra do
segmento de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, à
data do faturamento.
Art. 6" As empresas fabricantes dos produtos referidos na alínea h do § 1· do art. lº, que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no País, dos produtos relacionados nas alíneas a a
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g do § 12 do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativo àqueles produtos, desde que a exporta,

ção tenha sido intermediada pela montadora.

Art. 72 O Poder Executivo poderá estabelecer para as empresas
montadoras e fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
h do § 12 do art. 12, em cuja produção forem utilizados insumos
importados, relacionados no inciso II do mesmo artigo, indice médio
de nacionalização anual, decorrente de compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.
Parágrafo único. Para as empresas que venham a se instalar no
País, para as linhas de produção novas e completas, onde se verifique
acréscimo de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas jáinstaladas, definidas em regulamento, o índice de que trata este
artigo deverá ser atendido no prazo de três anos, a contar da data de
início da produção dos referidos produtos, conforme dispuser o regulamento.

Art. 82 O comércio realizado no âmbito do Mercosul, dos produtos relacionados no art. 12 , obedecerá às regras específicas aplicáveis.
Art. 92 O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação, celebrados nos termos dos Decretos-Leis n 2 1.219, de 15 de maio de 1972,
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 10. A autorização de importação e o desembaraço aduaneiro dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § 12 do art. 12 são
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo das demais exigências legais e regulamentares:
I

Certificado de Adequação à legislação nacional de trânsi-

to; e
II
Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei n 2 8.723, de 28 de outubro de 1993.
§ 12 Os certificados de adequação de que tratam os incisos I e
II serão expedidos, segundo as normas emanadas do Conselho NacioCol. Leis Rep. Fed.
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nal de Trânsito (Contran) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama).
§ 2· as adequações necessárias à emissão dos certificados serão
realizadas na origem.
§ 3· Sem prejuízo da apresentação do certificado de que trata o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trãnsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.
Art. 11. O Poder Executivo estabelecerá os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se referem os artigos
anteriores, bem como os mecanismos de controle necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória.
§ 1" O reconhecimento da redução do imposto de importação de
que trata o art. 1· estará condicionado à apresentação da habilitação
mencionada no caput deste artigo.
§ 2· Até que seja regulamentada esta medida provisória, o
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá autorizar
a importação dos produtos mencionados no inciso I do art. 1· com
redução de noventa por cento do imposto de importação, pelas empresas a que se refere o § 1· do mesmo artigo.
§ 3· A autorização a que se refere o parágrafo anterior equivalerá à habilitação para fins de reconhecimento da redução do imposto
de importação.
Art. 12. As pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real,
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
depreciação normal e sem prejuízo desta, do custo de aquisição ou
construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, novos, relacionados no Anexo à Lei n· 9.000, de 16 de março de 1995,
adquiridos entre a data da publicação desta medida provisória e 31 de
dezembro de 1997, utilizados em processo industrial do adquirente.
§ 1· A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
§ 2· A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.
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§ 3· A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.

§ 4· As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.
Art. 13. A inobservãncia ao disposto nas proporções, limites e
índice estabelecidos de acordo com os arts. 2· e 7"sujeitará à empresa
a multa de:

I - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das impor.
tações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1·, que
exceder a proporção a que se refere o inciso 11 do art. 2·;
11 - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1·, que
exceder os limites adicionais a que se refere o § 1· do art. 2·;
IH - sessenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso H do art. 1·, que exceder a proporção a que se refere o inciso HI
do art. 2";

IV - sessenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso H do art. 1·, que exceder os limites adicionais a que se refere o
§ F do art. 2";
V - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das impor.
tações realizadas nas condições previstas no inciso H do art. 1·, que
concorrer para o descumprimento do índice a que se refere o caput do
art.7 Q;
VI - 120% incidente sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas nos incisos H e HI do art. 1·, que exceder
a proporção a que se refere o inciso I do art. 2·; e
VII - setenta por cento incidente sobre o valor FüB das impor.
tações dos produtos relacionados na alínea h do § 1· do art. lº,
realizadas nas condições previstas no inciso 11 do art. 1·, que exceder
a proporção a que se refere o inciso IV do art. 2·.
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Art. 14. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória:
I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais; e
II - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros de
mesma natureza.
Art. 15. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei n'' S.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.235, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175" da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Dorothea Werneck
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.273, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre a instituição decrédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do
PIS IPasep e Cofins MS casos que especifica,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1· O produtor exportador de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares n·s 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.
Art. 2· A base de cálculo do crédito presumido será determina.
da mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
Parágrafo único. O crédito fiscal será o resultado da aplicação
do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo.
Art. 3· Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do
montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do
valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1·, tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita
operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.
Art. 4· Em caso de comprovada impossibilidade de utilização
do crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos
Industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações de
venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em moeda corrente.
Art. 5· A eventual restituição, ao fornecedor, das importâncias
recolhidas em pagamento das contribuições referidas no art. 1·, bem
Col. Leis Rep,
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assim a compensação mediante crédito, implica imediato estorno,
pelo produtor exportador, do valor correspondente.
Art. 6º O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória,
inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para
fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição
de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos
lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador.
Art. 7" O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei cancelando dotação orçamentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária decorrente desta medida provisória.
Art. S" São declarados insubsistentes os atos praticados com
base na Medida Provisória n" 905, de 21 de fevereiro de 1995.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.236, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175' da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.274, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoasjuridicas a
que se refere o § l' do art. 22 da Lei n' 8.212,
de 24 dejulho de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1° Para efeito exclusivo de determinação da base de cálculo
da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que
trata o inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, vedada a aplicação das disposições previstas na Lei nO
8.398, de 7 de janeiro de 1992, e nos Decretos-Leis nOs 2.445 e 2.449,
de 29 de junho de 1988, e 21 de julho de 1988, respectivamente, as
pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei nO 8.212, de 24 de
julho de 1991, poderão efetuar, nos exercícios financeiros de 1994 e
1995, as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
H -

valores correspondentes a diferenças positivas:

a) entre o valor de mercado e o custo de aquisição corrigido
monetariamente, no caso de ouro, ativo financeiro, em poder do
contribninte;
b) decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no
caso de operações de swap ainda não liquidadas;

IH - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação;

b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais e do exterior;

c) despesas de cessão de créditos;
d) despesas de câmbio;

e) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 27-189,jan. 1996

147

fi despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cesseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios;
c) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional;
VI - no caso de empresas de capitalização, a atualização monetária das provisões ou reservas técnicas, limitada aos valores da
variação monetária ativa incluídos na receita bruta operacional.
§ l' A dedução das despesas de captação e dos demais encargos
de que trata este artigo é limitada a quarenta por cento, vedada a
dedução de prejuízos e de qualquer despesa administrativa, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 2' É admitida a dedução integral das despesas de captação e
demais encargos:
a) nas operações de repasses de recursos de órgãos e instituições
oficiais;
b) nas operações de câmbio;
c) nas operações realizadas no mercado interfinanceiro, inclusive com títulos públicos.
§ 3' A correção monetária do imobilizado de arrendamento
mercantil e do ouro, ativo financeiro, será deduzida do valor das
despesas e encargos de que tratam as alíneas a a d do inciso lU.
§ 4' No caso das empresas de arrendamento mercantil, a dedução de que trata o parágrafo anterior é limitada pela relação entre os
recursos que deram origem às deduções de que tratam as alíneas a a
c do inciso UI e o imobilizado de arrendamento mercantil.
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§ 5º Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição ao PIS é o resultado
positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 6º As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem.
se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.

Art. 2º Aplica-se o disposto no artigo anterior às pessoas juridicas mencionadas no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, obrigadas
à contribuição de que trata a Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro
de 1970.
Art. 3º As empresas públicas, sociedades de economia mista e
respectivas subsidiárias, e quaisquer outras sociedades controladas
direta ou indiretamente pelo Poder Público, bem como as demais
pessoas juridicas de direito privado, não-financeiras, as equiparadas
a pessoajuridica pela legislação do imposto de renda, e as sociedades
cooperativas, em relação às operações praticadas com não-cooperados, poderão excluir da receita operacional bruta as reversões de
provisões e recuperações de créditos baixados com o prejuízo que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio liquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita.
Art. 4º ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.237, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Ficam revogados o art. 5º da Lei nº 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e a alínea a do § 2º do art. 1º do Decreto-Lei nº
2.445, de 1988, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.449, de 1988.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.275, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei n' 8.031, de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n'8.177, de l'<kmarço
de 1991, e da Lei n' 8.249, de 24 de outubro
de 1991, e altera o art. 3' da Lei n" 8.249/91.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. lº O art. 30 da Lei nº S.l77, de 1°de março de 1991, alterado
pela Lei nO 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a ser
emitida, respeitados a àutorização concedida e os limites fixados
na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a
finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários
para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou
para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ 1° Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no ámbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituido pela Lei nº S.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os

recursos recebidos em moeda corrente;
b)

permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2º Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a)

amortizar a dívida mobiliária federal de emissão do Te-

souro Nacional;
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b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.•
Art. 2" O art. 2"da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 2" A NTN será emitida com as seguintes caracterís_
ticas gerais:
I -

prazo: até 30 anos;

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

§ 2"

.

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

Art. 3" O parágrafo único do art. 3" da Lei n" 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 3º
.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei n· 8.031, de 12 de abril de 1990.»
Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.238, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.276, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7·, inciso XI, da Constituição.
Art. 2· Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolbida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ 1· Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
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periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da em.
presa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previa.
mente.
§ 2" O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3" Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
a) a pessoa física;
b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
1. não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade
institucional e no País;
3. destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais,
comerciais e de direito econômico que lhes sejam aplicáveis.

Art. 3" A participação de que trata o art. 2º não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não Se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1" Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2" É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
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§ 3- A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1996, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.
§ 4- As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa juridica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 4· Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I - mediação;
II - arbitragem de ofertas finais.
§ 1· Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2º O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3· Firmado o compromísso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4· O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.
Art. 5· A participação de que trata o art. 1· desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economía mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.239, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 7· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 27-189, jan. 1996

154
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.277, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que Ihe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2' e 3' do Decreto-Lei n'
857, de 11 de dezembro de 1969, e na parte final do art. 6' da Lei nQ
8.880, de 27 de maio de 1994;
b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;
c) correção monetária ou de reajuste poríndices de preços gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2Q É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§ lO É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
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§ 2° Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.

§ 3" Ressalvado o disposto no § 7° do art. 28 da Lei nO 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4° Nos contratos de prazo de duração igual ou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualízação das obrigações, a cada período de um ano,
contado a partir .da contratação, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os
pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5° O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1996.
§ 6º O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3° Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nO 8.666, de 21 dejunbo
de 1993.
§ 10 A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contado a partir da data limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.

§ 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 4° Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5° do art. 27 da Lei nO 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
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Art. 5· Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.

Art. 6º A partir de 1· de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), criada pela Lei n· S.3S3,de 30 de dezembro de 1991,
será reajustada semestralmente.
Art. 7· Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de 1· de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 1· de janeiro de 1996.
§ 1· Em l·dejulhode 1995eem 1· de janeiro de 1996, os valores
expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real, com
observância do disposto no art. 44 da Lei n· 9.069, de 1995, no que
couber.
§ 2· Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.

Art. S· A partir de 1· de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
§ 1· Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de 1" de julho de
1995, pelo indice previsto contratualmente para este fim.
§ 2· Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
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§ 3· A partir da referência julho de 1995, o INPC substitui o
IPC-r para os fins previstos no § 6· do art. 20 e no § 2· do art. 21, ambos
da Lei n· 8.880, de 1994.

Art. 9· É assegurado aOS trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após a vigência desta medida provisória, o
pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre
a última data-base e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ 1· O mediador será desiguado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5· deste artigo.

§ 2· A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 3· O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4· Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instruirá a representação para o ajnizamento do
dissídio coletivo.

§ 5· O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar fundamentadamente, suas propostas finais, que serão
objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal na sentença normativa.
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§ 1" A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.
§ 2" A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação da cláusula de reajuste ou correção
salarial automática vinculada a índice de preços.
§ F Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2" Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas a
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3" do art. 54 da Lei n" 8.884, de 11 dejunho de 1994,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n" 9.069, de 29 de
julho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3" Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).»
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Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.240, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ l' e 2' do art. 947 do Código Civil, os
§§ l' e 2' do art. l' da Lei n' 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n' 8.177, de l' de março de 1991.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.278, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dá Mva redaçáa ao § 3'do art. 52 da Lei
n' 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolu-

ção de entidades da Administraçáa Pública
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
Art. l' O § 3' do art. 52 da Lei n' 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 52
.
§ 3' No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Admiuistração
Pública Federal, nos termos da Lei n' 8.029, de 12 de abril de
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1990, os títulos serão emitidos com prazo mínimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros,»
Art. 2º Os títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10,
inciso 111, da Lei n· 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2·, da
Lei n· 8.447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A., poderão ser substituídos por outros de iguais características,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.
Parágrafo único. A Secretaría do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.241, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.279, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Acresce parágrafo ao art. 57 da Lei n'
8.666, de 21 de junho de 1993, que regula.
menta o art. 37~ inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normaspara licitaçãoe con·
tratos da Administraçãa Pública e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O art. 57 da Lei n· 8.666, de 21 dejunho de 1993, passa
a vigorar acrescido do § 4·, com a seguinte redação:
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Q Em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que
trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em
até doze meses,»
Art. 2Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
medida provisória nQ1.242, de 14 de dezembro de 1995.
,,§ 4

Art. 3Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.280, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM). e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Os arts. 5Q, 10, 11, 16 e parágrafo único do art. 29 do
Q
pelo
Decreto-Lei n 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado
Q
Q
Decreto-Lei n 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei nQ8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 5Q •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
III -

.
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a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;

b) nas atividades de explotação e de apoio à exploração de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;

IV -

..

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

c) exportados temporariamente para outro país e condioio,
nados a reimportação em prazo determinado;
d) armamentício, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em
cada caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a
importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de
interesse para a segurança nacional;
e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas;

v -

.

b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacionai, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;

c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei n' 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
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outubro de 1990, nos termos do § 2Q do art. 1Q da Lei n Q 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
d) importadas pela União através de órgão federal da Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;

e) que retornem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos
autorizados;
2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;
j) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental, excluídos
armas, munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
g) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais.
h) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;
i) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.

§ 19 Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.
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§ 2· Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à
parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:
1. trânsito aduaneiro;

2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:
1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco.»
«Art. 10
.
I -

.

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

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo Agente Financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
11 - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.
........................................................................................................»

«Art. 11. Os valores depositados nas contas especial (art.
3·, inciso 111) e vinculada (art. 10) poderão ser aplicados pelo
Agente Financeiro em operações de mercado aberto, com títulos
públicos federais, de emissão do Tesouro Nacional, revertendo-se
o produto da aplicação à conta do Fundo da Marinha Mercante,»
«Art. 16
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I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:
1. para construção de embarcações em estaleiros brasileiros;
2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos, voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;

c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;

e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
II - no pagamento ao agente financeiro:
a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos
contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;
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c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 5' do art. 12 do Decreto-Lei n' 1.801, de 18 de agosto de 1980
ou contratadas até 31 de dezembro de 1987;
,

III - na diferença entre o custo interno efetivo de constru,
ção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ l' As comissões de que tratam as alíneas b e c serão
fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, e revisadas a cada
biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com recursos do FM:M,

deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida assumida pela
União, na qualidade de sucessora da extinta Superintendência
Nacional da Marinha Mercante (Sunamam),
§ 2' As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos 1I1 e IV, terão seus
prazos e encargos regulados na forma do disposto no art. 26.»

«Art. 29

.

Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação>
Art. 2' Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM, contratadas a
partir de 31 de dezembro de 1987, com risco do agente.
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§ I" A autorização concedida nos termos do caput deste artigo
fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacionai.
§ 2" Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3" Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra
o Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso 11 do art. 16 do Decreto-Lei n"
2.404, de 1987, com a redação dada pelo art. I" desta medida provisória.
§ 4" O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.

Art. 3" Não se aplica ao disposto no inciso V, alínea c, do art. 5"
do Decreto-Lei n" 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos
do § 2º do art. I" da Lei nº 8.402, de 1992.
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.243, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18, 19 e 20 do Decreto-Lei n" 2.404, de 23 de dezembro de 1987, e o
art. 11 da Lei n" 7.742, de 20 de março de 1989.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Odacir Klein
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.281, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências.

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

Art. 1" O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2" O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de quarenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), do Ministério da Fazenda.

§ 1" Os órgãos e as entidades a que se refere o inciso I procederão, segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade,
às inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2" Regularizada a situação que deu causa à inclusão no Cadin,
o órgão ou a entidade responsável pelo registro procederá, no prazo
de cinco dias úteis, à respectiva baixa.

Art. 3" As informações fornecidas pelos órgãos e pelas entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informa.
ções do Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do
Tesouro Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, observadas as
condições operacionais fixadas pelo Banco Central do Brasil.
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Art. 4· A inexistência do registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5· O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2·, inciso I;
II - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2·, inciso lI,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;

III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;
IV - data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 2· manterá sob sua responsabilidade e para exclusivo uso
próprio, cadastro contendo informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham registrado no Cadin.
Art. 6· É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
pelas entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta,
para:
I - realização de operações de crédito, concessão de garantias
de qualquer natureza, e respectivos aditamentos;
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros;
III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a municipios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;
b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou da entidade credora.
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Art. 7" A existência de registro no Cadin há mais de quinze dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ F Em caso de relevância e urgência, e nas condiçães que
estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou a entidade credora
poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este
artigo.
§ 2" Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.
Art. 8" A não-observância do disposto nos arts. I" a 7" desta
medida provisória constitui falta grave, para os fins da Lei n" 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, e do Decreto-Lei n" 5.452, de I" de maio
de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
Art. 9" Fica suspensa, até 31 de agosto de 1996, a aplicação do
disposto no caput do art. 22, e no seu § 2" do Decreto-Lei n? 147, de 3
de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4" do Decreto-Lei n? 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei n"
2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até 24 meses, a exclusivo critério
da autoridade fazendária, na forma e nas condições previstas nesta
medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.
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Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor
deverá:
I - oferecer garantia real ou fidejussória, inclusive fiança
bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito;
11 - comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ I" Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 2" O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 3" Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias, contados da data da protocolização do pedido.
§ 4" O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11, e seu § 1", e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ I" Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.
§ 2" No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, os emolumentos e os demais
encargos legais.
§ 3" O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
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federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a
remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o
prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcela_
mento.

Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de
terceiros e não recolbido ao Tesouro Nacional;
H - Imposto sobre Operações de Crédito, Cãmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido
e não recolbido ao Tesouro Nacional;

IH - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei n" 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n" 8.981, de
20 de janeiro de 1995;
IV -

valores arrecadados e não recolbidos ao Tesouro Nacio-

nal.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.
.

Art. 15. Os débitos vencidos até 30 de junho de 1995 poderão
ser parcelados em até sessenta prestações, desde que os pedidos
sejam protocolizados até 15 de dezembro de 1995, obedecidos os
reqnisitos e as demais condições estabelecidos nesta medida provisória, exceto, no ãmbito da Secretaria da Receita Federal, o disposto no
inciso I do art. 11.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não
como Dívida Ativa, inclusive em fase de execução fiscal já ajuizada,
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oU que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.

Art. 16. Fica acrescéntado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei nO 8.981, de 1995:
"Art. 84

..

§ 8° O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional»

Art. 17. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei nO 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
nO 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos
automotores e de combustível;

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

à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando
de operações de importação e exportação de mercadorias quando
objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela de contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei n" 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n" 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar n" 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores.
§ I" Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o Procurador da Fazenda N acional.
§ 2" O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.

Art. 18. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão versar,
exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I a VIII do
artigo anterior, desde que inexista outro fundamento relevante.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às
causas em que figure como parte a Fazenda Nacional e que versem
sobre Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na
importação de mercadorias.
Art. 19. Serão arquivados os autos das execuções fiscais de
débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual
ou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o
mesmo devedor existirem outras execuções de débitos que, somados,
ultrapassem o referido valor.
§ I" Serão igualmente arquivados os autos em que executados,
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda Nacional de valor
igualou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
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§ 2' Os autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.
§ 3' O disposto neste artigo não se aplica às execuções fiscais
relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.
Art. 20. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.244, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 21. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 22. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n· 352, de 17
dejunbo de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei n·
2.049, de 1· de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n· 2.052, de 3
de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n· 2.163, de 1984, e os arts.
91, 93 e 94 da Lei n· 8.981, de 1995.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175' da Independência e 108· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.282, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções
Gratificadas existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I' Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
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exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e à classificação, as quantidades constantes do Anexo a
esta medida provisória.

§ 1Q O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos
e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre
as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos
cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação
pertinente.
§ 2Q No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.
Art. 2Q O quantitativo constante do Anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e as funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória, inclusive a Medida
Provisória n Q 1.258, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 3Q Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 4Q OS atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias, contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.
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Art. 5· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.245, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7· Revoga-se a Lei n· 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
(Anexo à Medida Provisória n· 1.282, de 12 de janeiro de 1996)
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Federal Direta, Autárquica e Fundacional
CargoJFunção
Natureza Especial
Direção e Assessoramento Superiores

DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS·3
DAS-2
DAS-1

Quantitativo

52
140
569
1764
2S34
6355
7964
19646

Subtotal
Função Gratificada

FG-1
FG-2
FG-3
Subtotal
Total

9259
8782
11981
30022
49720

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.283, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Cria a Gratific~o de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores
militares federais das Forças Armadas, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. I" Fica instituída a Gratificação de Condição Especial do
Trabalho (GCET), devida mensal e regularmente aos servidores
militares federais das Forças Armadas ocupantes de cargo militar.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças
prestadoras do serviço militar inicial.
Art. 2· A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) será calculada obedecendo à hierarquização entre os diversos
postos e graduações, dentro dos respectivos círculos das Forças Armadas e paga a partir de 1· de agosto de 1995, de acordo com o Anexo
I.
Art. 3· Simultaneamente, até 31 de agosto de 1996, será concedida uma Gratificação Temporária aos servidores de que trata o art.
1·, no valor constante do Anexo lI.
Parágrafo único. A Gratificação Temporária e acumulável com
a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) e:
a) não servirá de base para cálculo de qualquer vantagem ou
parcela remuneratória, ressalvadas aquelas de que tratam os arts.
35, 40 e 42 da Lei n· 8.237, de 30 de setembro de 1991;
b) será considerada para efeito de pensões e remuneração na
inatividade.
Art. 4" A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) passa a integrar a estrutura remuneratória dos militares da
ativa, inativos e pensionistas, previstas na legislação em vigor.
Art. 5· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.246, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a contar de I" de janeiro de 1996.
Art. 7· Revoga-se o art. 41 da Lei n· 8.237, de 30 de setembro
de 1991.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Clóvis de Barros Carvalho
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ANEXO I

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

Oficial (fator multiplicativo sobre o Boldo do Almirante-de-Esquadra)

Posto
Almirante-de-Esquadra, General-de-Bxércíto e Tenente-Brígadeíro
Viee-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro
Caoitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel
Capitã<Hf.e-Fragata e Tenente-Coronel
Capitão-de-Corvetae Major
Capitão-Tenente e Capitão
Primeiro-Tenente
Segundo-Tenente

Fator
0.733

0.600
0.644
0.534
0.495
0.426
0.341
0.302
0.266

fi - Praças Especiais (Fator multiplicativo sobre o soldo de Guarda-Marinha)
Graduação

Fator

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

0.077

Aspirante e Cadete (último ano)

0.065

Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formaçãc de Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação

de Oficiaisda Reserva

0.059

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes
(último ano)
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes
(demais anos)
Aluno da Escola de Formação de Sargentos
Grumete
Aprendiz-Marinheiro e aluno de Órgãos de Formação de Praças da Reserva

0.055
0.049
0.049
0.049
0.040

l i - Praças (Fator multiplicativo sobre o soldo de Guarda-Marinha)
Graduação
Suboficial e Subtenente

Fator
0.377

Segundo-Sargento

0.317
0.263

Tereeiro-Sargento

0.221

Primeiro-Sargento
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Graduação
Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor
'I'eífeíro-de-Prímeíra Classe
'l'eífeíro-de-Segunda Classe
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e
Soldado de I' Classe (especializados. cursados e engajados),
Soldado-Clarim ou Corneteiro de I' Classe e SoldadoPéra-

Fator
0.143
0.123
0.109

Quedista (engajado)

0.089

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de I' Classe
(não-especíalízadoa), Soldado do Exército (especializado e engeiado) e Soldado-Clarimou Corneteiro de 2' Classe
Soldado do Exército e Soldado de 2' Classe (engajados e nãc-eapecialízadoa)
Soldado-Clarim ou Corneteirode 3' Classe

0.082
0.065
0.049

ANEXO II
I -

Oficiais

Posto

Valor (R$)

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exércitoe Tenente-Brigadeiro

453,00

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

425,40

Contra-Almirante, General-de-Brigadae Brigadeiro

398,40

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

330,30

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

306,00

Capitão-de-Corveta e Major

264,30

Capitão-Tenente e Capitão

210,60

Primeiro-Tenente

186,90

Segundo-Tenente

164,70

II - Praças Especiais
Graduação
Guarda-Marinha e Aapírante-a-Oüciel

Valor(R$)
110,70

Aspirante a Cadete (último ano)

19,20

Aspirante a Cadete (demais ano~, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica e Aluno de rgão de Formação de Oficiais da Reserva

17,40
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Valor(R$)

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

16,20

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

14,40

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

14,40

Grumete

14,40

Aprendiz-Marinheiro e Aluno de Órgãos de Formação de Praças da Reser-

12.00

va

fi-Praças
Graduação

Valor(R$)

110,70

Subcificial e Subtenente

93,00

Primeiro-Sargento
Segundo-Sargento

77,10

Terceiro-Sargento

65,10

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

42,00

Taifeiro de PrimeiraCJ888e

36,30

Taüeiro de Segunda Classe

32,10

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de 11
Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou Cometei.
ro de li Classe e Soldado Pára-Quedista (engajado)

26.40

Marinheiro. Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 11Classe (não-especielíeadoe), Soldado do Exército (especializado e engajado) e Soldado-Clarim ou
Corneteiro de 2' Classe

24,00

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

19,20

SoJdado-Clarlm ou Corneteiro de 3' Classe

14,40

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.284, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre os fundos que especifica e

dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. P Até que sejam promulgadas a lei complementar de que
trata o art. 165, § 9', da Constituição, e a lei ordinária a que se refere
o parágrafo único deste artigo, são mantidos os seguintes fundos,
extintos pelo decurso do prazo previsto no art. 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e recriados pelo art. 6º da Lei n'
S.173, de 30 de janeiro de 1991, os quais continuarão a funcionar nos
termos da respectiva legislação:
I II -

Fundo de Compensação e Variação Salariais (FCVS);
Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR):

III - Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento
(Funtrede),
Parágrafo único. No prazo de 120 dias, após a promulgação da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9', da Constituição, o Poder
Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para
adequar o funcionamento dos fundos de que trata este artigo às
disposições da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9", da
Constituição.

Art. 2' A adequação do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundai), ratificado
pelo Decreto Legislativo n' 22, de 27 de agosto de 1990, às normas
da lei complementar de que trata o art. 165, § 9', da Constituição, será
feita, igualmente, no prazo e pela forma previstos no parágrafo único
do artigo anterior.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.247, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 1750da Independência e lOS' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n, 1, p. 27-189,jan. 1996

183
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.285, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre a alocação, em dep6sitos
especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades finonceims do Fundo de Am·
poro ao Trabalhador (FAT).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, e considerando que ainda persiste
o estado de calamidade pública do setor de assistência à saúde,
decretado em 10 de março de 1994, adota a seguinte medida provisória com força de lei:
Art. 1· Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais, remunerados, no Banco do Brasil S.A., de recursos excedentes da
Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), para a concessão de empréstimo, em caráter excepcional, à
União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, visando ao
pagamento dos serviços assistenciais do Sistema Único de Saúde,
prestados em regime de atendimento ambulatorial e de internações
hospitalares, lastreados em títulos públicos especiais, do Tesouro
Nacional, com registro no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Salic), administrado pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho
determinar a adoção das providências indispensáveis à alocação dos
recursos de que trata este artigo, independentemente de quaisquer
outros atos de natureza administrativa.
Art. 2· Observada a Reserva Mínima de Liquidez prevista no

art. 9º da Lei n· 8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada pela
Lei n· 8.352, de 25 de dezembro de 1991, o empréstimo de que trata
o artigo anterior não poderá exceder o valor de R$ 1.200.000.000,00
(um bilhão e duzentos milhões de reais), e terá remuneração nominal
pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescidos de cinco por
cento ao ano.
§ 1· Os encargos correspondentes ao período compreendido entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês
anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.
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§ 2· Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão
pagos mensalmente, a partir de fevereiro de 1996, sendo a amortização do principal realizada em 24 parcelas mensais, a partir de junho
de 1996.

Art. 3· As leis orçamentárias anuais consignarão no orçamento,
à conta de recursos provenientes de contribuições sociais vinculadas
à Seguridade Social, dotações específicas para o pagamento do principal e dos encargos decorrentes do empréstimo de que trata esta
medida provis6ria.
Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provis6ria n· 1.248, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
PauloPaiva
AdibJatene

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.286, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Sociol e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(pIS IPasep) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provis6ria,
com força de lei:
Art. 1· Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PISlPasep), de que tratam o art. 239 da ConstiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 27-189,jan. 1996
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tuição e as Leis Complementares n' 7, de 7 de setembro de 1970, e n'
8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2' A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
11 - pelas entidades sem fins lucrativos, definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;
111 - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Parágrafo úuico. As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não-associados.
Art. 3' Para os efeitos do inciso I do artigo anterior, considerase faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do
imposto de renda, proveniente da venda de bens nas operações de
conta própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido
nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industriais (IPI) e o Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido pelo vendedor
dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário.

Art. 4' Observado o disposto na Lei n' 9.004, de 16 de março de
1995, na determinação da base de cálculo da contribuição, serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
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H - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego interna,
cional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
IH - ao transporte internacional de cargas ou passageiros.
Art. 5' A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes
varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto
no varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente
a que se refere este artigo.
Art. 6' A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7' Para efeitos do inciso lU do art. 2', nas receitas correntes
serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da administração
pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Art. 8' A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I - 0,65% sobre o faturamento;
H - um por cento sobre a folha de salários;
IH - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 9' Acontribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e os demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e a fiscalização da contribuição para
o PIS/Pasep competem à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a
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-aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do

processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § 12 do art. 22 da Lei n2 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
O PIS/Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 22
somente se aplica a partir de 12 de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso IH do art. 82 aplica-se às autarquias somente a partir de 12 de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de 1° de janeiro de 1996, sujeitam-se ao imposto de renda previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;
H - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
de fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda variável.
Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da
legislação então vigente.
Art. 16. Ficam convalidados os autos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.249, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 12
de outubro de 1995.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 1752 da Independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.287, DE 18 DE JANEIRO DE 1996
Altera a redação do § 4' do art. 49 da Lei
n' 9.082, de 25 dejullw de 1995, que dispõe
sobre as diretrizes para elaboração da lei
orçamentária de 1996.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" O § 4" do art. 49 da Lei n" 9.082, de 25 de julho de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
.§ 4" Não se incluem no limite previsto no caput deste
artigo as dotações para atendimento de despesas com:
I - pessoal e encargos sociais;
II - pagamento de beneficios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;
III - pagamento do serviço da divida;
IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde;
V - financiamento com recursos próprios e com retomo
de financiamento no ãmbito das operações oficiais de crédito
recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda;
VI - o Sistema Nacional de Defesa Civil;
VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e as subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX - os subprojetos e as subatividades financiados
com doações;
X - a atividade Crédito para Reforma Agrária.•
Art. 2" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Brasília, 18 de janeiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
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RESOLUÇÕES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 1996
Autoriza a Prefeitura do Municfpio de
São Paulo a emitir, mediante ofertas púbíicas, Letras Financeiras do Tesouro do Munictpio (LFTM-SPJ, destinadas ao giro da dtoida mobiliária do município vencioel no primeiro semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. lº É a Prefeitura do Município de São Paulo autorizada,
nos termos da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Município (LFTM-SP), destinadas
ao giro da sua dívida mobiliária, vencível no primeiro semestre de
1996.
Art. 2º A emissão realizar-se-á nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional nº
3, deduzida a parcela de dois por cento;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;
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prazo: até cinco anos;
c) valor nominal: R$ 1,00 (um real) (Selíc); R$ 1.000,00 (um mil
reais) (Cetip);
f) características dos títulos a serem substituídos:
d)

Título
691096
691096
695000
695000
695000

g)

Vencimento

Quantidade

01.03.96
01.06.96
01.06.96
01.06.96
01.06.96

1.519.520.323.269
763.639.719.799
5.749.396
5.547.994
10.862.441

previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

01.03.96
03.06.96
03.06.96

01.03.1999
01.06.1999
01.06.2001

691095

01.03.96
03.06.96
03.06.96

amnM

P

h) forma de colocação:mediante ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei nº 7.945, de 29 de outubro de 1973;
Lei nº 10.020, de 23 de dezembro de 1985; e Decreto nº 27.630, de 26
de janeiro de 1989.

§ 1º Em decorrência do valor unitário adotado pela Cetip, descrito na alínea c, a correspondente quantidade de LFTM-SP será
dividida por 1.000 (um mil), de forma a adequar o valor financeiro da
operação.
§ 2º Os títulos 695000, com vencimento em 1º de junho de 1996,
descritos na alínea f, encontram-se registados na Cetip.
§ 3º Os títulos P, descritos na alínea g, serão registrados na
Cetip, por se tratarem de titulos para pagamento de precatórios
judiciais.

Art. 3º A autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos
e setenta dias, a contar de sua publicação.
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Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de janeiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidentedo Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1996
Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a contrataroperaçãodecréditojunto
à Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), no
valor de R$ 3.791.344,56 (três milhões, setecentos e noventae um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e seis centavosJ.
cujos recursos serão destinados ao atendimento de projetos nas áreas de saúde e justiça.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Governo do Estado do Espírito Santo, nos termos da
Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, autorizado a contratar
operação de crédito junto à Companhia Vale do Rio Doce (CVRD),no
valor de R$ 3.791.344,56 (três milhões, setecentos e noventa e um mil,
trezentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos), cujos
recursos serão destinados ao atendimento de projetos nas áreas de
saúde e justiça.
Art. 2" As condições financeiras da operação são as seguintes:
a) valor: R$ 3.791.344,56 (três milhões, setecentos e noventa e
um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e seis
centavos);
b) juros: 1,0% a.a. (um vírgula zero por cento ao ano) no período
de carência e 3,0% a.a, (três vírgula zero por cento ao ano) durante o
período de amortização, sobre o saldo devedor corrigido;
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c) correção: 80% a.a. (oitenta por cento ao ano) da variação do
IGP-M, no período compreendido entre a data da deliberação dos
recursos e da amortização de cada parcela semestral;
d) garantia: quotas-parte do Fundo de Participação dos Estados
(FPE);
e) destinação dos recursos: financiamento de projetos nas áreas
de saúde e justiça;
fJ condições de pagamento:
-;- do principal: amortização em dezesseis parcelas semestrais e
sucessivas, com carência de dois anos.
Art. 3" A presente autorização deverá ser exercida no prazo de
duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de janeiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 3, DE 1996
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito
externo junto ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento (RIDJ, no valor de
US$ 160,000,000.00 (cento e sessenta
milhões de dólares norte-americanos),
cujos recursos serão destinados a financiar. parcialmente, o Programa de Cíência e Tecnologia. cuja execução ficará a
cargo da Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep).

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. 1º É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 160,000,000.00 (cento e
sessenta milhões de dólares norte-americanos), cujos recursos serão
destinados a financiar, parcialmente, o Programa de Ciência e Tecnologia, cuja execução ficará a cargo da Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep).

Art. 2º As condições financeiras da operação são as seguintes:
a) devedor: República Federativa do Brasil;
b) valor pretendido: US$ 160,000,000.00 (cento e sessenta
milhões de dólares norte-americanos);
c) juros: a taxa dejuros será determinada pelo custo dos empréstimos qualificados para o semestre anterior, acrescida de uma margem razoável, expressa em termos de percentagem anual, que o BID
estabelecerá periodicamente de acordo com sua política de taxa de
juros;
d) comissão de crédito: 0,75% a.a, (setenta e cinco centésimos
por cento ao ano), sobre o montante não desembolsado, contada a
partir de sessenta dias, após a data de assinatura do contrato, e
exigida semestralmente;
e) condições de pagamento:
- do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo mutuário mediante o pagamento de prestações semestrais consecutivas e,
tanto quanto possível, iguais, a primeira das quais a ser paga quando
do primeiro pagamento dos juros, uma vez decorridos seis meses,
contados da data prevista para o desembolso final dos recursos, e a
última até 12 de novembro de 2015;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 12 de maio e 12 de
novembro de cada ano;

- da comissão de crédito: semestralmente, nas mesmas datas
estipuladas para o pagamento dos juros.
Art. 3º A contratação da operação de crédito a que se refere o
art. 2· deverá efetivar-se no prazo máximo de duzentos e setenta dias,
contado da data da publicação desta resolução.
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Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de janeiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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DECRETOS

DECRETO Nº 1.768, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1996 (*)
Dispõe sobre o prazo para convocação de
assembléia geral de acionistas, previsto no
art. 3'doDecreton' 1. 746, de 14 de dezembro
de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O prazo a que se refere o art. 3· do Decreto n· 1.746, de
14 de dezembro de 1995, será contado a partir da data de publicação
deste decreto.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Odacir Klein
Andrea Sandro Calabi
Angela Maria Santana Carvalho
(*)

Retificado naDO de 3.1.1996 (pág. 506 desta obra).
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DECRETO N2 1.769, DE 3 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre a execução do segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial para a Liberação e Expansão do Comércio Intra-Iiegionot de Sementes, entre Brasü,
Argentina, BoUvia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e
Cuba, de 30 de agosto de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n 2 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, da Bolívia, do Chile, da Colômbia, do Equador, do Paraguai, do
Peru, do Uruguai, da Venezuela e de Cuba, com base no Tratado
de Montevidéu de 1980, assinaram em 30 de agosto de 1995, em
Montevidéu, Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Parcial para
a Liberação e Expansão do Comércio Intra-Regional de Sementes,
entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e Cuba.
DECRETA:

Art. 12 O Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial para a Liberação e Expansão do Comércio Intra-Regional de
Sementes, entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e Cuba, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília,3 de janeiro de 1996; 175 da Independência de lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 3.1.1996, págs. 1061107.
DECRETO N· 1.770 DE 3 DE JANEIRO DE 1996
Dá nova redação ao art. 1<1 do Decreto n'l
1.736, de 7 de dezembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. S4, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. lº O art. 1· do Decreto n· 1.736, de 7 de dezembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1· As disposições do Decreto n· 1.656, de 3 de outubro
de 1995, aplicam-se, tão-somente, aos afastamentos autorizados
e publicados a partir da data de sua vigência, não cabendo
qualquer complementação ou restituição de valores decorrentes
das alterações por ele introduzidos."
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de janeiro de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO Nº 1.771, DE 3 DE JANEIRO DE 1996
Dá nova redação ao art. 27 do Decreto nº
774, de 18 de março de 1993.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. S4, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
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no art. 4° e seus parágrafos da Lei nO 5.655, de 20 de maio de 1971,
com a nova redação dada pelo art. 9" da Lei nO 8.631, de 4 de março
de 1993,
DECRETA:
Art. 1° O art. 27 do Decreto n· 774, de lS de março de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 27. Fica fixada em 2,5%, a partir de 1· de janeiro de
1996, a quota anual de reversão que incidirá sobre os investimentos dos concessionários, nos termos estabelecidos pelo art. 9" da
Lei n· S.631, de 4 de março de 1993, observado o limite de três
por cento da receita anual do concessionário.
§ 1° O DNAEE fixará, nos termos da legislação em vigor e
nos períodos de competência, os valores das quotas anuais de
reversão para cada concessionário.
§ 2" O concessionário depositará mensalmente, até o dia 15
de cada mês seguinte ao de competência, em agência do Banco
do Brasil S.A., as parcelas duodecimais da respectiva quota anual
de reversão, na conta corrente da Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. (Eletrobrás) - Reserva Global de Reversão (RGR), as quais
serão devidamente atualizadas pelo mesmo índice de correção do
ativo permanente»,
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de janeiro de 1996; 175° da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
DECRETO N·1.772, DE 4 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre o remanejamento de cargos
em comissãoque menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. S4, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I" Ficam remanejados do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado para a Superintendência de Seguros
Privados, dois cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, código DAS 102.4, oriundos da extinção de órgãos da
Administração Pública Federal.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de janeiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N" 1.773, DE 4 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão e funções gratificadas que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IVe VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" Ficam remanejados, do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado para os órgãos indicados nos incisos I a
V deste artigo, os seguintes cargos em comissão e funções gratificadas, oriundos de órgãos extintos da Administração Pública Federal:
I - para a Fundação Biblioteca Nacional: um DAS 101.4; dois
DAS 101.3 e um DAS 101.2;
II - para a Fundação Nacional de Artes: um DAS 101.2; um
DAS 101.1; cinco FG-1; uma FG-2 e uma FG-3;
III - para a Fundação Casa de Rui Barbosa: dois DAS 101.2 e
umaFG-1;
IV - para a Fundação Cultural Palmares: dois DAS 101.1;
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v - para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na.
cional: doze DAS 101.3; dois DAS 101.1; uma FG·1 e uma FG-2.
Art. 22 Ficam remanejados, dos órgãos indicados nos incisos I
e II deste artigo para o Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado, os seguintes cargos em comissão:
I - da Fundação Biblioteca Nacional: três DAS 101.1 e um
DAS 102.1;
II - do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional:
oito DAS 101.2.
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de janeiro 1996; 1752 da Independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Weffort
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N2 1.774, DE 4 DE JANEIRO DE 1996
Altera. 1W Ministério do Exército, a sede
da Diretoria de Recuperação de Barueri-Sp
para Brasília (DF) e dá outras prooídéncios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 32da Lei Complementar n269, de 23 de julho de 1991,
e no art. 46 do Decreto-Lei n2 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. 1 Fica alterada, no Ministério do Exército, a partir de 12
de fevereiro de 1996, a sede da Diretoria de Recuperação da Cidade
de Barueri (SP) para a Cidade de Brasília (DF).
Art. 22 O Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
2
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-

Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4· Revoga-se o Decreto n· 97.462, de 16 de janeiro de 1989.
Brasília, 4 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena

DECRETO N" 1.775, DE 8 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista o disposto no art. 231,
ambos da Constituição, e no art. 2·, inciso IX, da Lei n· 6.001, de 19
de dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 1· As terras indígenas, de que tratam o art. 17, I, da Lei n·
6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 231 da Constituição, serão
administrativamente demarcadas por iniciativa e sob a orientação do
órgão federal de assistência ao índio, de acordo com o disposto neste
decreto.
Art. 2· A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas
pelos índios será fundamentada em trabalhos desenvolvidos por
antropólogo de qualificação reconhecida, que elaborará, em prazo
fixado na portaria de nomeação baixada pelo titular do órgão federal
de assistência ao índio, estudo antropológico de identificação.
§ 1· O órgão federal de assistência ao índio designará grupo
técnico especializado, composto preferencialmente por servidores do
próprio quadro funcional, coordenado por antropólogo, com a finalidade de realizar estudos complementares de natureza etno-histórica,
sociológica,jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento fundiario necessários à delimitação.
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§ 2" O levantamento fundiário de que trata o parágrafo ante.
rior, será realizado, quando necessário, conjuntamente com o órgão
federal ou estadual específico, cujos técnicos serão designados no
prazo de vinte dias contados da data do recebimento da solicitação do
órgão federal de assistência ao índio.

§ 3" O grupo indígena envolvido, representado segundo suas
formas próprias, participará do procedimento em todas as suas fases.
§ 4" O grupo técnico solicitará, quando for o caso, a colaboração
de membros da comunidade científica ou de outros órgãos públicos
para embasar os estudos de que trata este artigo.
§ 5" No prazo de trinta dias contados da data da publicação do
ato que constituir o grupo técnico, os órgãos públicos devem, no
âmbito de suas competências, e às entidades civis é facultado prestar-lhe informações sobre a área objeto da identificação.

§ 6" Concluídos os trabalhos de identificação e delimitação, o
grupo técnico apresentará relatório circunstanciado ao órgão federal
de assistência ao índio, caracterizando a terra indígena a ser demarcada.
§ 7" Aprovado o relatório pelo titular do órgão federal de assistência ao índio, este fará publicar, no prazo de quinze dias contados
da data que o receber, resumo do mesmo no Diário Oficial da União
e no Diário Oficial da unidade federada onde se localizar a área sob
demarcação, acompanhado de memorial descritivo e mapa da área,
devendo a publicação ser afixada na sede da Prefeitura Municipal da
situação do imóvel.
§ 8" Desde o início do procedimento demarcatório até noventa
dias após a publicação de que trata o parágrafo anterior, poderão os
Estados e municípios em que se localize a área sob demarcação e
demais interessados manifestar-se, apresentando ao órgão federal de
assistência ao índio razões instruídas com todas as provas pertinentes, tais como títulos domíniais, laudos periciais, pareceres, declarações de testemunhas, fotografias e mapas, para o fim de pleitear
indenização ou para demonstrar vícios, totais ou parciais, do relatório
de que trata o parágrafo anterior.
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§ 9· Nos sessenta dias subseqüentes ao encerramento do prazo
de que trata o parágrafo anterior, o órgão federal de assistência ao
índio encaminhará o respectivo procedimento ao Ministro de Estado
da Justiça, juntamente com pareceres relativos às razões e provas
apresentadas.
§ 10 Em até trinta dias após o.recebimento do procedimento, o
Ministro de Estado da Justiça decidirá:
I - declarando, mediante portaria, os limites da terra indígena e determinando a sua demarcação;
II - prescrevendo todas as diligências que julgue necessárias,
as quais deverão ser cumpridas no prazo de noventa dias;
III - desaprovando a identificação e retomando os autos ao
órgão federal de assistência ao índio, mediante decisão fundamentada, circunscrita ao não atendimento do disposto no § lO do art. 231 da
Constituição e demais disposições pertinentes.
Art. 3· Os trabalhos de identificação e delimitação de terras
indígenas realizados anteriormente poderão ser considerados pelo
órgão federal de assistência ao índio para efeito de demarcação, desde
que compatíveis com os princípios estabelecidos neste decreto.
Art. 4· Verificada a presença de ocupantes não índios na área
sob demarcação, o órgão fundiário federal dará prioridade ao respectivo reassentamento, segundo o levantamento efetuado pelo grupo
técnico, observada a legislação pertinente.
Art. 5· A demarcação das terras indígenas, obedecido o procedimento administrativo deste decreto, será homologada mediante
decreto.
Art. 6" Em até trinta dias após a publicação do decreto de
homologação, o órgão federal de assistência ao índio promoverá o
respectivo registro em cartório imobiliário da comarca correspondente e na Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda.
Art. 7· O órgão federal de assistência ao índio poderá, no exercício do poder de polícia previsto no inciso VII do art. lO da Lei n? 5.371,
de 5 de dezembro de 1967, disciplinar o ingresso e trânsito de terceiros
em áreas em que se constate a presença de índios isolados, bem como
tomar as providências necessárias à proteção aos índios.
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Art. 8" O Ministro de Estado da Justiça expedirá as instruções
necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 9º Nas demarcações em curso, cujo decreto homologatório
não tenha sido objeto de registro em cartório imobiliário ou na
Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda, os
interessados poderão manifestar-se, nos termos do § 8" do art. 2", no
prazo de noventa dias, contados da data da publicação deste decreto.

Parágrafo único. Caso a manifestação verse demarcação homologada, o Ministro de Estado da Justiça a examinará e proporá ao
Presidente da República as providências cabíveis.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se o Decreto nº 22, de 4 de fevereiro de 1991,
e o Decreto n" 608, de 20 de julho de 1992.

Brasília, 8 de janeiro de 1996; 175" da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
José Eduardo de Andrade Vieira

DECRETO Nº 1.776, DE 9 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre a incidência do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Tüuíos ou ValoresMobiliei·
rios aOF) na resgate de aplicações destinadas à subscrição de quatas de Fundo de Investimento Imobiliário.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § 1º, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos arts. F, parágrafo único, e 7º da Lei n" 8.894,
de 21 de junho de 1994,
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DECRETA:

Art. 1" O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), de que trata o
63, inciso IV, da Lei n" 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), será cobrado à alíquota de dez por cento, observado o limite máximo fixado em lei, sobre o valor de resgate de
aplicações feitas por investidores estrangeiros em quotas de Fundo
de Investimento Imobiliário, quando referido fundo não for constituído ou não entrar em funcionamento regular.
Art. 2" Fica responsável pela retenção e recolhimento do imposto a instituição que receber as importâncias referentes à subscrição
das quotas do Fundo de Investimento Imobiliário.

art.

Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de janeiro de 1996; 175" da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

DECRETO N" 1.777, DE 9 DE JANEIRO DE 1996
Autoriza o Ministro de Estado da Justiça a criar Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (Jari) e a baixar o respectivo
regimento interno.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. S4, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 112 da Lei n" 5. lOS, de 21 de setembro de 1966,
DECRETA:

Art. 1" Fica o Ministro de Estado da Justiça autorizado a criar,
no âmbito do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, Juntas
Administrativas de Recursos de Infrações (Jari), com as atribuições
previstas na Lei n" 5.10S, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional
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de Trânsito), e no Decreto n· 62.127, de 16 de janeiro de 1965, que
aprovou seu regulamento, e a baixar o respectivo regimento interno.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de janeiro de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

DECRETO N· I.77S, DE 9 DE JANEIRO DE 1996
Remaneja os cargos em comissão que
menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. S4, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1· Ficam remanejados do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Justiça, oriundos
da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, um DAS
101.5, dois DAS 102.4 e um DAS 102.1.
§ 1" Os cargos objeto deste remanejamento não integrarão a
Estrutura Regimental do Ministério e serão utilizados na estrutura
provisória da Secretaria Executiva da Comissão Especial, criada pela
Lei n· 9.140, de 4 de dezembro de 1995.
§ 2· Findo o prazo de cento e vinte dias, contados da data de
instalação da Comissão Especial, considerar-se-ão exonerados os
titulares investidos nos referidos cargos e estes restituidos ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.

Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 9 de janeiro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N" 1.779, DE 9 DE JANEIRO DE 1996
Remaneja cargos em comissão e funções

gratificadas da FurnIw;ãoNadonaJ da Índio
(Funai) para o Ministérro da Administração
Federal e Reforma da Estada.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA
Art. l' Ficam remanejados seis cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superior (DAS) e seis Funções Gratificadas, da Fundação Nacional do Indio, entidade vinculada ao Ministério
da Justiça, para o Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, sendo um DAS 101.3, cinco DAS 101.1 e seis FG-1.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de janeiro de 1996; 175' da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N" 1.780, DE 10 DE JANEIRO DE 1996
Torna sem efeito a revogação do decreto
que menciona

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
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DECRETA
Art. 1º Fica sem efeito a revogação do Decreto n" 916, de 24 de
outubro de 1890, constante do Anexo IV do Decreto nº 11, de 18 de
janeiro de 1991.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 10 de janeiro de 1996; 175º da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Dorothea Werneck

DECRETO Nº 1.781, DE 10 DE JANEIRO DE 1996
Homologa o Contrato Internacional de
Concessão, firmado pela República Federativa do Brasil e pela República Argentina com
o Consórcio Impregilo-Iglys-Cigla-Convap.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no Acordo de 22 de agosto de 1989, entre os Governos da República
Federativa do Brasil e da República Argentina,
DECRETA:
Art. 1e Fica homologado o Contrato Internacional de Concessão, firmado em 12 de dezembro de 1995 pela Comissão Mista
Brasileiro-Argentina (Comab), com o Consórcio Impregílo-Iglys-Cígla-Convap, para elaboração e execução de projeto, construção, operação, conservação e exploração de uma ponte rodoviária sobre o Rio
Uruguai, entre as Cidades de São Borja e Santo Tomé, ligando a
República Federativa do Brasil e a República Argentina.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 10 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Odacir Klein

o anexo está publicado no DO de 11.1.1996, pâga. 3941401.

DECRETO N" 1.782, DE 10 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre a execução do Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões outor-

gadas no período 1962/1980 n' 9 (Protocolo
de Adequação), entre Brasil e México. de 22
de junho de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional
por meio do Decreto Legislativo n· 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do México,com
base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 22 de junho
de 1995, em Montevidéu, o Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no pertodo 1962/1980 n· 9 (Protocolo de Adequação), entre Brasil e México,
DECRETA:

Art. 1· O Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no periodo
1962/1980 nº 9 (Protocolo de Adequação), entre Brasil e México,
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apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.

Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de janeiro 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 11.1.1996, pág. 404.

DECRETO N 21.783, DE 10 DE JANEIRO DE 1996
Promulga o Acordo. por troca de Notas,
que emenda o Acordo sobre Cooperação Ad·
ministrativa Mútua para a Prevenção, a Pesquisa e a Repressão às Infrações Aduaneiras,

de 18 de março de 1993, celebrado entre o
Governo 00 República Federativa do Brasíl
e o Goveroo da República Francesa, em BTa·
sI/ia, em 4 de novembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e,
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Francesa firmaram, em Brasília, em 4 de
novembro de 1994, o Acordo, por troca de Notas, que emenda o Acordo
sobre Cooperação Administrativa Mútua para a Prevenção, a Pesquisa e a Repressão às Infrações Aduaneiras, de 18 de março de 1993;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n· 140, de 29 de novembro de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 1· de setembro de
1995, nos termos de seu § 4·,
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DECRETA:
Art. 1· O Acordo, por troca de Notas, que emenda o Acordosobre
Cooperação Administrativa Mútua para a Prevenção, a Pesquisa e a
Repressão às Infrações Aduaneiras, de 18 de março de 1993, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Francesa, em Brasília, em 4 de novembro de 1994, apenso
por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 11.1.1996, págs. 401/402.

DECRETO N" 1.784, DE 11 DE JANEIRO DE 1996
Aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e
da Reforma Agrária, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1· Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária,
na forma dos Anexos I e II a este decreto.
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Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanej ados os seguintes cargos em comissão e funções
gratificadas:
a) do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
para o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública
Federal, três DAS-101.4, seis DAS-101.l, um DAS-102.4, seis DAS102.3, seis DAS-102.2, quatro DAS-102-l, e 23 FG-l;
b) do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária para o Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, seis DAS-101.3, sete DAS-101.2, cinco FG-2 e trinta FG-3.
Art. 2" Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o caput do artigo anterior deverão
ocorrer no prazo de vinte dias contados da data de publicação deste
decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput
deste artigo, o Ministro de Estado da Agricultura, do Abastecimento
e da Reforma Agrária fará publicar no Diário Oficial da União, no
prazo de trinta dias contados da data de publicação desse decreto,
relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que se refere o Anexo lI,
indicando, inclusive, o número de cargos vagos, suas denominações e
respectivos níveis.
Art. 3" Os regimentos internos dos órgãos do Ministério da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária serão aprovados
no prazo de noventa dias a contar da publicação deste decreto,
mediante Portaria do Ministro de Estado e publicados no Diâric
Oficial da União.
Art. 4" Ficam, ainda, remanejados do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Agricultura,
do Abastecimento e da Reforma Agrária dezessete cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), oriundos
da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, assim
especificados: quinze DAS-102.4, um DAS-102.2 e um DAS-102.l, a
serem alocados na Secretaria de Desenvolvimento Rural, até 31 de
outubro de 1996.
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§ 1" Os cargos objeto deste remanejamento não integrarão a
Estrutura Regimental do Ministério e serão utilizados na implementação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf),
§ 2" Findo o prazo estipulado no caput deste artigo, serão exonerados os titulares investidos nos referidos cargos e estes. restituídos
ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.

Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6" Revogam-se os Decretos n" 599, de 9 de julho de 1992,
n" 769, de 10 de março de 1993, e o Anexo XXI do Decreto n" 1.351, de
28 de dezembro de 1994.
Brasília, 11 de janeiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXO I

ESTRUTURA REGIMENTAL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E
DA REFORMA AGRÁRIA
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência
Art. 1" O Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, órgão da administração direta, tem como área de
competência os seguintes assuntos:
I - política agricola, abrangendo produção, comercialização, abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
II -

produção e fomento agropecuário;
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III - mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
IV - informação agrícola;
V - defesa sanitária animal e vegetal;
VI - fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
VII - classificação e inspeção de produtos e derivados animais
e vegetais;
VIII - proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados
ao processo produtivo agrícola e pecuário;
IX
pesquisa tecnológica em agrícultura e pecuária;
X
reforma agrária;
XI
meteorologia e climatologia;
XII
desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;

XIII
rural;
XIV

energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação
assistência técnica e extensão rural.
CAPíTULO II

Da Estrutura Organizacional
Art. 2" O Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária tem a seguinte Estrutura Organizacional:
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
a) Gabinete;
b) Secretaria Executiva:
1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
II - órgão setorial: Consultoria Jurídica;
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IH -

órgãos específicos singulares:
a) Secretaria de Política Agrícola:

1. Departamento de Planejamento Agrícola;
2. Departamento de Economia Agrícola;
3. Departamento de Abastecimento Agropecuário;
b) Secretaria de Desenvolvimento Rural:

1. Departamento de Fiscalização e Fomento da Produção Animal;

2. Departamento de Fiscalização e Fomento da Produção Vegetal;
3. Departamento de Cooperativismo e Associativismo Rural;
4. Departamento de Infra-Estrutura Rural;
5. Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural;
c) Secretaria de Defesa Agropecuária:

1. Departamento de Defesa Animal;
2. Departamento de Defesa e Inspeção Vegetal;

3. Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal;
d) Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira;
e) Instituto Nacional de Meteorologia;
IV - unidades descentralizadas: Delegacias Federais de Agricultura;
V - órgãos colegiados:
a) Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA);
b) Comissão Especial de Recursos (CER);
VI - entidades vinculadas:
a) autarquia: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Inera);
b) empresas públicas:
1. Companhia Nacional de Abastecimento (Conab);
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2. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);
c) sociedades de economia mista:
1. Companhia de Colonização do Nordeste (Colone);
2. Central de Abastecimento do Amazonas S.A (Ceasa/Amazonas).
Parágrafo único. A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel
de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil (Sipec), de Organiza.
ção e Modernização Administrativa (Somad), de Administração de
Recursos da Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais
(Sisg) e de Planejamento e Orçamento, por intermédio das Subsecretarias de As~untos Administrativos e de Planejamento e Orçamento,
a ela subordmadas.
CAPÍTULO III

Da Competência dos Órgãos

Seção!
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao
Ministro de Estado

Art. 3" Ao Gabinete do Ministro compete:
I - assistir ao Ministro de Estado em sua representação
política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e
despacho de seu expediente pessoal;
n - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
Ministério, em tramitação no Congresso Nacional;
In - providenciar o atendimento às consultas e requerimentos
formulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do ministério;
V - prestar assessoramento nos assuntos de cooperação e
assistência técnica e financeira internacionais;
VI - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
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Art. 4" A Secretaria Executiva compete:
1 - assistir ao Ministro de Estado da supervisão e coordenação das atividades das Secretarias integrantes da estrutura do ministério e das entidades a ele vinculadas;
11 - supervisionar as atividades relacionadas com os sistemas
federais de planejamento e orçamento, de organização e modernização administrativa, de recursos de informação e informática, de
recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;

111 - auxiliar o Ministro de Estado na definição das diretrizes
e na implementação das ações da área de competência do ministério;
IV -

Art.

gerir os recursos do Fundo Federal Agropecuário.

s" A Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:

I - planejar e coordenar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de organização e modernização administrativa, de recursos de informação e informática, de recursos
humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
11 - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais referidos no inciso anterior, e informar e orientar os
órgãos do ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;

111 - promover a elaboração e consolidar programas e projetos
relativos à sua área de competência e submetê-los à decisão superior.
Art. 6"

ASubsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:

I - planejar e coordenar a execução das atividades relacionadas com o sistema federal de planejamento e orçamento no âmbito do
ministério;
11 - promover a articulação com o órgão central do sistema
federal referido no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do
ministério quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;

111 - coordenar a elaboração e a consolidação do plano plurianual e da programação orçamentária do ministério, e submetê-los à
decisão superior;
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IV

acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividg,

des.
Seção!!
Do Órgão Setorial
Art. 7· AConsultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União, compete:
I - assessorar o Ministro de Estado em assuntos de riatu,
reza jurídica;
11 - exercer a coordenação das atividades dos órgãos jurídí,
cos das entidades vinculadas;
111 - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em
suas áreas de atuação e coordenação quando não houver orientação
normativa do Advogado-Geral da União;
IV - elaborar estudos e preparar informações, por solicitação
do Ministro de Estado;
V - assistir ao Ministro de Estado no controle interno da
legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados ou já
efetivados, e daqueles oriundos de órgãos ou entidades sob Sua
coordenação jurídica;
VI - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do mio
nistério:
a) os textos de edital de licitação, bem como os dos respectivos
contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados;
b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou
decidir a dispensa de licitação;
VII - examinar ordens e sentenças judiciais e orientar as
autoridades do ministério quanto a seu exato cumprimento;
VIII - coligir elementos de fato e de direito e preparar as
informações que devam ser prestadas por autoridades do ministério
em ações judiciais, bem comoinformações solicitadas pela AdvocaciaGeral da União.
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SeçãoIlI
Dos Órgãos Específicos Singulares
Art. 8· À Secretaria de Política Agrícola compete:
I - formular as diretrizes de ação governamental para a
política agrícola e para a segurança alimentar;
11 - analisar e formular proposições referentes ao setor
agropecuário;
111
formular as propostas de ação governamental na agricultura;
IV
supervisionar a elaboração e aplicação dos mecanismos
de intervenção governamental referentes à comercialização e ao
abastecimento agropecuários;
V - promover estudos e diagu6sticos sobre o sistema produtivo agropecuário, bem como avaliar os efeitos da política macroeconômica sobre o setor;

VI - administrar o sistema de informação agrícola;
VII - identificar prioridades, dimensionar e propor o direcionamento dos recursos para custeio ou investimento e para comercialização agrícolas, inclusive dos orçamentários, no âmbito do Sistema
Nacional de Crédito Rural;
VIII - promover estudos relacionados com o seguro agrícola;
IX - prover os serviços de secretaria executiva do Conselho
Nacional de Política Agrícola.
Art. 9· Ao Departamento de Planejamento Agrícola compete:
I - consolidar as diretrizes de ação governamental relativas
aos assuntos de competência do ministério, com vistas à formulação
da política agrícola;
11 - avaliar os efeitos da política macroeconômica, nacional e
internacional, sobre a produção, a comercialização e o abastecimento
agropecuários;

111 - coordenar a elaboração dos planos de safras, acompanhar
e avaliar a sua execução;
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IV - elaborar proposições de política agrícola, para compor a
proposta do ministério, referente ao Plano Plurianual, à Lei de
Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual;
V - realizar estudos e pesquisas referentes a problemas eatruturaisda cadeia produtiva agrícola e aos efeitos dos instrumentos
de política econômica sobre a agropecuária;
VI - manter sistema de informação agrícola.
Art. 10. Ao Departamento de Economia Agrícola compete:
I - elaborar atos regulamentadores relacionados com a operacionalização da política agrícola e acompanhar a sua execução;

H - proceder à análise conjuntural de segmentos do setor
agropecuário e agroindustrial;
IH - realizar estudos econômicos pertinentes à programação
dos recursos, inclusive dos orçamentários, de custeio, de investimento
e de comercialização agrícolas relativos ao Sistema Nacional de
Crédito Rural.
Art. 11. Ao Departamento de Abastecimento Agropecuário
compete:
I - acompanhar e analisar os complexos agropecuários e
agroindustriais, no mercado interno e externo, sob a ótica do abastecimento;

H - articular e promover a integração entre o setor público e
a iniciativa privada, nas atividades de abastecimento, comercialização e armazenamento de produtos agrícolas;
IH - elaborar, acompanhar e avaliar as normas relativas à
Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) e ao abastecimento
agropecuário;

IV - subsidiar a programação dos recursos, inclusive orçamentários, previstos no Sistema Nacional de Crédito Rural, relativos à
remoção, armazenagem e comercialização de estoques públicos.
Art. 12. À Secretaria de Desenvolvimento Rural compete:
I - propor subsídios à formulação da política agrícola, no que
se refere à produção e ao desenvolvimento agropecuários; .
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H - supervisionar a execução de programas e ações de fomento agropecuário;
IH - normatizar, na forma da legislação específica, e supervisionar as atividades de:
a) preservação e melhoramento das espécies animais e vegetais
de interesse econômico;
b) fiscalização da produção e comércio de alimentos para animais, de materiais de reprodução animal, de sementes e mudas, de
corretivos, fertilizantes, inoculantes e biofertilizantes, da classificação de produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico,
da prestação de serviços de reprodução animal e aviação agrícola, bem
como do funcionamento dos estabelecimentos de promoções turfisticas e hípicas;
IV - promover estudos e compatibilizar ações para:
a) controle, avaliação e recomendação de cultivares;
b) definição de critérios de classificação de animais vivos, couros,
peles e lãs para comercialização;
V - coordenar:
a) o Sistema Nacional de Informação Documental Agrícola
(SNIDA);
b) o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural
(Sibrater);
VI - promover a compatibilização das programações de pesquisa agropecuária e de assistência técnica e extensão rural;
VII - acompanhar a operacionalização das ações de colonização e reforma agrária.
Art. 13. Ao Departamento de Fiscalização e Fomento da Produção Animal compete:
I - elaborar as diretrizes de ação governamental para a
produção e a promoção animal, com vistas a subsidiar a formulação
da política agrícola;
H - implementar ações, elaborar, promover e avaliar a execução de programas e projetos de fomento pecuário;
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111 -

programar e promover a execução das atividades de:

a) fiscalização da produção e comercialização de alimentos para
animais, materiais de multiplicação animal e de prestadores de
serviços de reprodução animal;
b) desenvolvimento da eqüideocultura do Pais;

c) registro genealógico;
d)

realização de provas zootécnicas:

e) sistema de marcas para animais;
f) fiscalização do funcionamento de estabelecimentos de promoções turfisticas e hípicas;

IV - efetuar o acompanhamento do desenvolvimento da produção animal e manter bases de dados;
V - identificar necessidades de pesquisa pecuária no que se
refere à produção animal;

VI - implementar a execução e o acompanhamento da programação operacional dos recursos provenientes da Lei nO 7.291, de
19 de dezembro de 1984;

VII - realizar estudos e implementar ações relacionadas com
a classificação dos animais vivos de interesse econômico, para fins de
acabamento e terminação, nos termos do art. 37 da Lei nO 8.171, de
17 de janeiro de 1991;
VIII - promover auditorias técnico-fiscal e operacional das
atividades pertinentes à sua área de competência.
Art. 14. Ao Departamento de Fiscalização e Fomento da Produção Vegetal compete:
I - elaborar as diretrizes de ação governamental para a
produção e a promoção vegetal, com vistas a subsidiar a formulação
da política agrícola;

11 - implementar ações, elaborar, promover e avaliar a execução de programas e projetos de fomento agrícola;
IH -

programar e promover a execução das atividades de:
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a) fiscalização da produção e comercialização de sementes e
mudas, de corretivos, fertilizantes, biofertilizantes e inoculantes, bem
como dos prestadores de serviços de mecanização e de aviação agrícolas;
b) fiscalização da classificação de produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico;
IV - efetuar o acompanhamento do desempenho técnico da
produção vegetal e manter bases dedados;
V - elaborar estudos e implementar ações relacionados com
O controle, avaliação e recomendação de cultivares;
VI - identificar necessidades de pesquisa científica no que se
refere a produção vegetal, solo e água, mecanização e aviação agrícolas;
VII - implementar a execução e o acompanhamento da programação operacional dos recursos provenientes do Decreto-Lei nº
1.899, de 21 de dezembro de 1981;
VIII - promover auditorias técnico-fiscal e operacional das
atividades pertinentes à sua área de competência.
Art. 15. Ao Departamento de Cooperativismo e Associativismo
Rural compete:
I - elaborar as diretrizes de ação governamental para o associativismo rural e o cooperativismo, com vistas a subsidiar a formulação da política agrícola;
11 - elaborar programas e projetos que tenham por objeto o
desenvolvimento do associativismo rural e do cooperativismo, bem
como promover e avaliar sua execução;
111 - administrar os recursos provenientes do Fundo NacionaI
de Cooperativismo (Funacoop), instituído pelo Decreto-Lei nº 59, de
21 de novembro de 1966, e mantido pela Lei nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.
Art. 16. Ao Departamento de Infra-Estrutura Rural compete:
I - elaborar as diretrizes da ação governamental para infraestrutura rural, com vistas a subsidiar a formulação da política
agrícola;
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11 - elaborar programas e projetos que tenham por objeto o
desenvolvimento da eletrificação rural, bem como promover e avaliar
sua execução;
111 - apoiar ações, em articulação com outros organismos go.
vernamentais, voltadas para a infra-estrutura rural.
Art. 17. Ao Departamento de Assistência Técnica e Extensão
Rural compete:
I - elaborar as diretrizes de ação governamental para a as.
sistência têcnica e a extensão rural, com vistas a subsidiar a formulação das políticas agrícola e agrária;
11 - elaborar programas e projetos de assistência têcnica e
extensão rural, bem como promover e avaliar sua execução, inclusive
daqueles referentes a acordos de empréstimos internacionais;

IH - promover e acompanhar a operacionalização do Sibrater.
Art. 18. À Secretaria de Defesa Agropecuária compete:
I - propor subsídios à formulação da política agrícola no que
se refere à defesa agropecuária;
H - normatizar e supervisionar, na forma da legislação específica, as atividades de:
a) defesa sanitária animal e vegetal;
b) inspeção de produtos e derivados de origem animal e de
bebidas, vinagres, vinhos e derivados do vinho e da uva;

c) fiscalização da produção, da comercialização e da utilização de
produtos veterinários e de agrotóxicos, seus componentes e afins;
d) análise laboratorial como suporte às ações de defesa sanitária, de inspeção de produtos de origem animal, de fiscalização de
insumos agropecuários e de bebidas, vinagres, vinhos e derivados do
vinho e da uva;

IH - implementar as ações decorrentes de decisões de organismos internacionais e acordos com governos estrangeiros relativas aos
assuntos de sua competência.

Art. 19. Ao Departamento de Defesa Animal compete:
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I - elaborar as diretrizes de ação governamental para a defesa sanitária animal, com vistas a subsidiar a formulação da política
agrícola;
11 - programar e promover a execução das atividades de:
a) vigilância zoossanitária;
b) profilaxia e combate às doenças dos animais;
c) fiscalização do trânsito internacional e interestadual de animais, de produtos e derivados de origem animal e de materiais
diversos de uso na veterinária;
d) fiscalização da industrialização, comercialização e da utilização de produtos de uso veterinário;
e) promoção de campanhas de educação zoossanitária;
fi apoio laboratorial voltado para as ações de defesa sanitária
animal, inspeção de produto de origem animal e de fiscalização de
insumos pecuários, bem como a produção, em caráter supletivo, de
produtos biológicos;
111 - promover auditorias técnico-fiscal e operacional das atividades pertinentes à sua área de competéncia.
Art. 20. Ao Departamento de Defesa e Inspeção Vegetal compete:
I - elaborar as diretrizes de ação governamental para a defesa sanitária vegetal e de inspeção de produtos de origem vegetal,
com vistas a subsidiar a formulação da política agrícola;
11 - programar e promover a execução das atividades de:
a) vigilância fitossanitária;
b) profilaxia e combate às doenças e pragas dos vegetais;
c) fiscalização do trânsito internacional e interestadual de vegetais, partes de vegetais, seus produtos e subprodutos e de bebidas,
vinagres, vinhos e derivados do vinho e da uva;
d) fiscalização da produção e comercialização de agrotóxicos, de
seus componentes e afins, e de bebidas, vinagres, vinhos e derivados
do vinho e da uva;
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e)

promoção de campanhas de educação fitossanitária;

f) apoio laboratorial voltado para as ações de defesa sanitária
vegetal, de fiscalização de insumos agrícolas, de bebidas, vinagres,
vinhos e derivados da uva e do vinho e de produtos vegetais;

111 - promover auditorias técnico-fiscal e operacional das atividades pertinentes à sua área de competência.
Art. 21. Ao Depariamento de Inspeção de Produtos de Origem
Animal compete:
I - elaborar as diretrizes de ação governamental para a inspeção de produtos e derivados de origem animal, com vistas a subsidiar a formulação da política agrícola;
11 - programar e promover a execução das atividades de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal;

111 - promover auditorias técnico-fiscal e operacional das atividades pertinentes à sua área de competência.
Art. 22.
compete:

AComissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueim

I - promover o aperfeiçoamento da lavoura cacaueira e o
desenvolvimento da produção de cacau no Pais;
11 - administrar os recursos provenientes do Fundo Geral do
Cacau (Fungecau), criado pelo Decreto nº 86.179, de 6 de julbo de
1981.
Art. 23. Ao Instituto Nacional de Meteorologia compete:
I - promover a execução de estudos e levantamentos meteorológicos e climatológicos aplicados à agricultura e a outras atividades;
11 - coordenar, elaborar e executar programas e projetos de
pesquisas agrometeorológicas e de acompanhamento das modifica.
ções climáticas e ambientais;

111 - elaborar e divulgar, diariamente, em nível nacional, a
previsão de tempo, avisos e boletins meteorológicos especiais;
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IV - estabelecer, coordenar e operar as redes de observações
meteorológicas e de transmissão de dados meteorológicos, inclusive
aquelas integradas à rede internacional.

Seção IV

Das Unidades Descentralizadas

Art. 24. Às Delegacias Federais de Agricultura compete, consoante orientações técnicas dos órgãos específicos singulares e setoriais do Ministério, a execução:
I - das atividades e programas de defesa agropecuária e
desenvolvimento rural;
11

da administração de recursos humanos e de serviços

gerais;

111
da programação, acompanhamento e execução orçamentária e financeira.
Parágrafo único. As Delegacias tém jurisdição no âmbito de
cada Estado, podendo haver alteração desse limite, no interesse
comum, para execução das atividades de defesa agropecuária e desenvolvimento rural, através de ato do Ministro de Estado.
Seção V

Dos Órgãos Colegiados

Art. 25. Ao Conselho Nacional de Política Agricola (CNPA)
compete:
I 11 -

orientar a elaboração do Plano de Safra;
propor ajustamentos ou alterações na política agrícola;

111 - manter sistema de análise e informação sobre a conjuntura econômica e social da atividade agrícola;
IV - controlar a aplicação da Política Agrícola, especialmente
no que concerne ao fiel cumprimento dos seus objetivos e a adequada
aplicação dos recursos destinados ao setor;
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v - orientar na identificação das prioridades a serem estabelecidas no Plano de Diretrizes Agrícolas, tendo em vista o disposto no
inciso anterior;
Vi - opinar sobre a pauta dos produtos amparados pela política de garantia dos preços mfnimos estabelecidos pelo Ministério da
Agrícultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, que deverão ser
publicados, pelo menos, sessenta dias antes do plantio, mantendo-se
atualizados até a comercialização da respectiva safra, considerando
as sazonalidades regionais;
Vil - assessorar o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária na fixação, anualmente, dos volumes mínimos do estoque regulador e estratégico para cada produto, tipo e
localização, levando-se em conta as necessárias informações do G0verno e da iniciativa privada.
Parágrafo único. Ao Conselho Nacional de Política Agrícola
compete, ainda, coordenar a organização de Conselhos Estaduais e
Municipais de Política Agrícola, com as mesmas finalidades, no
ámbito de suas competências.
Art. 26. A Comissão Especial de Recursos (CER) compete decidir, em única instãncia administrativa, sobre recursos relativos à
apuração de prejuízos e respectivas indenizações no ámbito do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro).
Parágrafo único. Funcionarájunto à CER o COmitêPermanente
de Avaliação e Acompanhamento do Proagro, criado pelo Decreto nº
175, de 10 de julho de 1991.
CAPÍTULülV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção!
Do Secretário Executivo
Art. 27. Ao Secretário Executivo incumbe:
I - coordenar e promover a consolidação do plano de ação
global do ministério e submetê-lo a aprovação do Ministro de Estado;
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II - supervisionar e promover a avaliação da execução dos
projetos e atividades do ministério;

lIr - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do
ministério com os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de
competência da Secretaria Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Seção II

Dos Secretários

Art. 28. Aos secretários incumbe administrar a execução das
atividades de suas respectivas unidades e exercer outras atribnições
que lhes forem cometidas em regimento interno.
§ 1° Incumbe, ainda, aos secretários exercer as atribuições que
lhes forem expressamente delegadas, admitida a subdelegação à
autoridade diretamente subordinada.

§ 2· Ao Secretário de Política Agrícola incumbe, além das atribuições previstas neste artigo, exercer os encargos de Secretário
Executivo do Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA), na
forma do disposto no § 3º do art. 5· da Lei n· 8.171, de 17 de janeiro
de 1991.

Art. 29. Ao Chefe do Gabinete do Ministro, ao Consultor Jurídico, aos Subsecretários, aos Diretores de Instituto, de Comissão e de
Departamento e aos Delegados incumbe administrar a execução das
atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que
lhe forem cometidas em suas respectivas áreas de competência.
CAPÍTULO V

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 30. As.Secretarias de Política Agrícola, de Defesa Agropecuária e de Desenvolvimento Rural prestarão apoio técnico ao Conselho Nacional de Política Agrícola eà Comissão Especial de Recursos,
consoante suas competências específicas.
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Art. 31. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das
respectivas unidades e as atribuições dos seus dirigentes.

Seção!!!
Dos Demais Dirigentes
ANEXOU

Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária

a)

=
N'

Unidade

s

Gabinete do Ministro

Coordenação
Divisão
Serviço

Assessoria de Comunicação Social
Divisão

Assessoria de Assuntos Parlamentares
Divisão
Assessoria de Assuntos Intemacionais
Divisão
Serviço

Secretaria Eucutiva

4
2
1
4
9
2
1
3
1
2
1
2
1
2
1
12
4
3
1
5

4
Gabinete
Serviço

5
1
2

Denominação
Cargo/Função
Assessor do Ministro
Assistente do Ministro
Assistente
Chefe
Assistente
Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe daAssessoria
Chefe
Chefe daAssessoria
Chefe
Chefe daAssessoria
Chefe
Chefe

Secretário Executivo

Assessor do Secretario Executivo
Assistente do Secretario Executivo
Assistente
Chefe
Chefe
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DAS!

FG
102.4
102.3
102.2
101.5
102.2
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
101.2
101.4
101.2
101.4
101.2
101.1
FCJ.l
FQ.2
FCJ.3
NE
102.4
102.3
102.2
101.4
101.1
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Unidade

N'
Cargos!
Funções

Coordenação-Geral de Gestão do FFAP

Serviço

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Coordenação

Serviço

1
1
4
1
5
1
1
2
1
1
1

Denominação

Cargo/Função

Coordenador-Geral
Chefe

Subsecretário
Assessor
Assistente
Gerente de Projeto

Coordenador
Chefe

NE
DAS!

FG
101.4
101.1
FG-l
FG-2
FG-3
101.5
102.3
102.2
101.1
101.3
101.1

Coordenação-Geral de Modernização e Informática

Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
1
2
4
5
1
1
4
4
5
1
1
2
4
5
29

Coordenador-Geral
Auxiliar
Gerentede Programa
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Gerente de Projeto

Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe

7

13

101.4
102.1
101.2
101.3
101;2
101.1
101.4
101.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3

Subsecretaria de Planejamento e Orçamenf<>
Serviço
Coordenação-Geral de Orçamento e Finançaa
Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Planejamento
Coordenação

1
2
1
1
1
2
4
2
1
1
2

Subsecretário

Assistente
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador

101.5
102.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
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N'
Unidade

Cargos!

Denominação
CargolFunção

NE

Diretor
Auxiliar
Gerente de Programa
Gerente de Projeto

DASI
FG
101.2
101.1
FG·1
FG-3
101.5
102.2
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.6
102.4
102.2
102.1
101.4
101.3
101.1
101.5
102.1
101.2
101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenador-Geral

Coordenação-Geral de AnáliBe Econômica

1
1
1
4
4
1

Coordenador-Geral

101.4
101.5
102.1
101.2
101.1
101.4

Coordenação-Geral de Política e Acordos
Comerciais

1

Coordenador-Geral

101.4

1
1
4
4

Diretor
Auxiliar
Gerente de Programa
Gerente de Projeto

101.5
102.1
101.2
101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

Serviço

Consultoria Jurúlica
Coordenação

Divisão
Serviço

Secretaria de PoUtica Agr!cola

Gabinete
Coordenação

Serviço

Departamento de Planejamento Agricola

Funções
2
1
10
4
1
2
3
1
2
4
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
4
4

Chefe
Chefe

ConsultorJurídico
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe

Secretário
Assessor do Secretário
Assistente
Auxiliar
Chefe

Coordenador
Chefe

Coordenação-Geral de Planos e Políticas

Setoriais
Coordenação-Geral de Estatística e Infor-

mações Agrícolas
Departamento de Economia Agrtcola

Departamento de Abastecimento Agropecuário

Diretor
Auxiliar
Gerente de Programa
Gerente de Projeto

Coordenação-Geral de Acompanhamento

de Mercado
Coordenação-Geral de' PoHticas de Abas-

tecimento Agropecuário
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Unidade

11'
Cargos!

Funções

Secretaria de Desenvoluimento Rural

Gabinete

Coordenação

Serviço

13
5
10
1
1
3
1
1
1
2

Denominação
CargolFunção

Secretário
Assessor do Secretário
Assistente
Auxiliar
Chefe

Coordenador
Chefe

NE
DAS!

FG
FG-1
FG-2
FG-3
101.6
102.4
102.2
102.1
101.4
101.3
101.1

Coordenação-Geral de Informação Doeu-

mentalAgrícola
Divisão

Serviço
Departamento de Fiscalização e Fomento
da Produçõa Animal
Coordenação-Geral de Melhoramento
Animal
Coordenação-Geral de Promoção Animal
Departamento de Fiscalização e Fomento
da Produçõo Vegetal
Coordenação-Geral de Desenvolvimento
Vegetal
Coordenação-Geral de Solo e Água
Departamento de Cooperativismo e Asso-

ciativismo Rural

1
1
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

Diretor

101.4
101.2
101.1

1
3
3

Gerente de Programa
Gerente de Projeto

101.5
101.2
101.1

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador-Geral

101.4
101.4

1
3
4

Diretor
Gerente de Programa
Gerente de Projeto

101.5
101.2
101.1

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador-Geral

101.4
101.4

1
2
4

Diretor
Gerente de Programa
Gerente de Projeto

101.5
101.2
101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

1
1
2
2

Coordenador-Geral
Diretor
Gerente de Programa
Gerente de Projeto

101.4
101.5
101.2
101.1

1
1

Diretor:
Gerente de Programa

101.5
101.2

Coordenação-Geral de Desenvolvimento

das Organizações AssociativistaB
Coordenação-Geral de Apoio à Gestão das
Organizações Associativistas

Departamento de Infra-Estrutura Rural

Departamento de Assistência Técnica e
Extensão Rural
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N'
Unidade

Denominação

Cargoa/

CBIgolFunção

FunÕões

Secretaria de Defesa Agropecuária

2
15
7
14
1
1

Gerentede Projeto

Secretário
Assistente do Secreta-

rio
Gabinete

Coordenação
Divisão
Serviço
Departamento de Defesa Animal

Coordenação
Divisão
Serviço
Laboratório Regional
Laboratório de Apoio Animal
Departamento de Defesa e Inspeção Vege-

tal
Coordenação
Divisão
Servipo

Laboratório Regional
Laboratório de Apoio Vegetal
Departamento de Inspeção de Produtos de
Origem Animal

Divisão
Serviço

Comissão Executiva do Plano CÜJ Lavoura
Cacaueiro

SuperintendênciaRegional
Divisão
Centro

3
2
1
1
3
2
1
1
3
4
6
4
3
3
1
1
5
4
6
6
2
4

Assistente
Gerente de Programa

Chefe
Coordenador
Chefe

Chefe
Diretor
Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe
Gerente de Projeto
Chefe
Chefe

Diretor
Auxiliar
Gerente de Projeto

Coordenador
Chefe

Chefe
Chefe
Chefe

NE
DAS!
FG
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.6

102.3
102.2
101.2
101.4
101.3
101.2
101.1
101.5
102.1
101.3
101.2
101.1
101.1
101.2
101.1
101.6
102.1
101.1
101.3
101.2
101.1
101.2
101.1

1
1
4
9
47
16
23

Diretor
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

1
2
3
2
2

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1
101.3
101.2
101.2

Superintendente
Chefe

Chefe
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N'
Unidade

Serviço

Instituto Nacional de Meteorologia

Distrito
Coordenação-Geral de Sistemas de Comu-

nícação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Agrometeorologia
Centro
Divisão

Coordenação-Geral de ApoioOperacional
Divisão
Serviço

Cargos!
Funções

11
33
11
23
1
1
10
1
1
1
1
1
2
1
1
1
39
8
22

Denominação
CargoIFunção

Chefe

Diretor
Auxiliar
Chefe

NE
DAS!
FG
101.1
FG-l
FG-2
FG-3
101.5
102.1
101.2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.2
101.4
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3

Delegado

101.3
102.1
101.2
101.1
101.1
FG-l
FG-2

Delegacias Federais de Agricultura
Delegacia de Classe otA»

(Estados do RS, PR, SP, MG, SC, RJ, GO)
Divisão
Serviço

7
7
14
56

7

Auxiliar
Chefe
Chefe
Gerente de Projeto

100
29
Delegacia de Classe ..BIO
(Estados do CE, PE, MA,MS,MT, PA.AL,
ES, PB, BA. DF)
Serviço

11
33
11
92

Delegado
Chefe
Gerente de Projeto

101.3
101.1
101.1
FG-l
FG-2

Delegado
Chefe

101.3
101.1
101.1
FG-l

44

Delegaciade Classe <cC.
(Estados do AC,RO,RR,AM.AP,TO, RN.
SE. PI)
Serviço

9
9
9
13

Gerente de Projeto
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N'
Cargos!
Funções

Unidade

NE

Denominação

DAS!
FG
FG-2

CargolFunção

54
45

FG-3

Comissão Especial de Recursos
1
2
2
1
1

Secretaria
Divisão
Serviço

Secretário Executivo
Chefe

101.4
101.2
101.1
FG-2

Chefe

FG-3

b) Quadro demonstrativo dos cargos em comissão e funções gratificadas do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária
Código

DAS
Unitário

DAS-101.6
DAS-101.5
DAS-101.4
DA8-101.3
DAS-101.2
DAS-101.1
DAS-102.4
DAS-102.3
DAS-1Q2.2
DAS102.1

Subtotal I (+)
FG-1
FG-2
FG-3
Subtotai 2 (+)

Qtd.

Valor Total

Qtd.

Valor Total

19,56
83,98
83,16
79,36
129,87
237,00
43,12
4,96
21,09
28,00

3
17
30
58
110
243
15

1,00

3
17
27
64
117
237
14
4
19
28

25
32

19,56
63,98
92,40
71,92
122,10
243,00
46,20
12,40
27,75
32,00

6,52
4,94
3,08
1,24

1,11
1,00
3,08
1,24

1,11

lO

-

530

730,10

643

751,31

0,31
0,24
0,19

388
193
194

120,28
46,32
36,86

411
188
164

127,41
45,12
31,16

-

775

203,46

763

203,69

Cargos Remanejados
do Mate para o Maara

DAS
Unitário

DAS-101.4
DAS-101.1
DA8-102.4
DAS-102.3
DAS-102.2
DAS-102.1

3,08
1,00
3,08
1,24

Subtctal S (+)

SituaçãoNova

Situação Atual

Qtd.

Valor Total
9,24
6,00
3,08

1,00

3
6
1
6
6
4

-

26

36,42

1,11

7,44
6,66
4,00

Qtd.

Valor Total

-

-

--

-
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Cargos Remanejados

DAS

doMareparao Maara

Unitário

FG-1
Subtotal4 (+)

0,31

-

Qtd.

Valor Total

23
23

7,13
7,13

Cargos Remanejados
do Maara para o Mare

DAS

DAS-101.3
DAS-101.2

1,24
1,11

S
7

7,44

-

13

15,21

FG-2

0,24

5

FG-3

0,19

30

5,70

35
1.30S

S,90
955,00

Subtotal5 (-)

SubtotalS (-)
Total Geral (1+2+3+4-5-6)

-

-

Qtd.

Valor Total
7,77

1,20

Qtd.

Valor Total

-

-

Qtd.

Valor Total

-

-

-

-

-

-

--

1.30S

955,00

-

-

-

DECRETO N' 1.785, DE 11 DE JANEIRO DE 1996
Altera o Decreton' 1.647, de 26 de setembro de 1995, que regulamenta as Leis n's
7.862, de 30 de outubro de 1989, 8.029, de 12
de abril de 1990, 8.031, de 12 de abril de
1990, 8.250, de 24 de outubro de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista odisposto
nas Leis nOs 7.862, de 30 de outubro de 1989, 8.029, de 12 de abril de
1990,8.031, de 12 de abril de 1990, e 8.250, de 24 de outubro de 1991,
DECRETA:
Art. 1° Os arts. 4° e 10 do Decreto nº 1.647, de 26 de setembro
de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4º Poderão ser renegociados, mediante novação, pela
Secretaria do Tesouro NacionaI do Ministério da Fazenda, com o
credor originário, os créditos de natureza financeira vencidos
contra a União, ou por ela garantidos.
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§ 1· Para os fins do disposto neste artigo, somente serão
habilitados os créditos líquidos e certos decorrentes de contratos
firmados pela União, cujo vencimento tenha ocorrido até 30 de
junho de 1995 e que se encontrem inadimplidos.
§ 2" No caso dos créditos previstos no parágrafo anterior,
com pagamentos em parcelas, serão consideradas habilitadas
para os fins do disposto neste artigo, somente aquelas euj~
vencimento e inadimplemento tenha ocorrido até aquela data.
§ 3· O órgão da Administração Federal a quem incumbe a
execução do contrato encaminhará ao Ministério da Fazenda:
a) originais, ou cópia devidamente autenticada, dos instruo
mentos contratuais, ou de outros documentos comprobatórios das
obrigações a assumir;
b) declaração expressa reconhecendo a certeza, liquidez e
exatidão dos montantes das obrigações a serem liquidadas na
forma prevista neste decreto;
c) parecer do órgão seccional ou setorial do Sistema de
Controle Interno .»
«Art. 10. O disposto no § 3· do art. 4· deste decreto não se
aplica ao pagamento, mediante recebimento de créditos securítizados passíveis de utilização no Programa Nacional de Desestatização, de obrigações decorrentes de contratos formalizados diretamente pela União, por intermédio do Ministério da Fazenda.»
Art. 2" Fica acrescentado um novo art. 12 ao Decreto n· 1.647,
de 1995, com a seguinte redação, remunerando-se os demais:
«Art. 12. No caso das entidades extintas ou liquidadas, até
10 de junho de 1992, cujas dívidas e obrigações de caráter
financeiro ainda não tenham sido assumidas pela União, o respectivo processo administrativo, a ser examinado pela Secretaria
do Tesouro Nacional, será instruído, obrigatoriamente, com os
seguintes documentos:

I - originais ou cópias devidamente autenticadas dos
instrumentos contratuais ou de outros documentos comprobatórios das obrigações a assumir;
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11 - parecer da Subsecretaria de Assuntos Administrativos dos Ministérios aos quais foi atribuída a competéncia para
gerir as obrigações originárias dos órgãos extintos ou liquidados,
atestando a regularidade das contratações, bem como a exatidão
dos montantes de tais obrigações, no prazo de até seis meses,
contados da data da publicação deste decreto;
111 - parecer do órgão seccional ou setorial do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso 11, a
Subsecretaria de Assuntos Administrativos contará, subsidiariamente, com o apoio técnico ou administrativo do órgão seccional
ou setorial do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e
da Coordenação de Liquidação do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, por intermédio de suas unidades
seccionais, no ãmbito de suas respectivas competências .»
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de janeiro de 1996, 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO NO 1.786, DE 11 DE JANEIRO DE 1996
Delegacompetência ao Ministro de Estado da Aeronáuticapara despachar, em cará·
ter final, pedidos de autorização para continuar a funcionar no Brasil, formulados por
empresas de transporte aéreo estrangeiras,
em virtude de alterações estatutárias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV,da Constituição, e tendo em vista odisposto
nos arts. 12 do Decreto-Lei n· 200, de 25 de fevereiro de 1967, e 209,
da Lei n· 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
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DECRETA:
Art. 1º É delegada competência ao Ministro de Estado da Aeronáutica para despachar, em caráter final, obedecidas as disposições
legais e regulamentares, os pedidos de autorização para continuar a
funcionar no Brasil, formulados por empresas de transporte aéreo
estrangeiras, em virtude de alterações estatutárias.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o Decreto n" 69.278, de 23 de setembro de
1971.
Brasília, 11 de janeiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lélio Viana Lobo

DECRETO Nº 1.787, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre a utilização degás natural,
para fins automotivos, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" Fica autorizada a utilização de gás natural em veículos
automotores e motores estacionários, nas regiões onde o referido
combustível for disponível, obedecidas as normas e os procedimentos
aplicáveis ao comércio deste combustível, estabelecidos em portaria
do Ministro de Estado de Minas e Energia.
§ 1º Os veículos automotores e motores estacionários deverão
estar registrados e licenciados na forma da legislação vigente e
possuir características apropriadas para receber, armazenar e consumir o Gás Natural Veicular (GNV).
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§ 2· Entende-se por características apropriadas o atendimento
das exigências técnicas, de segurança e ambientais, editadas pelo
Departamento Nacional de Combustíveis (DNC), Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama).
Art 2· A atividade de Revendedor Varejista de Gás Natural
Veicular poderá ser exercida por firmas comerciais, em conformidade
com as normas específicas baixadas pelo Ministério de Minas e
Energia.
§ 1· A atividade de revenda no varejo do produto de que trata
este decreto será exercida em estabelecimento denominado Posto
Revendedor de Gás Natural Veicular (PRlGNV).
§ 2· É facultado, na área ocupada pelo Posto Revendedor de Gás
Natural Veicular, o desempenho da atividade do Revendedor Varejista de combustíveis líqnidos derivados de petróleo e álcool combustível, bem como de outras atividades comerciais e de prestação de
serviços, na forma da legislação em vigor.
Art. 3· A atividade de revenda em varejo de Gás Natural Veicular é considerada de utilidade pública e caracteriza-se pela aquisição do produto da distribuidora e sua comercialização.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

DECRETO Nº 1.788, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Altera o art. 1º das Instruções Gerais
para a Representação do Brasil na Junta
Interamericana de Defesa, aprovadas pelo
Decreto n' 76.062, de 31 dejulho de 1975.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 197-369,jan. 1996

244
DECRETA:
Art. 1" O art. 1· das Instruções Gerais para a Representação do
Brasil na Junta Interamericana de Defesa, aprovadas pelo Decreto
n· 76.062, de 31 de julho de 1975, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
«Art. 1· A Representação do Brasil na Junta Interamerica,
na de Defesa (RBJID), com sede em Washington (DC), EUA, é
composta por militares e civis brasileiros nomeados para os
seguintes cargos:

v - destinado a Capitão-de-Fragata, Capitão-de-Corveta
ou equivalente, do Quadro de Intendência:
Assessor para Assuntos Administrativos da RBJID.
........................................................................................................ »)

XIV - despacho aduaneiro, o procedimento fiscal mediante o
qual se processa o desembaraço aduaneiro das remessas.
Art. 3· A remessa pertence ao remetente enquanto não for
entregue a quem de direito, salvo se houver sido apreendida por
aplicação de norma legal.
Art. 4· O remetente pode dar uma das seguintes instruções,
para o caso de não entrega de encomenda:
I - envio do aviso de não entrega ao remetente ou a uma
terceira pessoa residente no país de destino;
U - devolução à origem, imediatamente ou ao término de
determinado prazo, não superior ao de guarda;
lU - entrega a um outro destinatário, ainda que mediante
reexpedição;
IV
reexpedição, a fim de ser entregue ao destinatário primitivo;
V
tratamento da remessa como abandonada.
Art. 5· Apenas o remetente pode solicitar a devolução da remessa ou modificar-lhe o endereço, salvo quando, para ser entregue, a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n.1, p. 197-369, jan. 1996

245
remessa necessitar ser reexpedida por solicitação do destinatário ou
por conveniência operacional.
§ l' Não serão tomadas em consideração instruções que visem
a subtrair de ação fiscal a remessa.
§ 2' Serão devolvidas à origem as remessas caidas em refugo
enviadas sem instruções do remetente ou quando não for atingido o
resultado pretendido por suas instruções.

§ 3' Havendo divergência entre as instruções constantes do
volume e as do boletim de expedição, prevalecem estas.

Art. 6' Será considerado destinatário apenas a primeira pessoa
mencionada no endereçamento de remessas postadas sob o Regime
Postal Universal e endereçadas a ela para outra pessoa.
Art. 7' É permitido ao destinatário verificar o conteúdo da
remessa, antes de seu recebimento ou do pagamento de tributo, na
presença de funcionário da Secretaria da Receita Federal.
Art. 8' Os objetos de correspondência que contiverem mercadoria sujeita ao pagamento de tributo e que não forem expedidos
abertos, de modo a permitir a verificação de seu conteúdo, e as
pequenas encomendas devem trazer a etiqueta C 1.
Art. 9' Será feito com prioridade o despacho aduaneiro de malas e remessas aéreas.
§ l' Poderá ser estabelecido em conjunto, pelas autoridades
aduaneira e postal, tratamento prioritário para as remessas expressas, inclusive sua conferência e desembaraço em local diverso das
repartições postais e aduaneiras.

§ 2' Poderá ser igualmente estabelecido tratamento prioritário
para outras categorias de remessas.

Art. 10. As exigências fiscais serão comunicadas ao destinatário ou ao remetente, por intermédio da ECT.
Parágrafo único. A exigência fiscal pode ser atendida perante a
unidade postal credenciada pela ECT mais próxima do destinatário
ou do remetente.
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Art. 11. O remetente ou o destinatário terá direito, nos termos
da legislação postal internacional, a indenização por perda ou espoliação de sua remessa.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3· Revoga-se o Decreto n· 1.342, de 23 de dezembro de
1994.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Benedito Onofre Bezerra Leonel

DECRETO NO 1.789, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobreo Intercâmbiode Remessas
PostaisInternacionais, disciplina seucontrole aduaneiro e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

TÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1" O intercâmbio de remessas postais internacionais e seu
controle aduaneiro obedecerão à disciplina estabelecida neste decreto.
Art. 2· Para fins deste decreto, considera-se:
I - Administração Postal ou Administração Postal Brasileira, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT);
II - Alfândega ou Aduana, a repartição da Secretaria da
Receita Federal encarregada de exigir o cumprimento da legislação
de comércio exterior;
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In - Correio Permutante, a unidade postal onde as remessas
são recebidas ou enviadas diretamente do ou para o exterior;
IV - Unidade Executante, a unidade postal autorizada a
receber remessas destinadas ao exterior ou a entregar remessas aos
destinatários;
V - mala ou mala postal, os recipientes em que são transportadas as remessas;

VI - remessa, a remessa postal internacional que pode ser
objetode correspondência, mala M, encomenda ou remessa expressa;
VII - objeto de correspondência, as cartas, os cartões postais,
osimpressos, os cecogramas e as pequenas encomendas (petit paquet);
VIII - mala M, a mala especial contendo exclusivamente impressos, de um mesmo remetente para um mesmo destinatário:
IX

encomenda, a encomenda postal internacional (<<colis

postal»);

X
remessa expressa, a que é transportada pela ECT, com
prioridade superior às demais, constituída de documentos ou mercadorias urgentes;

Xl - remessa com valor declarado, a remessa postada com
uma indicação de valor para fins de indenização, pela Administração
Postal;
XlI - etiqueta C 1, a etiqueta verde modelo C 1 instituída pelo
Regulamento de Execução da Convenção Postal Universal;

XIII - autoridade aduaneira, o Auditor Fiscal do Tesouro Nacional da Secretaria da Receita Federal;
TÍTULorr
Do Controle Aduaneiro

Art. 12. O controle aduaneiro é exercido sobre todas as remessas,
qualquer que seja o destinatário ou o remetente, tenham ou não finalidades comerciais os bens nelas contidos, a partir da abertura da mala
vinda do exterior ou até o seu fechamento quando a ele destinada.
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§ 1· A Alfândega, respeitada a competência e as atribuições da
Admiuistração Postal, controlará o fluxo das malas postais internacionais no território aduaneiro.
§ 2· A abertura das malas postais nacionais contendo remessas
destinadas ao exterior, selecionadas para fiscalização aduaneira, e
das malas postais internacionais será feita na presença de funcioná.
rio da Altândega.
§ 3· Os chefes das repartições aduaneiras tomarão providências
para que, sem perda da qualidade do controle aduaneiro, as atividades da fiscalização não constituam embaraço ao tráfego postal.
Art. 13. Dependem de autorização da Alfândega.
I - a abertura das malas procedentes do exterior;

H - a saída, a qualquer título, dos correios permutantes, de
remessas ainda não liberadas pela fiscalização;
IH - a expedição, a reexpedição, a devolução à origem ou a
entrega de remessas ao destinatário;
IV - a abertura de remessa;
V - a entrada de pessoas e veículos nos recintos postais alfandegados, exceto as que neles trabalhem e os que estejam a serviço da
Alfândega ou da Administração Postal.
Art. 14. Funcionário da Alfândega assistirá ao fechamento de
mala destinada ao exterior.
Art. 15. As dependências postais destinadas ao depósito de
remessas sujeitas a controle aduaneiro são recintos alfandegados de
zona secundária, aos quais, no exercício de suas atribuições, a autoridade aduaneira terá livre acesso, a qualquer momento.
Art. 16. As autoridades postais, dentro da esfera de sua competência, prestarão toda a colaboração à Alfândega, inclusive apoio
operacional, na arrecadação de tributos, na prevenção e repressão ao
contrabando, ao descaminho e a outras fraudes que possam ser
praticadas por via postal.
Art. 17. As autoridades aduaneiras, dentro da esfera de sua
competência, prestarão toda a colaboração à Administração Postal na
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repressão à violação do monopólio postal da União e às demais
infrações à legislação postal.
Art. 18. A Administração Postal e a Alfândega poderão estabelecer sistemas de intercâmbio de informações por via telemática, a
fim de proporcionar maior agilidade e melhor controle do fluxo de
remessas postais internacionais.

Art. 19. A entrega ao destinatário, a devolução, o encaminhamento ao exterior ou qualquer outra destinação dada à remessa
devem ser comprovados, periodicamente ou quando solicitado pelo
chefe da repartição aduaneira local.
Art. 20. Serão retidas, pela autoridade aduaneira, as remessas
cuja entrega, reexpedição, devolução à origem ou expedição dependa
do atendimento de exigência regulamentar.
§ 1º Consideram-se retidos os objetos de correspondência selecionados, no ato de conferência postal, para conferência aduaneira e
as remessas que não possam ser abertas de oficio.
§ 2º a retenção será comunicada à Administração Postal, que
dará ciência ao interessado e adotará as cautelas que assegurem a
guarda da remessa até o atendimento da exigência feita pela Alfândega.

Art. 21. O chefe da repartição aduaneira local poderá estabelecer controles para apuração do fracionamento previsto no inciso XVI
do art. 105 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pelo art. 3º do Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de setembro de
1980.
TÍTULam
Das Operações Postais

Art. 22. As operações postais serão regidas pelas normas constantes dos tratados e acordos internacionais firmados pelo Brasil,
deste decreto e dos atos baixados pela Administração Postal.
§ 1º A Alfândega será ouvida antes da adoção de procedimentos
que afetem o controle do fluxo de malas e de remessas internacionais.
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§ 2" A Administração Postal fornecerá à Alfândega cópia dos
atos normativos e acordos internacionais relativos ao intercâmbio de
remessas.

Art. 23. Serão estabelecidos em norma conjunta das autorídg;
des postal e aduaneira regionais:
I - as cautelas que assegurem o pagamento de tributos ou o
cumprimento, pelos destinatários, de outras exigências fiscais que
condicionem a entrega das remessas e sua saída do correio permu,
tante;
11 - a forma e periodicidade de comprovação, perante a Alfân.
dega, da destinação dada às remessas, sob guarda da Administração
Postal;

111 - as formalidades necessárias ao exame pelo destinatário
do conteúdo das remessas, antes do seu recebimento ou do pagamento
de tributos, nas unidades executantes, bem como a forma pela qual
serão solucionadas eventuais divergências;
IV - o local destinado à conferência aduaneira, as condições de
recebimento ou expedição de remessas expressas, seu depósito e
guarda, bem como as cautelas que impeçam a utilização fraudulenta
deste serviço;
V - procedimento que assegure a rapidez de entrega, Sem
perda qualitativa do controle aduaneiro, das remessas expressas e
com valor declarado.

Art. 24. As unidades postais devem ser dotadas de instalações
adequadas à natureza e volume dos serviços, de modo a garantir Sua
perfeita execução pelos funcionários postais e aduaneiros, bem como
a necessária segurança para as remessas.
Art. 25. À Administração Postal compete:
I - comunicar à Alfândega, com a devida antecedência, o
início, o reinício ou a suspensão de qualquer serviço postal internacional;
11 - determinar, ouvida a Alfândega, a localização dos correios pennutantes;
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III - o recebimento, a abertura e a conferência das malas
vindas do exterior, e a expedição das que a ele se destinem;
IV -

a guarda e o manuseio das remessas;

V - a expedição de avisos postais aos destinatários, aos
remetentes ou aos correios de origem, em decorrência de suas atividades ou de.decisão da Alfândega;
VI - apurar a responsabilidade pela falta, espoliação ou avaria de malas ou de remessas, cientificando a Alfândega, e verificar
qualquer outra irregularidade relativa às remessas, constatadas na
conferência postal;

VII
VIII

o controle do prazo de guarda;
a entrega das remessas liberadas pela Alfândega;

IX
a comprovação, perante a Alfândega, de que às remessas sujeitas ao pagamento de tributo ou a outra exigência fiscal foi
dada a destinação para a qual tenham sido liberadas;
X - a comprovação, perante a Alfândega, do pagamento do
imposto incidente sobre remessas não sujeitas ao regime de importaçãocomum;
XI - a redestinação das encomendas mal encaminhadas, em
virtude de erro imputável ao remetente ou ao correio expedidor;

XII - cientificar, aos destinatários e aos correios de origem,
da apreensão e da destinação dada às remessas não entregues ao
destinatário;
XIII - o atendimento de reclamações e de pedidos de informação formulados pelo remetente ou destinatário, salvo se disserem
respeito a lançamento de tributo;
XIV - as demais atividades necessárias ao cumprimento de
Suas obrigações.

Art. 26. A autoridade postal local, além das atribuições que lhe
forem conferidas pelas normas complementares, terá competência
para decidir sobre:.
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I - a prorrogação, a pedido do interessado e ouvida a autoridade aduaneira, ou em decorrência de decisão da Alfãndega, do prazo
de guarda de remessas retidas por exigência fiscal;
II - a conveniência da devolução ao exterior de remessas contendo gênero perecível.

Art. 27. O transporte de malas postais internacionais do porto
ou aeroporto até o competente correio permutante, e vice-versa, será
feito sob a responsabilidade da Administração Postal, em veículo de
carroceria fechada, dispensado o regime especial de trânsito aduaneiro.
Parágrafo único. A fiscalização aduaneira poderá proceder à
lacração do veículo ou ao acompanhamento da carga.

Art. 28. As remessas poderão ser abertas por servidor postal,
independentemente de autorização da Alfãndega, nos casos de:
I - verificação de avaria, espoliação ou de outras irregularí.
dades, no ato da conferência postal;
II - formulação de reservas, pelo destinatário, no ato do reeebimento de remessa já liberada pela Alfãndega, não sujeita a pagamento de tributo ou outra exigência fiscal.

Art. 29. Não serão abertas:
I -

as malas diplomáticas;

II - as malas e as remessas em trânsito internacional e as
remessas mal encamínhadas ao País, salvo sob fundada suspeita ou
quando seja impossível determínar seu destino e observadas as
cautelas especiais previstas nos atos internacionais pertinentes.

Art. 30. As remessas serão reexpedidas a pedido do remetente
ou do destinatário, quando não houver proibição prévia e expressa
por parte do remetente, ou em decorrência de decisão da autoridade
postal, com a anuência prévia da autoridade aduaneira.
Parágrafo único. Não será reexpedida a remessa, mesmo a mal
encamínhada, cujo conteúdo estiver sujeito a apreensão ou a multa
por infração fiscal ainda não paga, ou que contenha material inflamávelou perigoso.
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Art. 31. As remessas liberadas pela Alfândega serão remetidas
para a unidade executante credenciada pela Administração Postal,
acompanhadas, se for o caso, dos documentos necessários ao pagamento do tributo e acréscimos legais.
Art. 32. Considera-se caída em refugo a remessa:
I - que, posta à disposição do destinatário, não seja retirada
dentro do prazo de guarda:
11 natário.

cujo recebimento seja expressamente recusado pelo desti-

Parágrafo único. A remessa caída em refugo será tratada de
acordo com as instruções do remetente, salvo impedimento de natureza postal ou fiscal.
Art. 33. Considera-se caída em refugo definitivo:
I - a encomenda que deva ser tratada como abandonada em
virtude das instruções do remetente:
11 - o objeto de correspondência que, findo o prazo de guarda,
ainda tenha seu conteúdo pendente de verificação aduaneira, pelo
não-comparecimento de seu destinatário ou, no caso de devolução, de
seu remetente, e inexistência de autorização para sua abertura.
§ 1° A autoridade postal enviará à Alfândega relação mensal
das remessas caídas em refugo definitivo.
§ 2º As remessas de que trata o parágrafo anterior serão conferidas por autoridade aduaneira, na presença de representante da
Administração Postal, lavrando-se, em seguida, termo do qual constará a descrição sumária e avaliação de seu conteúdo.

Art. 34. Os formulários de declaração para a Alfândega, relativos a remessas tributadas ou sujeitas ao regime de importação
comum, serão conservados pelo prazo de cinco anos e os relativos às
demais remessas pelo prazo de dois anos, contados, em ambos os
casos, da data da entrega da remessa ao destinatário.
§ 1e Os documentos relativos a remessa objeto de litígio, reclamação ou ação fiscal, serão conservados até sua solução definitiva.
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§ 2· Vencidos os prazos referidos no caput deste artigo, os for,
mulários serão transferidos à Alfândega, onde aguardarão o trans,
curso do prazo de decadência.

TÍTULO IV
Do Despacho Aduaneiro

CAPÍTULO I
Do Despacho Aduaneiro de Importação
Seção!
Das Normas Gerais

Art. 35. O despacho aduaneiro de remessas postais internacionais obedecerá, salvo as exceções estabelecidas neste decreto, às
disposições da legislação sobre o comércio exterior.
Art. 36. A mala diplomática deverá conter sinais externos indicando sua natureza, estando dispensada de despacho de importação,
e somente será entregue a pessoa credenciada pelo destinatário.
Art. 37. O despacho aduaneiro de remessa postal internacional
não depende de prova de Sua propriedade pelo destinatário.
Art. 38. Não se aplica às malas e remessas a presunção de
entrada no território aduaneiro estabelecida no § 2· do art. 1· do
Decreto-Lei n· 37, de 1966, com a redação dada pelo Decreto-Lei n·
2.472, de F de setembro de 1988.
Art. 39. O chefe da repartição aduaneira poderá autorizar, ouvida a autoridade postal, o despacho e o desembaraço de parte do
conteúdo da remessa.
Parágrafo único. Independe da autorização prevista neste artigo o despacho de parte da remessa que tenha sofrido avaria ou
deterioração.
Art. 40. Nos documentos que instruírem o despacho, devem ser
mencionados a categoria postal da remessa e, se for o caso, o número
de ordem ou de registro.
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Art. 41. Serão desembaraçadas sem formalização do despacho
as remessas:

I - constituídas de objetos de correspondência não selecionados para conferência aduaneira;
H - liberadas para entrega ao destinatário pessoa fisica, sem
exigência de pagamento de tributo;
IH - que contenham publicações destinadas a uso próprio do
destinatário;
IV - expressas, incluindo-se as mercadorias nelas eventualmente contidas que estejam dispensadas da formalização pela legislação;
V - destinadas a pessoas fisicas, contendo bens que não revelem, por sua natureza ou quantidade, destinação comercial, possível
emprego industrial ou utilização na prestação de serviço e rião tenham cobertura cambial, observando os limites de valor estabelecido
pela legislação.
Art. 42. O cálculo dos tributos incidentes sobre remessas destinadas às pessoas fisicas, não sujeitas ao regime de importação comum, inclusive no caso de bagagem desacompanhada, será efetuado,
pela Alfândega e os documentos necessários ao seu recolhimento
serão preenchidos e fornecidos gratuitamente pela repartição aduaneira ou postal.
Art. 43. Nas remessas selecionadas para fiscalização pela Alfândega, o desembaraço aduaneiro será formalizado:
I - na declaração de importação;
H - no envoltório do volume e, se houver, no formulário de
declaração para a Alfândega, relativo a remessa desembaraçada livre
de tributos;
HI - no formulário de lançamento de tributo e, se for o caso, no
formulário de declaração para a Alfândega;
IV - no requerimento de desembaraço aduaneiro-entrada
(REDA-E);

V - na documentação postal de expedição das remessas, conforme legislação específica.
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Art. 44. O desembaraço de remessas tributadas ou sujeitas a
restrições especiais somente se completa com o pagamento do tributo,
se devido, e com o pronunciamento favorável à entrega do volume,
pelo órgão administrativo incumbido do controle, ou do cumprimento
de outras formalidades exigidas para sua importação.
Parágrafo único. A autoridade administrativa incumbida do
controle especial, que se pronunciar contra a entrega da remessa,
deverá indicar o tratamento que lhe deva ser dado.

Art. 45. O desembaraço aduaneiro para a devolução ao exterior
ou reexpedição será feito mediante visto da autoridade aduaneira, no
documento postal ou, na sua falta, no envoltório do objeto e, se
existente, no documento de lançamento de crédito tributário.
Seção II

Da Conferência Aduaneira

Art. 46. Serão verificados, em conferência aduaneira, todas as
encomendas postais e os objetos de correspondência que forem selecionados por funcionários da Alfàndega, na conferência postal.
Parágrafo único. As remessas devolvidas do exterior também
são passíveis de conferência aduaneira.

Art. 47. A fiscalização aduaneira atuará nos recintos postais
onde sua atividade se fizer necessária, sem a assunção de responsabilidade pela guarda de volumes.
Parágrafo único. O chefe da repartição aduaneira local determinará, de comum acordo com a autoridade postal, os setores onde será
feita a conferência das remessas.

Art. 48. A conferência aduaneira poderá ser feita por amostragemo
Art. 49. A verificação fisica dos bens será feita na presença de
servidor postal.
Parágrafo único. Serão verificadas prioritariamente as remessas com indício de avaria ou com sinais de extravasamento, ou as que
forem objeto de reclamação ou de pedido de informações.
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Art. 50. A falta de mala ou remessa, sua avaria, espoliação e
outras irregularidades serão objeto de procedimento postal, cujo
resultado será imediatamente comunicado ao chefe da repartição
aduaneira local.
§ 12 Eventual responsabilidade de servidor aduaneiro será apurada pela Alfândega,
§ 22 A verificação de remessas com sinais de avaria, dano ou
indícios de violação será precedida da lavratura de termo postal em
que se relacione seu conteúdo, que deverá ser assinado também por
funcionário da Alfândega.
§ 32 As disposições deste artigo não se aplicam às remessas
liberadas sem qualquer exigência fiscal.
Art. 51. A abertura das remessas será feita mediante autorização e na presença da autoridade aduaneira.
Art. 52. Poderão ser abertas, de ofício, pela fiscalização aduaneira:
I
as encomendas e as remessas expressas;
H
as pequenas encomendas e os impressos;
IH
os outros objetos de correspondência com etiqueta C 1 ou
autorização semelhante para sua abertura;
IV - as remessas caídas em refugo definitivo.
§ 12 A faculdade prevista neste artigo somente se aplicará aos
casos dos incisos I, H e IH se as remessas não apresentarem, por suas
características externas, indícios de estarem sujeitas ao regime de
importação comum.
§ 22 As remessas não citadas neste artigo somente poderão ser
abertas na presença do destinatário ou com a sua autorização expressa.
Art. 53. O destinatário pessoa física poderá solicitar, prévia e
justificadamente, que a abertura de remessa se faça na sua presença
em data designada pela fiscalização aduaneira.
Art. 54. Feita a verificação, a autoridade aduaneira determinará a forma pela qual deva prossegnir o despacho das remessas não
liberadas ou a destinação que a elas deva ser dada.
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Parágrafo único. As remessas abertas para verificação de conteúdo devem ser reconstituídas em seu envoltório primitivo e lacradas
com dispositivo de segurança da Alfândega.

SeçãollI
Da Tributação Simplificada
Art. 55. As remessas contendo bens que não revelem, por Sua
natureza ou quantidade, finalidade comercial, serão tributadas pelo
regime instituído pelo Decreto-Lei n Q 1.804, de 1980, e suas alterações
posteriores - Regime de Tributação Simplificada (RTS).
Art. 56. O destinatário de remessa tributada é contribuinte do
imposto de importação.
Art. 57. Considera-se ocorrido o fato gerador, no dia do lançamento, quando se tratar de remessa não sujeita ao regime de importação comum.
Art. 58. Poderá ser dado o tratamento de bagagem desacompanhada, a requerimento do interessado, para bens contidos em remessas vindas de país no qual tenha estado ou residido.
Art. 59. O tributo, multas e acréscimos legais serão recolhidos
em agência bancária autorizada, por meio de DARF, ou nas agências
postais, por meio de mecanismos estabelecidos em ato normativo do
Secretário da Receita Federal, ouvida a Administração Postal.
Art. 60. Não incidem tributos sobre mercadorias que, corretamente declaradas, cheguem ao País por erro do correio de origem e
devam ser reexpedidas para o exterior.
Art. 61. Será comunicada à Administração Postal a apuração
de fraude consistente em declaração de valor superior ao valor real
do conteúdo, de remessa com valor declarado.
Art. 62. A postagem da remessa como presente ou amostra ou
o envio de bens a título gratuito não excluem a incidência de tributos.
Art. 63. São automaticamente cancelados os lançamentos relativos a remessas destruídas por decisão da autoridade aduaneira e a
remessas liberadas para devolução ao correio de origem ou reexpedição para o exterior.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n.1, p. 197-369,jan. 1996

259
Art. 64. O pedido de revisão de lançamento poderá ser apresentado, por escrito, na respectiva unidade postal executante, que o
encaminhará ao chefe da repartição aduaneira jurísdicionante.
§ 1· A decisão que alterar o valor dos tributos anulará o lançamento e, sendo o caso, determinará seja feito novo lançamento.
§ 2· Indeferido o pedido, os tributos serão acrescidos dos encargos legais.
Art. 65. A Administração Postal, na condição de depositária, é
responsável pelos tributos, multas e acréscimos legais incidentes
sobre remessas, que, após o lançamento, forem extraviadas ou entregues ao destinatário sem o devido pagamento.
Parágrafo único. A força maior e o caso fortuito excluem a
responsabilidade da Administração Postal, cabendo a esta a necessária prova de sua ocorrência.
SeçãolV

Do Regime de Importação Comum
Art. 66. As remessas às quais não se aplique o regime a que se
refere o art. 55 deste decreto obedecerão ao regime de importação
comum.

§ 1· Poderão ser despachadas de forma simplificada as remes-

sas:
a) constituídas por doações a instituições educacionais ou de
assistência social;

b) destinadas a entidades da Administração Pública direta e
suas autarquias;
c) destinadas a instituições cientificas e tecnológicas;
d) destinadas a pessoas juridicas contendo amostra de mercadoria, insuscetível de destinação comercial, possível emprego industrial
ou utilização na prestação de serviço, sem cobertura cambial, nos
limites de valores estabelecidos na legislação sobre comércioexterior.
§ 2º O Secretário da Receita Federal estabelecerá normas procedimentais para o despacho previsto no parágrafo anterior.
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Art. 67., O destinatário ou seu representante legal poderá verificar o conteúdo da remessa e consultar ou retirar documentos nela
contidos, necessários à instrução do despacho aduaneiro.
Art. 68. O despacho de importação deve ser iniciado pelo destinatário no prazo de noventa dias, contados do recebimento do aviso
de chegada.
Art. 69. O valor do frete é o do franqueamento postal e o aviso
de chegada equivale ao conhecimento de carga.
Parágrafo único. Poderá ser feito despacho único relativo a mais
de uma remessa enviada pelo mesmo remetente.
Seção V

Das Isenções
Art. 70. Estão isentas do imposto de importação e do imposto
sobre produtos industrializados as remessas:
I - sem valor comercial, contendo bens que não se prestem a
utilização com fins lucrativos, cujo valor não exceda o limite definido
na legislação aduaneira;
11 - contendo amostras comerciais sem valor comercial, representadas por quantidade, fragmentos ou partes de mercadoria,
estritamente necessários ao conhecimento de sua natureza, espécie
ou qualidade;
111 - destinadas a pessoas físicas, nos termos e condições definidos pelo Ministro de Estado da Fazenda, observado o limite de valor
estabelecido em lei;
IV - contendo outros bens, para os quais esteja prevista isenção em legislação específica.
Parágrafo único. O desembaraço, comisenção, de bens constantes
de remessa não está condicionado à inexistência de similar nacional,
ressalvados os casos de aplicação do regime comum de importação.
CAPÍTULO 11

Do Despacho Aduaneiro de Exportação
Art. 71. O envio de remessas e malas para o exterior obedecerá
às normas da exportação, no que não contrariem as disposições
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contidas em atos internacionais assinados pelo Brasil e ao disposto
neste decreto.
§ I" As disposições relativas à importação via postal aplicam-se
subsidiariamente às exportações.
§ 2" A Administração Postal disciplinará a postagem e expedição de remessas para o exterior, a forma de sua apresentação à
fiscalização aduaneira e demais atividades postais concernentes ao
envio de remessas para o exterior.
Art. 72. Funcionário postal orientará os remetentes, no ato da
postagem, quanto ao correto preenchimento dos formulários, não se
responsabilizando a Administração Postal por qualquer declaração
fraudulenta, inexata ou incompleta.
Art. 73. Devem ser acompanhadas da respectiva nota fiscal as
remessas:
I - enviadas por pessoa jurídica contendo mercadorias ou
amostras;
11 - contendo bens que, por sua natureza ou quantidade, revelem destinação comercial.
Art. 74. A conferência aduaneira das remessas poderá ser feita
por amostragem e, preferencialmente, no ato da postagem.
Art. 75. Funcionário da Alfândega assistirá à colocação das
remessas nas malas destinadas ao exterior, podendo impedir a saida
ou reconferir aquelas com indício de que contenham bem ou mercadoria de exportação proibida, sujeitos a restrições especiais ou a
registro no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex).
§ F As remessas retidas para conferência aduaneira continuarão sob a custódia da Administração Postal.

§ 2" A abertura de remessa para conferência aduaneira será
anotada em seu envoltório e nos documentos que a acompanham,
para ciência da Alfândega do pais de destino e para prevenir sua
espoliação.
§ 3" As remessas em desacordo com a legislação serão retidas,
até que o remetente as regularize, salvo se devam ser apreendidas
pela fiscalização aduaneira.
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Art. 76. As reclamações relativas a classificação de bens, lan,
çamento de tributos e imposição de multas serão decididas pelo chefe
da repartição aduaneira que promoveu o lançamento.
Art. 77. A Administração Postal dará ciência à Alfândega da
apreensão, no exterior, de remessas saídas do País.
CAPÍTULO III
Da Zona Franca de Manaus

Art. 78. Estão.sujeitas à fiscalização e ao controle aduaneiros,
na área compreendida pela Zona Franca de Manaus, as malas e
remessas internacionais, bem como as nacionais destinadas a outros
pontos do território nacional.
Art. 79. Serão retidas as remessas com indícios de conter bens
ou mercadorias que possam estar sendo internados irregularmente.
Art. 80. A Administração Postal, com anuência prévia da Al.
fândega, estabelecerá os procedimentos operacionais necessários ao
cumprimento do disposto neste capítulo.
TÍTULüV
Das Proibições e Destinação
Art. 81. Não é admitida a entrada no País, por via postal, de
remessas contendo bens ou mercadorias proibidos pela legislação
postal internacional ou brasileira sobre comércio exterior.

Art. 82. As remessas, objeto de proibição de natureza postal,
serão tratadas de conformidade com os critérios estabelecidos pela
Administração Postal.
Art. 83. Serão destruídas, por decisão do chefe da repartição
aduaneira local, as remessas contendo bens:
I - deteriorados ou corrompidos;
H - em condições que não possibilitem seu aproveitamento ou
consumo, caídos em refugo definitivo;

IH - cujo valor econômico não justifique outra destinação, caídos em refugo definitivo.
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Parágrafo único. A destruição far-se-á mediante a lavratura de
termo, que será assinado por dois funcionários da Secretaria da
Receita Federal e pelo representante da Administração Postal.

Art. 84. Serão devolvidas ao correio de origem as remessas:
I -

contendo mercadoria com falsa indicação de procedência;

11 - contendo qualquer artigo que trouxer rótulos ou dizeres,
no todo ou em parte, em língua portuguesa, sem mencionar o país de
origem;
11 - franqueadas como amostra, manuscritos ou impressos,
expedidos sem a etiqueta C 1, contendo, em envoltório fechado,
mercadoria sujeita ao pagamento de tributos;
IV - cuja entrega ao destinatário não se efetive em face de
razões de natureza exclusivamente postal.
§ 1· A ausência de etiqueta C 1 não acarretará a devolução à
origem de impressos, soros, vacinas, matérias biológicas perecíveis e
medicamentos de urgente necessidade e dificil obtenção.
§ 2· A Administração Postal conservará os comprovantes da devolução e da inexisténcia de impedimento fiscal para sua efetivação.

Art. 85. Não será devolvida à origem a remessa:
I
11

111

cujo conteúdo esteja sujeito à apreensão ou destruição;
sujeita a multa, por infração fiscal, ainda não paga;
sujeita ao regime de importação comum;

IV - cujo conteúdo tenha extravasado, esteja deteriorado, possa deteriorar-se ou corromper-se proximamente, ou apresente condições que não possibilitem seu aproveitamento ou consumo;
V -

que contenha material inflamável ou perigoso.

Art. 86. Serão imediatamente vendidos, por decisão do chefe da
repartição aduaneira local, os bens ameaçados de deterioração e cujo
valor justifique tal providência.
Art. 87. Serão apreendidas e removidas para depósito da Alfândega, instaurando-se o competente processo fiscal, as remessas:
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I

contendo produtos de importação proibida por qualquer

via;

11
contendo rótulos, etiquetas, cápsulas ou invólucros que
se prestem a revelar como estrangeiras mercadorias nacionais, salvo
as exceções legais;
111 - caídas em refugo definitivo, exceto os impressos não
constituídos por livros, cujo refugo deve ser efetuado conforme dispõem as normas postais internacionais;
IV - sujeitas ao regime de importação comum e que tenham
sido abandonadas;
V - franqueadas como carta, sem a etiqueta C 1 e contendo
bem sujeito ao pagamento do tributo;
VI - fracionadas em duas ou mais remessas, visando a elidir,
no todo ou em parte, o pagamento dos tributos aduaneiros ou, ainda,
a beneficiar-se do Regime de Tributação Simplificada (RTS);
VII - com falsa declaração de conteúdo, na declaração para a
Alfândega ou no documento exigível do destinatário para efeito do
despacho aduaneiro; e
VIII - contendo mercadoria oculta em fundo falso ou outra
forma de ocultação dolosa.
§ 12 Constarão obrigatoriamente do documento de apreensão os
elementos de identificação da remessa, a data de sua chegada e o
dispositivo legal que a fundamenta.
§ 22 A declaração para a Alfândega ou a etiqueta C 1 será
anexada ao Auto de Infração, Termo de Apreensão e Guarda Fiscal
de Mercadorias.
§ 32 Cópia do auto será fornecida à Administração Postal para
a devida comunicação à Administração Postal de origem.
§ 42 Não se considera fracionado o conjunto de remessas que
forme um todo e que, por exigências postais, tenham sido parceladas,
mas estejam vinculadas pelo remetente nos boletins de expedição.
Art. 88. As substâncias entorpecentes serão apreendidas pela
fiscalização aduaneira, que adotará as providências legais cabíveis.
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Art. 89. A circunstância de uma pessoa figurar como destinatária de remessa com infração aduaneira ou cambial não configura,
por si só, o concurso para sua prática ou ointuito de beneficiar-se dela.
Parágrafo único. A responsabilidade do destinatário independe
de qualquer outra circunstância ou prova nos casos em que a remessa:
a) contenha objeto suscetível de destinação comercial, possível
emprego industrial ou utilização na prestação de serviço;
b)

tenha sido postada pela pessoa que figurar comodestinatária;

c) tenha sido postada ou tido o seu desembaraço pleiteado, pelo
destinatário, como bagagem desacompanhada.
Art. 90. Do procedimento fiscal será dado ciência ao interessado para, querendo, impuguá-lo.
Art. 91. Será fornecido à Administração Postal comprovante de
destinação dada à remessa que, por impedimento fiscal, não tenha
sido entregue ao destinatário.
TÍTULO VI
Das Disposições Finais
Art. 92. A Administração Postal e a Alfândega decidirão de
comum acordo, a nível regional, a quem incumbirá a abertura e o
fechamento das remessas.
Art. 93. A cessação das atividades locais de fiscalização aduaneira serão precedidas de audiência da Administração Postal.
Art. 94. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Sérgio Motta
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DECRETO N" L790, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão que menciona.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe comere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1· Ficam remanejados do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado para o Estado-Maior das Forças Armadas os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessora.
mento Superiores (DAS), oriundos de órgãos extintos da Administra.
ção Pública Federal: dois DAS 102.4, quatro DAS 102.3 e três DAS
102.2.
Art. 2· Ficam remanejados do Estado-Maior das Forças Armadas para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), existentes na estrutura daquele órgão: dois DAS
10L5, um DAS 10L3 e três DAS 101.2.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz CarlosBresserPereira
Benedito Onofre Bezerra Leonel

DECRETO N" L791, DE 15 DE JANEIRO DE 1996
Institui, no âmbito do Ministério da
Ciência e Tecnologia, o Comitê Nacional de
Pesquisas Antárticas (Conapa).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
comere o art. 84, inciso VI, da Constitnição, e
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Considerando que o Comitê Científico de Pesquisa Antártica
(SCAR), do Conselho Internacional de Uniões Científicas (ICSU),
realiza a coordenação da pesquisa antártica internacional, e que essa
coordenação é relevante para a pesquisa antártica nacional;
Considerando, ainda, as importantes contribuições 'dosoonhecimentos científicos que poderão ser alcançados pela cooperacão internacional na pesquisa científica realizada na Antártica;
DECRETA:
Art. 1· Fica instituído, no âmbito do Miuistério da Ciência e
Tecnologia, o Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas (Conapa),
cabendo-lhe, em consonância com a Política Nacional para Assuntos
Antárticos (Polantar):
I - assessorar o Miuistro de Estado da Ciência e Tecnologia, nos assuntos relacionados com as atividades e interesses científicos e tecnológicos na Antártica;
11 - propor ao Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia
normas e diretrizes orientadoras da atuação do órgão no âmbito da
Polantar;

111 - examinar e orientar o encaminhamento, a órgãos e
entidades governamentais responsáveis pela execução da Polantar,
de proposições e projetos relativos a assuntos antárticos, especificamente em matérias técnico-científicas;
IV - acompanhar os trabalhos de foros deliberativos e instâncias administrativas nacionais e internacionais, bem como as
atividades em execução;
V - assessorar, no que concerne a assuntos científicos e
tecnológicos, a participação de representantes nacionais em conclaves
de organismos do âmbito do Sistema do Tratado da Antártica;
VI - preparar documentos formais para a Polantar, quando solicitado pela Comissão Nacional para Assuntos Antárticos
(Conantar);

VII - prestar assessoramento a outros organismos nacionais
ligados às atividades antárticas brasileiras; e
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VIII - conduzir o processo de relacionamento institucional
comoSCAR.

Art. 2" O Conapa será integrado pelos seguintes membros, designados pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia:
I - dois representantes do Ministêrio da Ciência e Tecnolo,
gia, sendo um o Secretário de Desenvolvimento Científico, na qualidade de coordenador, e o outro de livre escolha do Ministro de Estado
da Ciência e Tecnologia;
II - dois representantes do Conselho Nacional de Desenvolvi,
mento Cientifico e Tecnológico (CNPq), sendo um o Coordenador do
Grupo de Assessoramento do Programa Antártico Brasileiro, na
qualidade de vice-coordenador, e o outro indicado pelo Presidente do
CNPq;
III - dois representantes da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (Secirm), sendo um o Secretário da
Comissão, e o outro o Coordenador do Grupo de Operações do Programa Antártico Brasileiro;
IV - um representante do Ministério das Relações Exteriores,
indicado pelo respectivo Ministro de Estado;
V - o Coordenador do Grupo de Avaliação Ambiental do Programa Antártico Brasileiro (Gaam), do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; e
VI - atê seis cientistas brasileiros com reconhecida atuação,
competência e produção científica em estudos antárticos, abrangendo
as áreas científicas em que o País atua na Antártica, de livre escolha
do Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia.
§ 1" Os membros de que trata o inciso VI deste artigo integrarão
o Conapa por quatro anos, permitida a recondução.

§ 2" As funções de membro do Conapa não serão remuneradas,
sendo, porém, consideradas serviço de caráter relevante.

Art. 3" O Ministêrio da Ciência e Tecnologia proverá o Conapa
de secretaria têcnica e apoio administrativo necessários aos trabalhos
do Comitê e à atuação de seus integrantes junto ao SCAR.
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Art. 4· O Conapa, no prazo de noventa dias a contar da data de
sua instituição, submeterá à aprovação do Ministro de Estado da
Ciência e Tecnologia o seu regimento interno, disciplinando as normas de seu funcionamento.

Art. 5· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Israel Vargas

DECRETO N" 1.792, DE 15 DE JANEIRO DE 1996
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
do Ministério do Planejamento e Orçamento
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1· Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo de Cargos em Comissão do Ministério do Planejamento e Orçamento, na forma dos Anexos I e II a este decreto.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão:
a) do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
para o Ministério do Planejamento e Orçamento, oriundos da extinção
de órgãos da Administração Pública Federal, cinco DAS 101.5, onze
DAS 101.4,26 DAS 102.3,65 DAS 102.2 E 51 DAS 102.1;

b) do Ministério do Planejamento e Orçamento para o Ministério
da Administração Federal e Reformado Estado, dezessete DAS 101.3,
28 DAS 101.2, 52 DAS 101.1 e um DAS 102.5.
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Art. ·2' Osapostilamentos decorrentes da'aprovação da Estru,
tura Regimental de que trata o caput do artigo anterior deverão
ocorrer no prazo de vinte dias contados da data de publicação des~
decreto.
Parágrafo' único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento fará publicar no
Diário Ofidal daUnião.mo prazo de trinta diascontados da data de
publicação deste decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS)a que
se refere o Anexo Il, indicando inclusive, o número de cargos vagos,
sua denormnação e respectivo nível.
Art. 3' Os regimentos internos dos órgãos do Ministério do
Planejamento e Orçamento serão aprovados dentro de noventa dias,
a contar da data da publicação deste decreto, mediante portaria do
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e publicados no
Diário Oficial da União.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Fica revogado o Decreto n' 697, de 8 de dezembro de
1992, e o Anexo VII do Decreto n' 1.351, de 28 de dezembro de 1994.
Brasília, 15 de janeiro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Cláudia Maria Costin
ANEXO I
Estrutura Regimental do
Ministério do Planejamento e Orçamento
CAPíTULO I
Da Natureza e Competência
Art. l' O Ministério do Planejamento e Orçamento, órgão da
administração direta, tem como área de competéncia os seguintes
assuntos:
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I -

formulação do planejamento estratégico nacional;
n - coordenação e gestão do sistema de planejamento e
orçamento federal;
In - formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas. estatais;
IV - elaboração, acompanhamento e· avaliação dos planos
nacionais e regionais de desenvolvimento;
V - realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;
VI - formulação e coordenação das políticas nacionais de
desenvolvimento urbano;
VII - admiuistração dos sistemas cartográficos e de estatísticas nacionais;
VIn - acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;

IX - fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos
programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
X - defesa civil;
XI - formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das
negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamento de projetos públicos.

CAPÍTULon
Da Estrutura Organizacional

Art. 2' O Miuistério do Planejamento e Orçamento tem a seguinte Estrutura Organizacional:
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
a) Gabinete;
b) Secretaria Executiva:
1. Subsecretaria de Assuntos Admiuistrativos;
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2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
II - órgão setorial: Consultoria Juridica;
III - órgãos específicos singulares:
a) Secretaria de Planejamento e Avaliação:
1. Departamento de Planejamento e Investimentos EstratégiCOSi

2. Departamento de Acompanhamento e Avaliação;
b) Secretaria de Orçamento Federal:
1. Departamento de Gerenciamento da Informação;
2. Departamento de Programas Econômicos;
3. Departamento de Programas Especiais;
4. Departamento de Programas de Infra-Estrutura;
5. Departamento de Programas Sociais;
6. Departamento de Desenvolvimento Orçamentário;
c) Secretaria de Assuntos Internacionais;
d) Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais:
1. Departamento de Desestatização;
2. Departamento de Gestão;
e) Secretaria de Política Urbana:
1. Departamento de Programas e Projetos Especiais;
2. Departamento de Saneamento;
3. Departamento de Habitação;
fJ Secretaria Especial de Políticas Regionais:
1. Diretoria de Programas Especiais;
2. Departamento de Políticas Regionais;
3. Departamento de Programas Integrados;
4. Departamento de Defesa Civil;
IV - órgãos colegiados:
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Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
b) Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
c) Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste;
d) Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social;
e) Comissão Interministerial para o Desenvolvimento Sustentável;
fJ Comissão Nacional de Cartografia;
g) Comissão Nacional de Classificação;
h) Comissão de Financiamentos Externos;
i) Comitê de Avaliação de Crédito ao Exterior;
j) Comitê Nacional de Saneamento;
k) Comitê Nacional de Habitação;
l) Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira;
V - entidades vinculadas:
a) Autarquias:
1. Fundo Nacional de Desenvolvimento;
2. Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste;
3. Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia;
4. Superintendência da Zona Franca de Manaus;
b) Fundações:
1. Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea);
2. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE);
c) Empresa Pública:
1. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Parágrafo único. A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel
de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil (Sipec), de Organização e Modernização Administrativa (Somad), de Administração de
Recursos da Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais
(Sisg) e de Planejamento, Orçamento e Finanças, por intermédio das
a)

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 197-369,jan. 1996

274
Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de Planejamento e
Orçamento a ela subordinadas.
CAPÍTULO III

Da Competência dos Órgãos
Seção!
Dos Órgãos de Assistência Direta e
Imediata ao Ministro de Estado
Art. 3· Ao Gabinete do Ministro compete:

I - assistir o Ministro de Estado em sua representação política social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho
do seu expediente pessoal;
H - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
ministério, em tramitação no Congresso Nacional;
HI - providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do ministério;
V - exercer outras atribnições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Art. 4· À Secretaria Executiva compete:
I - assistir o Ministro de Estado na supervisão e coordenação
das atividades das Secretarias integrantes da estrutura do ministério
e das entidades a ele vinculadas;
11 - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com
os sistemas federais de planejamento e orçamento, organização e
modernização administrativa, recursos de informação e informática,
recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
IH - auxiliar o Ministro de Estado na definição de diretrizes e
na implementação das ações da área de competência do ministério.
Art. 5· À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:
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I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de recursos humanos e
de serviços gerais, no âmbito do ministério;
11 - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais referidos no inciso anterior e informar e orientar os
órgãos do ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;
111 - promover a elaboração e a consolidação dos planos e
programas das atividades de sua área de competência e submetê-los
à decisão superior.
Art. 6º ASubsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o sistemafederal de planejamento e orçamento, de organização e modernização administrativa e de recursos de .
informação e informática, no âmbito do ministério;
11 - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais, referidos no inciso anterior, informar e orientar os
órgãos do ministério quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;
111 - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e
programas das atividades finalísticas do ministério, seus orçamentos,
suas alterações e submetê-los à decisão superior;
IV -

acompanhar e promover a avaliação de projetos e ativida-

des.
Seção II

Do Órgão Setorial

Art. 7· AConsultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União, compete:
I - assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza
jurídica;
11 - exercer a coordenação dos órgãos jurídicos dos respectivos
órgãos autônomos e entidades vinculadas;
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IH - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos trata,
dos e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em
sua área de atuação e coordenação, quando não houver orientação
normativa do Advogado-Geral da União;
IV - elaborar estudos e preparar informações por solicitação
do Ministro de Estado;
V - assistir ao Ministro de Estado no controle interno da
legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados ou já
efetivados, e daqueles oriundos de órgãos ou entidades sob Sua
coordenação juridica;
VI tério:

examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do minis-

a) os textos de edital de licitação, como os dos respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados;

b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou
decidir a dispensa de licitação.

Seção 111
Dos Órgãos Específicos Singulares

Art. 8" À Secretaria de Planejamento e Avaliação compete:
I - coordenar e supervisionar a elaboração dos planos plurianuais, dos planos e programas nacionais, regionais e setoriais de
desenvolvimento, em articulação com os órgãos setoriais do sistema
de planejamento;
H - identificar, acompanhar e analisar os investimentos estratégicos governamentais e suas fontes de financiamento, bem assim
sua articulação com os investimentos privados;

IH - coordenar as atividades de cooperação técnica no âmbito
do Ministério do Planejamento e Orçamento, no que se relacionar ao
planejamento, ao acompanhamento, a avaliação das ações de governo
e à gestão do gasto público.
Art. 9" Ao Departamento de Planejamento e de Investimentos
Estratégicos compete:
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I - promover as atividades de planejamento e desenvolvimento institucional dos órgãos setoriais do sistema de planejamento;
U - elaborar o Plano Plurianual, os Planos Operativos Anuais
e os Relatórios de ação de Governo, bem assim subsidiar a elaboração
da Mensagem Presidencial Anual;

UI - propor diretrizes e coordenar a elaboração do Plano de
Ordenamento Territorial do Brasil, em articulação com outros órgãos
da Administração Federal;
IV - identificar e analisar áreas produtivas agricolas, agroindustriais e industriais e propor alternativas com vistas à viabilização
de investimentos estratégicos e prioritários ao desenvolvimento.

Art. 10. Ao Departamento de Acompanhamento e Avaliação
compete:
I - acompanhar e avaliar as ações de governo, a gestão do
gasto público, o Plano Plurianual, bem como planos e programas de
âmbito nacional, regional e setorial;
U - desenvolver, normatizar, coordenar e operar, no âmbito do
Sistema Federal de Planejamento e Orçamento, em articulação com
a Secretaria de Orçamento Federal, sistemas de acompanhamento e
avaliação dos gastos públicos e das ações de Governo, compreendendo
o Plano Plurianual, planos de programas de âmbito nacional, regional
e setorial, bem como os projetos de investimento de interesse do
Governo Federal.

Art. 11. À Secretaria de Orçamento Federal compete:
I - coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração do
projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Proposta Orçamentáriada União, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, em articulação com a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
U - estabelecer as normas necessárias à elaboração e à
implementação dos orçamentos federais;

UI - propor medidas para o aperfeiçoamento dos Sistemas
de Planejamento e Orçamento da Administração Pública Federal;
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IV - proceder, sem prejuízo da competência atribuída a outros órgãos, ao acompanhamento gerencial, fisico e financeiro da
execução orçamentária;
V ~ elaborar e alterar, quando necessário, os quadros de
detalhamento da despesa dos órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta;
VI - realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário federal;
VII - orientar, coordenar e supervisionar, tecnicamente, os
órgãos setoriais de orçamento;
VIII - estabelecer as classificações institucional, funcionalprogramática, da receita e da despesa, em articulação com a Secretaria de Planejamento e Orçamento.
Art. 12. Ao Departamento de Gerenciamento da Informação
compete planejar, programar e consolidar a informação em todas as
fases do ciclo orçamentário, assim como promover estudos que visem
a aplicação e o aperfeiçoamento da legislação orçamentária.
Art. 13. Ao Departamento de Programas Econômicos compete
orientar, coordenar, supervisionar e controlar os orçamentos setoriais
da aérea econômica, assim como desenvolver estudos e projetos
visando racionalizar o processo de alocação e utilização dos recursos
orçamentários.
Art. 14. Ao Departamento de Programas Especiais compete
orientar, coordenar, supervisionar e controlar os orçamentos setoriais
da aérea de programas especiais, bem assim desenvolver estudos e
projetos visando racionalizar o processo de alocação e utilização dos
recursos orçamentários.
Art. 15. Ao Departamento de Programas de Infra-Estrutura
compete orientar, coordenar, supervisionar e controlar os orçamentos
setoriais da área de infra-estrutura e, também, desenvolver estudos
e projetos objetivando racionalizar o processo de alocação e utilização
dos recursos orçamentários.
Art. 16. Ao Departamento de Programas Sociais compete
orientar, coordenar, supervisionar e controlar os orçamentos setoriais
da área social, assim como desenvolver estudos e projetos buscando
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racionalizar o processo de alocação e utilização dos recursos orçamentários.
Art. 17. Ao Departamento de Desenvolvimento Orçamentário
compete planejar, desenvolver e supervisionar o Sistema Orçamentário Federal, promovendo estudos visando o seu aperfeiçoamento e
a sua conectividade com o ambiente externo e coordenar todo o
processo relativo às normas técnicas referentes ao tema orçamento.

Art. 18.

ASecretaria de Assuntos Internacionais compete:

I - formular diretrizes, planejar e coordenar as políticas e
ações para negociação e captação de recursos financeiros externos
junto a organismos multilaterais, instituições financeiras e governos
estrangeiros, destinados a programas e projetos do setor público;
H - participar da elaboração da Proposta Orçamentária da
União e acompanhar a execução financeira dos recursos previstos no
inciso anterior;

IH - acompanhar a preparação e a execução, pelos órgãos
responsáveis, dos programas e projetos previstos no inciso I, avaliar
o impacto desses programas e projetos e recomendar medidas que
permitam o desempenho esperado da carteira de projetos;
IV - subsidiar a elaboração dos Planos Plurianuais e do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias;
V - assegurar o cumprimento das recomendações da Comissão de Financiamentos Externos no processo de negociação de projetos candidatos a financiamentos externos por ela aprovados;
VI - acompanhar e avaliar as políticas e diretrizes globais dos
organismos financeiros multilaterais e participar, no âmbito de competência do ministério, da formulação da posição brasileira junto a
estes organismos;

VII - planejar e acompanhar a política de avaliação, negociação e recuperação de créditos governamentais brasileiros concedidos
ao exterior.

Art. 19. A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete:
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I - coordenar e compatibilizar a elaboração do Programa
de Dispêndios Globais e da proposta do orçamento de investimento
das empresas estatais, bem como acompanhar sua execução;
11 - promover e coordenar as negociações relativas aos contratos de gestão e acordos de desempenho;
111 - acompanhar e avaliar a situação econâmico-financeira
das empresas estatais, seus desempenhos e seus planos e programas
estratégicos;
IV - propor ao Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais parâmetros relativos a:
a) política de preços e tarifas de bens e serviços ofertados pelas
empresas estatais;
b) operações de crédito e endividamento das empresas estatais,
inclusive operações de arrendamento mercantil;
c) política salarial e de beneficios e vantagens dos empregados
das empresas estatais;
d) negociação de acordos coletivos de trabalho a serem firmados
entre as empresas estatais e as respectivas entidades sindicais dos
empregados;
e) participação das empresas estatais como patrocinadoras de
fundos de pensão;
V - propor ao Conselho de Coordenação e Controle de Empresas Estatais a aprovação do Programa de Dispêndios Globais de
cada empresa estatal e acompanhar sua execução;
VI - manifestar-se sobre:
a) proposta de aumento de capital de empresa estatal;
b) emissão de debêntures, conversíveis ou não em ações, ou
quaisquer outros títulos e valores mobiliários de empresa estatal;
c) proposta de criação de empresa estatal ou de assunção, pela
União ou por empresa estatal, do controle acionário de empresa
privada;
d) operações de crédito e endividamento das empresas estatais,
inclusive operações de arrendamento mercantil.
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VII - assistir ao Ministro de Estado junto ao Programa Nacional de Desestatização;
VIII - coordenar e orientar a atuação dos representantes da
União nos Conselhos de Administração das empresas estatais;
IX - estimar e acompanhar o desempenho financeiro das
empresas estatais.

Art. 20. Ao Departamento de Desestatização compete:
I - propor políticas de desestatização;
11 - coordenar e avaliar a execução das atividades concernentes à implementação das políticas de desestatização no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização;

111 - propor a inclusão de empresas estatais ou de serviços no
Programa Nacional de Desestatização.
Art. 21. Ao Departamento de Gestão compete:
I - coordenar as ações relativas ao Programa de Dispêndios
Globais e da proposta de investimento das empresas estatais;
11
coordenar as negociações relativas aos contratos de gestão;

111
articular a atuação dos representantes do ministério nos
Conselhos de Administração de empresas estatais;
IV - propor e acompanhar a execução de políticas para acordos
coletivos de trabalho firmados entre as empresas estatais e as entidades sindicais dos empregados;
V -

acompanhar o desempenho das empresas estatais.

Art. 22. À Secretaria de Política Urbana compete:
I - formular e coordenar as políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
11 - promover, acompanhar e avaliar, em articulação com os
demais órgãos e entidades competentes, a implementação e a execução das políticas nacionais de desenvolvimento urbano e destas com
as demais políticas públicas;
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III - articular as ações federais e colaborar. com os.Governos
Estaduais e Municipais e com a iniciativa privada, para a consecução
dos objetivos específicos do desenvolvimento urbano;
IV - compatibilizar, em articulação com a Secretaria de Planejamento e Avaliação, o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano
com o Plano de Ordenamerito Territorial do Brasil;
V - participar da formulação de ações do Governo Federal
para o desenvolvimento social, nos aspectos pertinentes ao desenvolvimento urbano;
VI - participar da formulação de ações do Governo Federal
voltadas para a elevação dos níveis de produtividade da economia
brasileira, nos aspectos pertinentes ao desenvolvimento urbano;
VII - promover, em articulação com as demais esferas de
Governo, o desenvolvimento tecnológico, institucional, gerencial, operacional e a qualificação de recursos humanos dos agentes envolvidos
na gestão e prestação de serviços urbanos;
VIII - instituir, estabelecer as normas gerais e coordenar o
Sistema Nacional de Informações e Indicadores Urbanos;
IX - propor, no âmbito do sistema nacional de recursos hídricos,em articulação com os demais órgãos e entidades afetadas à
matéria, as normas gerais para conservação dos sistemas urbanos de
água, bem assim para a adoção de bacias hidrográficas como unidades
básicas do planejamento e gestão do saneamento.
Art. 23. Ao Departamento de Programas e Projetos Especiais
compete:
I - formular e propor a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, bem assim os instrumentos legais necessários à sua
implementação;
11 - coordenar o processo de elaboração e execução de programas e projetos especiais;
111 - promover o acompanhamento e a avaliação dos programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria;
IV - propor o desenvolvimento de sistemas de coleta, tratamento e análise de dados, bem assim promover sua divulgação;
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Art. 24. Ao Departamento de Saneamento compete:
I - formular e propor a Política Nacional de Saneamento, em
sintonia com as demais políticas voltadas para o desenvolvimento
urbano;
11 - coordenar, acompanhar e avaliar a implementação da
política Nacional de Saneamento;

111 - promover a compatibilização da Política Nacional de Saneamento com as demais políticas públicas, em especial as de Saúde,
Meio Ambiente e de Recursos Hídricos;
IV - promover o desenvolvimento tecnológico do setor saneamento, em articulação, com os órgãos e entidades de fomento à
pesquisa, desenvolvimento e difusão tecnológica;
V - propor, promover e acompanhar a regulação para prestação de serviços de saneamento;
VI - propor instrumentos jurídicos e programas, visando a
universalização do saneamento, em nível de oferta essencial.

Art. 25. Ao Departamento de Habitação compete:
I - formular e propor a Política Nacional de Habitação, em
sintonia com as demais políticas voltadas para o desenvolvimento
urbano;

11 - promover, coordenar, supervisionar, e avaliar a implementação e a execução da Política Nacional de Habitação;

111 - propor instrumentos jurídicos e programas que ampliem
as oportunidades de acesso à habitação;
IV - propor medidas visando o intercãmbio de experiências
bem-sucedidas e tecnologias adequadas na área habitacional, entre a
União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as organizações
não-governamentais;
V - formular e propor medidas para o aprimoramento do
setor habitacional.

Art. 26. À Secretaria Especial de Políticas Regionais compete
a integração dos aspectos regionais das políticas setoriais, inclusive
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desenvolvimento urbano, política e o controle da aplicação dos fundos
constitucionais de desenvolvimento, defesa civil e, especialmente:
I ~ acompanhar as ações dos órgãos e entidades federais
que objetivem o desenvolvimento equilibrado da Federação e a redução das desigualdades regionais, articulando-se com órgãos congêns,
res dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
II - supervisionar, em articulação com a Secretaria de Planejamento e Avaliação, a elaboração, coordenação, controle, execução
e avaliação de planos de desenvolvimento regional, setorial, e inter,
regional;
III - coordenar e acompanhar as ações da Superintendência
do Desenvolvimento da Amazônia, da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e da Superintendência da Zona Franca de
Manaus, inclusive na elaboração dos planos regionais de desenvolvimento e na aplicação dos recursos dos Fundos de Investimento da
Amazônia e do Nordeste, bem como dos incentivos tributários geridos
por essas autarquias;
IV - supervisionar os programas e projetos de desenvolvimento e de integração regional, articulando-se com os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e as demais entidades da Administração Pública direta e indireta;
V - acompanhar as políticas setoriais em nível federal e
estadual, promovendo estudos e a articulação de programas e de
projetos inter-setoriais;
VI - planejar e promover ações preventivas e emergenciais,
em nível nacional, contra os desastres naturais ou provocados pelo
homem, em suporte à Política Nacional de Defesa Civil e ao Sistema
Nacional de Defesa Civil em articulação com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal.
VII - manífestar o reconhecímento de situação de emergência
ou estado de calamidade pública;
VIII - supervisionar as políticas relativas à aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais de Financíamento do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste.
Art. 27. À Diretoria de Programas Especiais compete:
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I - assistir ao secretário na coordenação das atividades dos
departamentos integrantes da estrutura da Secretaria e das entidades e conselhos a ela vinculadas;
11 - auxiliar o secretário na definição de diretrizes e planos,
bem assim na implementação das ações da área de competência da
Secretaria;
111 - acompanhar e avaliar a implementação das ações da
Secretaria.
Art. 28. Ao Departamento de Políticas Regionais compete:
I - elaborar e propor planos e a política nacional de desenvolvimento regional, inclusive as políticas para os Fundos Constitucionais de Financiamento Regional e para os Fundos de Incentivos
Fiscais Regionais;
11 - elaborar e propor formas de financiamento para viabilizar
a execução da política nacional de desenvolvimento regional;
111 - promover a articulação das políticas regionais de desenvolvimento, em nivel federal, estadual e municipal, bem assim com o
setor privado e a sociedade civil;
IV - acompanhar a execução das políticas nacionais de desenvolvimento regional e dos planos de desenvolvimento em nível regional, em articulação com 08 organismos regionais;
V - avaliar a execução das políticas nacionais de desenvolvimento regional, dos planos de desenvolvimento em nível regional e
da aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento Regional e dos Fundos de Incentivos Fiscais Regionais.
Art. 29. Ao Departamento de Programas Integrados compete:
I - conceber, elaborar e promover a implementação de programas e projetos integrados de âmbito e impactos regionais;
11 - acompanhar e avaliar programas e projetos de interesse
para o desenvolvimento regional;
111 - articular e integrar ações regionais dos diversos órgãos do
Governo Federal, com os Estados e os Municípios, as instituições
financeiras nacionais e internacionais, em especial através da Câmara de Políticas Regionais;
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IV - organizar..e .operar banco de dados informatizado sobre
programas e projetos de..int.eresse regional, em articulação com a
Fundacão Instituto de.Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),
Art. 30. Ao Departamento de Defesa Civilcompet.e:
I - planejar e promover a defesa pennanent.e contra as calamidades públicas, especialment.e as secas e as inundações;
11 - promover e coordenar as Ações de Defesa Civil em todo o
território nacional, com vistas a defesa pennanent.e contra desastres
natura.is ou provocados pelo homem;
111 - promover a implementação da Política Nacional de Defesa Civil, dos Programas e dos Projetos de Defesa Civil e avaliar seus
resultados;
IV - coordenar e promover, em articulação com os Estados, os
Municípios e o Distrito Federal, a implementação das ações conjuntas
dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa Civil.

SeçãoN
Dos Órgãos Colegiados
Art. 31. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento
compete:
I - colaborar na formulação das diretrizes e estratégias
de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das
ações de natureza setorial e espacial;
11 - apreciar as propostas de planos setoria.is e regiona.is de
desenvolvimento;
111 - articular a execução dos planos, programas e projetos
govemamenta.is de desenvolvimento.
Art. 32. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compet.e:
I - estabelecer diretrizes gerais e estratégias básicas de
políticas para a atuação das empresas estata.is;
11 - aprovar os contratos de gestão e dos acordos de desempenho entre a União e as empresas estatais;
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UI - aprovar os parâmetros para·apolítica de preços e tarifas
das· empresas· estatais que atuem em -mercados monopolistas ou
oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos,
definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecer a política de operações de crédito, inclusive
operações de arrendamento mercantil, para as empresas estatais;
V - aprovar o Programa de Dispêndios Globais e a Proposta
de Orçamento de Investimento das empresas estatais a serem encaminhados ao Congresso Nacional;
VI - aprovar os parâmetros para as políticas salarial e de
beneficios e vantagens dos empregados das empresas estatais;

VII - aprovar as propostas dos acordos coletivos de trabalho
das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecer diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;
IX - estabelecer diretrizes para a participação das empresas
estatais como patrocinadora de fundos de pensão.

Art. 33. Ao Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste cabe exercer as competências estabelecidas na Lei nO 7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 34. Ao Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento
Social cabe exercer as competências estabelecidas no Decreto nO 103,
de 22 de abril de 1991.
Art. 35. À Comissão Interministerial para o Desenvolvimento
Sustentável cabe exercer as competências estabelecidas no Decreto
n" 1.160, de 21 de junho de 1994.
Art. 36. À Comissão Nacional de Cartografia cabe exercer as
competências estabelecidas no decreto de 21 de junho de 1994.
Art. 37. À Comissão Nacional de Classificação cabe exercer as
competências estabelecidas no Decreto nO 1.264, de 11 de outubro de
1994.
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Art. 38. À Comissão de Financiamentos Externos cabe exercer
as competências estabelecidas no Decreto n" 688, de 26 de novembro
de 1992.
Art. 39. Ao Comitê de Avaliação de Crédito ao Exterior cabe
exercer as competências estabelecidas no Decreto n" 686, de 23 de
novembro de 1992.
Art. 40. Ao Comitê Nacional de Saneamento cabe exercer as
competências estabelecidas no decreto de 10 de setembro de 1991.
Art. 41. Ao Comitê Nacional de Habitação cabe exercer as competências estabelecidas no decreto de 5 de novembro de 1993.
Art.· 42. À Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira
cabe exercer as competências estabelecidas no decreto de 19 de março
de 1993.

CAPíTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção!
Do Secretário Executivo
Art. 43. Ao Secretário Executivo incumbe:
I - coordenar, consolidar e submeter ao Miuistro de Estado
o Plano de Ação Global do ministêrio;
H - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e atividades do ministério;
IH - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do
ministério com os órgãos centrais dos sistemas, afetos à área de
competência.da Secretaria Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Seção II
Dos Secretários
Art. 44. Aos Secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades dos órgãos
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das respectivas Secretarias e exercer outras atribuições que lhes
forem cometidas, em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos Secretários, exercer as
atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitida a
subdelegação à autoridade diretamente subordinada.
Seção!!!
Dos Demais Dirigentes
Art. 45. Ao Chefe de Gabinete, ao Consultor Jurídico, aos Subsecretários, aos Subsecretários-Adjuntos, ao Diretor, aos Coordenadores-Gerais e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades das respectivas uuidades
e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas, em suas
respectivas áreas de competência.

CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 46. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da estrutura regimental, as competências das
respectivas uuidades e as atribuições dos seus dirigentes.

ANEXO 11
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão do Miuistério do

Planejamento e Orçamento
Unidade

Cargo

NO
1

Gabinete do Ministro

5
4
2
1
3

Denominação
Cargo
Assessor Especial do Mi-

nistro

AssessordoMinistro
ABsaistente do Ministro
Auxiliar
Chefe
Assessor do Gabinete do

Ministro
2
1

NEI

DAS

Aseessor
Assistente

102.5
102.4
102.3
102.1
101.5
102.4
102.3
102.2
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Unidade
Coordenação-Geral de Análise Técnica e
de Apoio Logístico .v

Coordenação
Divisão
Serviço
Assessoria de Comunicação Social
Coordenação
Divisão
êaaeecría Parlamentar
Coordenação
Divisão

Serviço
Secretaria Executiva

Gabinete
Divisão
Serviço
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Divisão
Coordenação-Geralde Recursos Logísticos

Coordenação

Divisão
Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Coordenação

Divisão
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Divisão
Coordenação-Geral de Modernização e Informática

Cargo
N"

Denominação
Cargo

NEJ

DAS

6

Auxiliar

102.1

1
1
2
3
3
1
1
1
3
1
2
1
1
4
2
1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe da Assessoria
Assistente

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.2
101.3
101.2
101.4
102.2
102.1
101.3
101.2
101.1

3
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
4
8
1
1
3
6
1
2
1
1
1
1

Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Secretário Executivo
Assessor do Secretário
Executivo
Assistente
Chefe
Auxiliar
Chefe
Chefe
Subsecretário
Assistente
Subsecretário-Adjunto
Chefe
Coordenador-Geral

NE

Chefe
Subsecretário
Assistente
Subsecretário-Adjunto
Chefe

102.4
102.2
101.4
102.1
101.2
101.1
101.5
102.2
101.4
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.5
102.2
101.4
101.2

Coordenador-Geral
Auxiliar

101.4
102.1

Auxiliar
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral

Auxiliar
Coordenador
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Unidade

Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Planejamento Setorial
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação
Divisão
Consultoria Jurídica
Coordenação~Geral de Acompanhamento durídico
Secretaria de Planejamento e Avaliação
Gabinete
Coordenação
Divisão
Serviço
Departamento de Planejamento e Investimentos Estratégicos
Coordenação-Geral de Recursos Hídricos e
Agricultura

Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Infra-Estrutura Bconômica de Energia e Agricultura
Divisão
Coordenação-Geral de Infra-Estrutura Econômica de Transportes e Comunicações
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Articulação de PolítiC88 Públicas
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Planos e Diretrizes
Coordenação
Departamento de Acompanhamento e Avaliação
Coordenação-Geral de Acompanhamento e
Avaliação da Área de Infra-Estrutura
Coordenação
Divisão

Cargo
N"
2
4
1
1
2
4
1
1
2
4
1
1
1
1
2
5
3

Denominação
Cargo

NEI
DAS

Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral

101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.5

Auxiliar

Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Consultor Jurídico
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.6
101.4
101.3
101.2
101.1

1

Diretor

101.5

1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
1
1
1
1

Ocordenador-Gerel
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3
101.2
101.4
101.3

1

Diretor

101.5

1
2
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

Secretário
Chefe
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Unidade
Serviço
Coordenação-Geral de Acompanhamento e
Avaliação da Área Social
Coordenação

Divisão
Coordenação-Geral de Informações Gerenciais
Secretaria de Orçamento Federal

Gabinete

Divisão
Serviço
Departamento de Gerenciamento da Inform~ão

Departamento de Programas Bconômieoe

Departamento de Programas Especiais

Departamento de Programas de Infra-Estrutura

Departamento de Programas Sociais

Cargo

Denominação
Cargo

N"

NEI

DAS

1

Chefe

101.1

1
2
3

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3
101.2

1
1
1
3
4
3
3
1
1
1
4
1
6
4
3
2
1
4
3
2
2
1
4
3
2
2
1
4
3
2
2
1
4
3
2
2

Chefe

Coordenador-Geral
Secretário
Secretário-Adjunto
Assessor do Secretário
Assistente do Secretário

Assistente

AuxIliar
Chefe
Assessor
Chefe
Chefe
Diretor
Assessor

Assistente
Auxiliar
Gerente de Projeto
Diretor

Assessor
Assistente
Auxiliar
Gerente de Projeto

Diretor
Assessor

Assistente
Auxiliar
Gerente de Projeto

Diretor
Assessor

Assistente
Auxiliar
Gerente de Projeto
Diretor

Assessor
Assistente
Auxiliar
Gerente de Projeto
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101.4
101.6
101.5
102.4
102.3
102.2
102.1
101.4
102.3
101.2
101.1
101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
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Unidade
Departamento de Desenvolvimento Orçamentârio

Secretaria de Assuntos Internacionais
Gabinete
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Financiamentos Bila-

terais
Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos Financeiros
Coordenação
Divisão

Coordenação-Geral de Assuntos Econômicos
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geralde Financiamentos Multilaterais
Coordenação
Divisão
Serviço
Secretaria de Coordenação e Controle das Em
presas Estatais
Gabinete
Coordenação
Departamento de Desestatização

Departamento de Gestão

Coordenação-Geral de Orçamento das Empreaas Estatais

Cargo
N'
1
4
2
2
2
1
1
1
3
1
1
2
5
1
1
1
2
3
1
1
3
6
3
1
2
8
1

Denominação

NE!

Cargo

DAS

Diretor
Assessor
Assistente
Auxiliar
Gerente de Projeto
Secretário

Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

Auxiliar
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
101.6
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

1
4
1
1
1
1
2
4
1
3

Secretário

Assistente do Secretário
Chefe
Coordenador
Diretor
Assistente
Gerente de Programa
Gerente de Projeto
Diretor
Gerente de Projeto

101.6
102.3
101.4
101.3
101.5
102.2
101.4
101.3
101.5
101.3

1
6

Coordenador-Geral
Assistente

101.4
102.2
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Unidade
Coordenação-Geralde Política de Salários
Coordenação-Geral de Contrato de Gestão e
Conselhos de Administração
Secretaria de Política Urbana

Coordenação-Geral de Apoio Logístico
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Gestão de Fundos Financeiros
Departamento de Programas e Projetos Especiais

Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Estudos e Projetos Ur-

banos
Coordenação-Geral de Acompanhamento,
Avaliação e Controle
Departamento de Saneamento

Coordenação-Geral de Gestão de Programas
de Saneamento
Divisão
Coordenação-Geral de Controle e Avaliação
Divisão
Coordenação-Geral de Gestão de Desenvolvimento Institucional
Divisão
Departamento de Habitação

Cargo
N'

Denominação
Cargo

DAS

1
6

Coordenador-Geral
Assistente

101.4
102.2

1
6
1
2
1
1
1
1
1

Ooordenador-Gerel
Assistente

101.4
102.2
101.6
102.4
102.3
101.4
102.2
101.2
101.1

1
2

Secretário
Assessor do Secretário
Assistente do Secretário

Coordenador-Geral
Assistente
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Assistente

NEI

101.4
102.2

1
1
1
1
1

Diretor
Assessor
Assistente
Chefe

101.5
102.3
102.2
101.3
101.1

1
1

Coordenador-Geral
Gerente de Projeto

101.4
101.3

1
1
1
1
4
3

Coordenador-Geral
Assistente
Gerente de Projeto
Diretor
Assistente
Gerente de Projeto

101.4
102.2
101.3
101.5
102.2
101.3

1
1
1
1
1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2

1
1
1
1
4
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Diretor
Assistente
Gerente de Projeto

101.4
102.1
101.2
101.5
102.2
101.3

Coordenador
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Unidade

Cargo
N'

Denominação
Cargo

NEI
DAS

Coordenador-Geral

101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2

Coordenação-Geral de Gestão de Programas

de Habitação

Divisão
Coordenação-Geral de Controle e Avaliação
Divisão

1
1
1
1
1
1

Auxiliar

Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar

Chefe

Coordenação-Geral de Gestão de Deaenvclvimento Institucional
Divisão
Secretaria Especial de PoUticas Regionais

Gabinete
Coordenação
Diretoria de Programas Especiais
Departamento de PoUticas Regionais

1
1
1
1
1
1
5
2
1
2
1
8
1
6
1
2

Cocrdenedor-Geral
Auxiliar
Chefe
Secretário

Seeretário-Adjunto
Assistente do Secretário
Assistente
Auxiliar

Chefe
Auxiliar

Coordenador
Assessor

Diretor
Gerente de Programa
Diretor
Assistente

101.4
102.1
101.2

NE
101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
102.1
101.3
102.2
101.5
101.4
101.5
102.2

Coordenação-Geral de Planejamento e

1
3
2

Coordenador-Geral

Coordenador-Geral

Coordenação

1
2
1

Coordenador

101.4
102.1
101.3

Departamento de Programas Integrados

1

Diretor

101.5

1
2
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador

101.4
102.1
101.3

Formulação
Coordenação

Coordenação-Geral de Acompanhamento,Monitoramentoe Avaliação

Coordenação-Geral de Elaboração, Acompanhamento e Avaliação de Programas
Coordenação

Auxiliar

Coordenador

Auxiliar

101.4
102.1
101.3

Coordenação-Geal de Articulação Inatítucío-

nal
Coordenação
Departamento de Defesa Civil

1
2
1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Diretor

101.4
102.1
101.3
101.5
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Unidade

Cargo

Denominação

N'

Cargo

NEI
DAS

Coordenção-Geral de Planejamentoe
Avaliação

1
5
1
5

Coordenação-Geral de Operações

Coordenador-Geral

101.4
102.2
101.4
102.2

Assistente

Coordenador-Geral
Assistente

ANEXO 11
b) Quadro Demonstrativo dos Cargoso em Comissão

Ministério do Planejamento e Orçamento
b.I - Situação: Atual e Nova
Código

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1
Total

DAS
Unitário
6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
3,08
1,24

Situação Nova

Situação Atual

Quant.

Valor Total

1,00

5
19
57
81
118
76
2
14
21
25
4

93,86
175,56
100,44
130,98
76,00
9,88
43,12
26,04
27,75
4,00

90
24
1
14
47
90
55

-

422

720,23

462

1,11

32,60

Quant.

Valor Total

32,60

5
24

118,56
209,44
79,36
99,90
24.00
4,94
43,12
58,28
99,90

66
64

55,00
825,10

h.2 - Remanejamento de Cargos
Código

DAS

Unitário
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.5
102.3
102.2
102.1

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
1,24
1,11
1,00

Do Mare plMPO (a)
Quant.

5
11

Valor Total
24,70
33,88

Do MPO plMare (b)

Quant.

Valor Total

17
28
52
1
26
65
51

32,24
72,15
51,00
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Código

DAS
Unitário

-

Soma
Total Remanejado (a) ~ (b)

Do More plMPO (a)
Quant.

Valor Total

158
60

213,97

Do MPO pIMare (b)
Quant.

98

Valor Total

109,10

104,87

DECRETO NO 1.793, DE 18 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre a Corregedoria do Serviço
Exterior.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
di8posto no art. 28 da Lei nO 7.501, de 27 de junho de 1986,
DECRETA:

Art. 1° As questões relativas à conduta dos integrantes do Serviço Exterior, bem como dos servidores do Miuistério das Relações
Exteriores em serviço no exterior, serão tratadas pela Corregedoria
do Serviço Exterior.
Art. 2° A Corregedoria do Serviço Exterior será integrada por
um Corregedor, nomeado dentre os ocupantes de cargo de Ministro
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata e por três membros
escolhidos ad hoc pelo Corregedor.
Parágrafo único. Os membros da Corregedoria serão escolhidos
dentre os servidores do Ministério das Relações Exteriores que atuem
em áreas com atribuições compatíveis com a matéria submetida ao
exame do Corregedor.

Art. 3° Compete à Corregedoria do Serviço Exterior zelar pela
observância, por parte dos integrantes do Serviço Exterior e dos
servidores do Ministério das Relações Exteriores em serviço no exterior, do conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades previstos
na Lei nO 7.501, de 27 de junho de 1986, bem como na legislação
aplicável aos servidores públicos civis da União.
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§ 18 Para cumprimento do disposto no caput deste artigo, a
Corregedoria deverá, observado o disposto nos arts. 143 a 146 da Lei
n 8 8.112, de 11 de dezembro de 1990:
a) receber representações contra integrantes do Serviço Exterior
ou servidor do Ministério das Relações Exteriores em serviço no
exterior;
b) realizar sindicância prévia, com o objetivo de coligir dados
para eventual instauração de processo administrativo disciplinar, em
caso de dúvida razoável quanto à veracidade ou exatidão de denúncia
ou informação sobre qualquer irregularidade envolvendo integrantes
do Serviço Exterior ou servidores do Ministério das Relações Exteriores em serviço no exterior;
c) determinar o arquivamento das representações ou denúncias
que julgar improcedentes, pela natureza ou pela falta de consistência
dos fatos argüidos;
d) instaurar processo administrativo disciplinar para apurar
irregularidades no âmbitq do Serviço Exterior.
§ 28 Os servidores do Ministério das Relações Exteriores, convocados pelo corregedor para integrar comissão de sindicância ou de
processo administrativo disciplinar, somente poderão deixar de fazêlo em caso de impedimento devidamente justificado.
Art. 48 O corregedor é a autoridade julgadora de processo administrativo disciplinar nos casos de que trata este decreto.
Parágrafo único. O corregedor encaminhará o processo administrativo à autoridade competente para a aplicação da penalidade
correspondente.
Art. 58 A participação em comissões de sindicância e de processo administrativo disciplinar por parte de servidores do Ministério
das Relações Exteriores será considerada contribuição de importância para o Serviço Exterior brasileiro.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de janeiro de 1996; 1758 da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO N" 1.794, DE 18 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre o remanejamento dos caro
gos em comissão que menciona.

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

Art. 1" Ficam remanejados, do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Marinha, quatro
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), sendo um DAS 101.5 e três DAS 101.3, oriundos de órgãos
extintos da Administração Pública Federal, para apoio técnico-administrativo ao Grupo Executivo do Setor-Pesqueiro (Gespe),
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de janeiro de 1996; 175" da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N" 1.795, DE 22 DE JANEIRO DE 1996
Acrescenta as alíneas c e d ao § I!! do art.
I' do Decreto n' 1.762, de 26 de dezembro de
1995, que dispõe sobre a inscrição de restos a
pagar do exercício de 1995.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. I" Ficam acrescentadas ao § I" do art. 1" do Decreto n"
1.762, de 26 de dezembro de 1995, as seguintes alíneas:
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c) à conta de dotações orçamentárias relativas a recursos diretamente arrecadados, a fontes oriundas de organismos internacionais
e a recursos de convênios, dentro dos limites efetivamente arrecadados ou recebidos no exercício de 1995;
d) de manutenção das unidades da administração, referentes ao
mês de dezembro de 1995, dentro dos limites autorizados pelo Ministério da Fazenda."
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de janeiro de 1996; 175"da Independência e lOS" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
DECRETO N" 1.796, DE 24 DE JANEIRO DE 1996
Aprova a Estrutura Regimental e o Qua.
dro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções Grati{u:adas do Ministério da Justiça e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. S4, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Ministério da Justiça, na forma dos Anexos I e 11 a este decreto.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão e funções
gratificadas:
a) do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
para o Ministério da Justiça, oriundos da extinção de órgãos da
Administração Pública Federal, oito DAS 101.4, trinta DAS 101.3,
dois DAS 101.2, quatro DAS 102.3 e 31 FG-1;
b) do Ministério da Justiça para o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, um DAS 101.5, treze DAS 101.1, um
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DAS 102.4, seis DAS 102.2, sete DAS 102.1, quatorze FG-2 e sete
FG-3.
Art. 2· Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o caput do artigo anterior deverão
ocorrer no prazo de vinte dias contados da data de publicação neste
decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado da Justiça fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias contados da data de publicação deste
decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que se refere o
Anexo Il, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e respectivo nível.
Art. 3· Os regimentos internos dos órgãos do Ministério da
Justiça serão aprovados pelo Ministro de Estado e publicados no
Diário Oficiol da União, no prazo de noventa dias contados da data
de publicação deste decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5· Ficam revogados o Decreto n· 761, de 19 de fevereiro de
1993, e o Anexo XXVII ao Decreto nº 1.351, de 2S de dezembro de
1994.
Brasília, 24 de janeiro de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A Jobim
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO I
ESTRUTURA REGIMENTAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência
Art. 1· O Ministério da Justiça, órgão da administração direta,
tem como área de competência os seguintes assuntos:
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I - defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das
garantias constitucionais;
II -

política judiciária;
III - direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos índios e das minorias;
IV - entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal, Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
V - defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e promoção da sua integração à vida comunitária;
VI - defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do
consumidor;
VII - planejamento, coordenação e administração da política
penitenciária nacional;
VIII - nacionalidade, imigração e estrangeiros;
IX
documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
X - ouvidoria-geral;
XI - assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e
gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei.
CAPÍTULO II
Da Estrutura Organizacional
Art. 2º O Ministério da Justiça tem a seguinte estrutura organizacional:
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
a) Gabinete;
b) Secretaria Executiva:
1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
II
órgão setorial: Consultoria Jurídica;
III - órgãos específicos singulares:
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a) Secretaria dos Direitos da Cidadania:

1. Departamento dos Direitos Humanos;
2. Departamento da Criança e do Adolescente;
3. Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência;
b) Secretaria de Justiça:
1. Departamento Penitenciário Nacional;
2. Departamento de Classificação Indicativa;
3. Departamento de Estrangeiros;
c) Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança
pública:
1. Departamento de Assuntos de Segurança Pública;
2. Departamento de Entorpecentes;
3. Departamento Nacional de Trânsito;
4. Departamento de Polícia Rodoviária Federal;
5. Departamento de Polícia Ferroviária Federal;
d) Secretaria de Direito Econõmico:
1. Departamento de Proteção e Defesa Econômica;
2. Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor;
e) Secretaria de Assuntos Legislativos:
1. Departamento de Análise e de Elaboração Legislativa;
2. Departamento de Estudos e Acompanhamento Legislativo;
fJ Departamento de Polícia Federal;
g) Arquivo Nacional;
h) Imprensa Nacional;
i) Ouvidoria-Geral da República;
j) Defensoria Pública da União;
IV - órgãos colegiados:
a) Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana;
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Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;
c) Conselho Nacional de Trânsito;
b)

d) Conselho Federal de Entorpecentes;

e) Conselho Nacional dos Direitos da Mulher;

fJ Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
g)

Conselho Nacional de Segurança Pública;

h) Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos
Difusos;

V -

entidades vinculadas:

a) Autarquia: Conselho Administrativo de Defesa Econômica;
b)

Fundação Pública: Fundação Nacional do Índio.

Parágrafo único. A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel
de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil (Sipec), de Organização e Modernização Administrativa (Somad), de Administração de
Recursos da Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais
(Sisg) e de Planejamento e Orçamento, por intermédio das Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de Planejamento e Orçamento
a ela subordinadas.
CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos
Seção]

Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao
Ministro de Estado
Art. 3· Ao Gabinete do Ministro compete:
I - coordenar e desenvolver as atividades concernentes a
relação do Ministério da Justiça com o Congresso Nacional, especialmente no acompanhamento de projetos de interesse do ministério, em
articulação com a Secretaria de Assuntos Legislativos e no atendimento às consultas e requerimentos formulados;
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II - assistir ao Ministro de Estado em sua representação
política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e
despacho do seu expediente pessoal;

III - coordenar e desenvolver atividades, no âmbito internacional, que auxiliem a atuação institucional do Ministério da Justiça,
em articulação com o Ministério das Relações Exteriores e outros
órgãos da Administração Pública;
IV - planejar, coordenar e desenvolver as atividades da Ouvidoria-Geral da República;
V - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do Ministério;
VI - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Art. 4" À Secretaria Executiva compete:
I - assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das Secretarias integrantes da estrutura do ministério e das entidades a ele vinculadas;
II - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com
os sistemas federais de planejamento e orçamento, de organização e
modernização administrativa, de recursos de informação e informática, de recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
IH - auxiliar o Ministro de Estado na definição de diretrizes e
na implementação das ações da área de competência do ministério.
Art. 5" À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de organização e modernização administrativa, de recursos de informação e informática, de
recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
II - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais, referidos no inciso anterior, informar e orientar os
órgãos do ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;
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III - promover a elaboração e consolidar planos e programas
das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão
superior;
Art. 6" À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o sistema federal de planejamento e orçamento, no âmbito do ministério;
II - promover a articulação com o órgão central do sistema
federal, referido no inciso anterior, informar e orientar os órgãos do
ministério quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;

III - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e
programas das atividades finalísticas do ministério, e submetê-los à
decisão superior;
IV - promover a implementação, acompanhar e fornecer elementos para a avaliação de projetos e atividades.
Seção II
Do Órgão Setorial
Art. 7· À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União, compete:
I jurídica;

assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza

II - exercer a coordenação das atividades dos órgãos jurídicos
das entidades vinculadas ao ministério;

III - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida, em
suas áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação
normativa do Advogado-Geral da União;
IV - elaborar estudos e preparar informações, por solicitação
do Ministro de Estado;
V - assistir ao Ministro de Estado no controle interno da
legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados ou já
Co!. Lei. Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n.I, p. 197-369,jan. 1996

307

-

efetivados, e daqueles oriundos de órgãos ou entidades sob sua
coordenação jurídica;
VI - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do ministério:
a) os textos de edital de licitação, como os dos respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados;
b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou
decidir a dispensa, de licitação.

SeçãollI
Dos Órgãos Específicos Singulares

Art. S· ASecretaria dos Direitos da Cidadania compete:
I - promover e defender os direitos da cidadania, da criança, do adolescente, da mulher e das minorias;
11 - promover e defender os direitos humanos e encaminhar
providências em casos de violações;
111 - desenvolver estudos e encaminhar providências referentes às liberdades públicas;
IV - atuar junto às institnições que representam os direitos
da cidadania, na comunidade;
V - adotar medidas de defesa dos interesses difusos em
articulação com o Ministério Público;
VI - formular, normatizar e coordenar, em todo o território
nacional, a política de defesa dos direitos da criança e do adolescente,
bem como prestar assistência técnica a órgãos e entidades que executam esta política;
VII - defender os direitos das pessoas portadoras de deficiência e promover sua integração à vida comunitária;
VIII - fazer cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente;
IX - prestar os serviços de secretaria executiva dos Conselhos não providos destes serviços por outras unidades do Ministério
da Justiça.
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Art. 9" Ao Departamento dos Direitos Humanos compete:
I - assistir ao Secretário dos Direitos da Cidadania no trato
de assuntos que envolvam a defesa dos direitos da cidadania;
II - desenvolver estudos e promover diligências com a finalidade de instruir processos relativos às pendências referentes à defesa
das liberdades públicas;
III - apoiar tecnicamente as instituições representativas da
comunidade nas questões referentes aos direitos da cidadania;

IV - estudar e desenvolver projetos relativos aos direitos da
cidadania;
V - incentivar as instituições representativas da comunida_
de, na realização e promoção de seminários e reuniões.

Art. 10. Ao Departamento da Criança e do Adolescente comps,
te:
I - acompanhar e avaliar a implementação do Estatuto da
Criança e do Adolescente;
II - promover o processo de descentralização do atendimento
à criança e ao adolescente em situação de risco, conforme o preconízado no Estatuto da Criança e do Adolescente;
III - promover a produção, a sistematização e a difusão de
conhecimentos, dados e informações relativos às questões da criança
e do adolescente;

IV - assistir, sempre que solicitado, os órgãos dos Poderes
Executivos, Legislativo e Judiciário, bem como o Ministério Público,
nas questões afetas aos direitos da criança e do adolescente;
V - propor ao órgão competente a formação, a especialização
e o aperfeiçoamento de recursos humanos necessários à execução da
política de atendimento e garantia dos direito da criança e do adolescente.

Art. 11. À Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência cabe exercer as competências estabelecidas
no art. 12 da Lei nO 7.853, de 24 de outubro de 1989.
Art. 12. À Secretaria de Justiça compete:
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I - propor e encaminhar as resoluções do Conselho Nacionai de Política Criminal e Penitenciária;
II - tratar dos assuntos relacionados à classificação indicativa das diversões públicas e dos programas de rádio e televisão;

III - tratar dos assuntos relacionados à nacionalidade e naturalização e ao regime jurídico dos estrangeiros;
IV - processar e encaminhar aos órgãos competentes expedientes de interesse do Poder Judiciário e da Defensoria Pública;

V -

instruir cartas rogatórias;

VI - opinar sobre a solicitação e concessão de títulos de
utilidade pública, medalhas, e sobre a instalação de sociedades civis
estrangeiras no território nacional, na área de sua competência;
VII - registrar e fiscalizar as entidades que executam serviços de microfilmagem;

VIII - dirigir e coordenar os estudos relativos ao direito da
integração e as atividades de cooperação jurisdicional, nos acordos
internacionais em que o Brasil seja parte.
Art. 13. Ao Departamento Penitenciário Nacional compete:
I - acompanhar a fiel aplicação das normas de execução
penal em todo o território nacional;
II - inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais;

III - assistir tecnicamente aa unidades federativas na implementação dos princípios e regras da execução penal;
IV - colaborar com as unidades federativas, mediante convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços penais;

V - colaborar com as unidades federativas na realização de
cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado;
VI - coordenar e supervisionar os estabelecimentos penais e
de internamento federais;
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VII - processar, estudar e encaminhar expedientes de interesse do Poder Judiciário e da Defensoria Pública;
VIII - desenvolver estudos e projetos relacionados com o Poder
Judiciário e a Defensoria Pública;
IX - manter articulação com o Ministério Público visando à
adoção de medidas de defesa dos interesses difusos e de controle da
atividade policial;
X - gerir os recursos do Funpen, criado pela Lei Complg,
mentar nº 79, de 7 de janeiro de 1994.
Art. 14. Ao Departamento de Classificação Indicativa compete
analisar as diversões públicas e transmissões de rádio e televisão e
recomendar as faixas etárias e os horários das mesmas.
Art. 15. Ao Departamento de Estrangeiros compete processar,
opinar e encaminhar os assuntos relacionados com a nacionalidade,
a naturalização e o regime jurídico dos estrangeiros, além das medi.
das compulsórias a eles aplicáveis.
Art. 16. À Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de
Segurança Pública compete planejar e articular ações nacionais de
segurança pública e assistir ao Ministro da Justiça nos assuntos
referentes:
segurança pública;
I
11
entorpecentes;
111
trãnsito;
IV
Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais e do Distrito
Federal.
Art. 17. Ao Departamento de Assuntos de Segurança Pública
compete implementar ações nacionais de segurança pública no combate à criminalidade e à violência de qualquer natureza e prover os
serviços de secretaria executiva do Conselho Nacional de Segurança
Pública.
Art. 18. Ao Departamento de Entorpecentes compete executar
a política brasileira de controle e fiscalização de drogas e substãncias
afins, fixada pelo Conselho Federal de Entorpecentes, bem como
promover a sua integração com órgãos congêneres dos Estados e
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Municípios e o intercâmbio com organismos internacionais sobre
entorpecentes e drogas afins, gerir os recursos do Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso (Funcab) e prover
os serviços de secretaria executiva do Conselho Federal de Entorpecentes.
Art. 19. Ao Departamento Nacional de Trânsito cabe exercer as
competências estabelecidas no Decreto-Lei n" 237, de 28 de fevereiro
de 1967.
Art. 20. Ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal cabe
exercer as competências estabelecidas no Decreto n? 1.655, de 3 de
outubro de 1995.
Art. 21. Ao Departamento de Polícia Ferroviária Federal compete propor a política de segurança ferroviária e supervisionar o
policiamento e a fiscalização das ferrovias federais, de acordo com a
legislação específica.
Art. 22. À Secretaria de Direito Econômico cabe exercer as
competências estabelecidas na Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994.
Art. 23. Ao Departamento de Proteção e Defesa Econômica
compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a adoção de medidas que possam coibir atos e práticas contrárias à livre iniciativa e à
concorrência;

11 - planejar, coordenar, supervisionar, organizar e promover a formação de consciência dos mecanismos de mercado;
111 - propor o constante aperfeiçoamento e adequação da
legislação pertinente ao abuso do poder econômico e da defesa da
concorrência;

IV - planejar, coordenar e supervisionar a adoção de medidas com o objetivo de evitar a elevação dos preços, no caso de condições
monopolísticas ou especulações abusivas;
V - planejar, coordenar, supervisionar e orientar a instrução das representações dos processos administrativos e das consultas;
VI - instaurar processos administrativos relativos ao abuso
do poder econômico e à defesa da concorrência;
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VII - representar o Ministério Público competente para fins
de adoção de medidas processuais no âmbito de suas competências;

VIII - solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória
especialização técnico-científica para a consecução de seus objetivos.
Art. 24. Ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor
cabe exercer as competências estabelecidas na Lei n Q 8.078, de 11 de
setembro de 1990.
Art. 25. À Secretaria de Assuntos Legislativos compete:

I - supervisionar e auxiliar as comissões e grupos especiais
de juristas constituídos pelo Ministro de Estado, com o objetivo de
alterar códigos e consolidar diplomas legais;

II - coordenar, em conjunto com a Consultoria Jurídica, a
elaboração de decretos e outros atos de natureza normativa de interesse do ministério;
III - acompanhar a tramitação e as votações no Congresso
Nacional e compilar os pareceres emitidos pelas Comissões Permanentes das duas Casas;
IV - coordenar o encaminhamento dos pareceres enviados à
Subchefia para Assuntos Parlamentares da Presidência da República.
Art. 26. Ao Departamento de Análise e de Elaboração Legislativa compete:
I - elaborar e sistematizar os anteprojetos de lei e respectivas exposições de motivos de interesse das demais áreas do Ministério
da Justiça;

II - elaborar e examinar, em conjunto com a Consultoria
Juridica, a constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa
de decretos e de outros atos legais;
III - apoiar as comissões e os grupos especiais de trabalho que
têm por finalidade a elaboração de proposições legislativas.
Art. 27. Ao Departamento de Estudos e Acompanhamento Legislativo compete:

I - examinar os projetos de lei em tramitação na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal;
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11 - elaborar pareceres, em conjunto com a Consultoria Jurídica, a respeito da constitucionalidade e da juridicidade dos projetos
de lei em fase de sanção;
111 - manter documentação destinada ao acompanhamento do
processo legislativo e das alterações do ordenamento jurídico.
Art. 28. Ao Departamento de Polícia Federal cabe exercer as
competências estabelecidas no § 1· do art. 144 da Constituição.
Art. 29. Ao Arquivo Nacional, órgão central do Sistema Nacional de Arquivos, compete implementar a política nacional de arquivo
por meio da gestão, do recolhimento, da preservação e da divulgação
do patrimôuio documental do País, garantindo pleno acesso à informação com a finalidade de apoiar as decisões governamentaís de
caráter político-administrativas, o cidadão na defesa de seus direitos
e de incentivar a produção de conhecimento científico e cultural.
Art. 30. A Imprensa Nacional compete publicar e divulgar os
atos oficiais e executar trabalhos gráficos para a Administração
pública Federal.
Art. 31. A Ouvidoria-Geral da República cabe exercer as competências definidas em lei.
Art. 32. ADefensoria Pública da União cabe exercer as competências estabelecidas na Lei Complementar n· 80, de 12 de janeiro de
1994.
SeçãoN
Dos Órgãos Colegiados
Art. 33. Ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
(CDDPH)cabe exercer as competências estabelecidas na Lei n· 4.319,
de 16 de março de 1964.
Art. 34. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Peuitenciária compete:
I - propor diretrizes da política criminal quanto à prevençãodo delito, administração da Justiça Criminal e execuçãodas penas
e das medidas de segurança;
11 - contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e
penitenciária;
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III - promover a avaliação periódica do sistema criminal
para a sua adequação às necessidades do País;
IV -

estimular e promover a pesquisa criminológica;

V - elaborar programa nacional penitenciário de formação
e aperfeiçoamento do servidor;
VI - estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de
estabelecimentos penais e casas de albergados;

VII -

estabelecer os critérios para a elaboração da estatística

criminal;

VIII - inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais
bem assim informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciá:
rio, requisições, visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento
da execução penal nos Estados e Distrito Federal, propondo às autori.
dades dela incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento;
IX - representar ao Juiz da Execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento admínís,
trativo, em caso de violação das normas referentes à execução penal;
X - representar à autoridade competente para a interdição,
no todo ou em parte, de estabelecimento penal.

Art. 35. Ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran) cabe exercer as competências estabelecidas na Lei n" 5.108, de 21 de setembro
de 1966.
Art. 36. Ao Conselho Federal de Entorpecentes (Confen) cabe
exercer as competências estabelecidas no Decreto n" 85.110, de 2
setembro de 1980.
Art. 37. Ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM)
cabe exercer as competências estabelecidas na Lei n" 7.353, de 29 de
agosto de 1985.
Art. 38. Ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Conanda) cabe exercer as competências na Lei n? 8.242,
de 12 de outubro de 1991.
Art. 39. Ao Conselho Nacional de Segurança Pública (Conasp)
compete:
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I -

formular a Política Nacional de Segurança Pública;

11 - estabelecer diretrizes, elaborar normas e articular a coordenação da Política Nacional de Segurança Pública;

111 - estimular a modernização de estruturas organizacionais
das polícias civil e militar dos Estados e do Distrito Federal;
IV - desenvolver estudos e ações visando a aumentar a eficiência dos serviços policiais, promovendo o intercâmbio de experiências;
V nente.

estudar, analisar e sugerir alterações na legislação perti-

Art. 40. Ao Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos
Direitos Difusos (CFDD) cabe exercer as competências estabelecidas
na Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995.
CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção!
Do Secretário Executivo

Art. 41. Ao Secretário Executivo incumbe:
I - coordenar, consolidar e submeter ao Miuistro de Estado
o plano de ação global do ministério;
11 - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e atividad'es do miuistério;
111 - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do
ministério com os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de
competência da Secretaria Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Seção II
Do Defensor Público-Geral

Art. 42. Ao Defensor Público-Geral incumbe:
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I - dirigir a Defensoria Pública da União, superintender
e coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação;
II - representar a Defensoria Pública da União judicial e
extrajudicialmente;
III - velar pelo cumprimento das finalidades da Instituição;
IV - integrar, como membro nato, e presidir o Conselho
Superior da Defensoria Pública da União;
V - baixar o Regimento Interno da Defensoria Pública-Geral da União;
VI - autorizar os afastamentos dos membros da Defensoria
Pública da União;
VII - estabelecer a lotação e a distribuição dos membros e
dos servidores da Defensoria Pública da União;
VIII - dirimir conflitos de atribuições entre membros da Defensoria Pública da União, com recurso para seu Conselho Superior;
IX - proferir decisões nas sindicâncias e processos administrativos disciplinares promovidos pela Corregedoria-Geral da Defensoria Pública da União;
X - instaurar processo disciplinar contra membros e servidores da Defensoria Pública da União, por recomendação de seu
Conselho Superior;
XI - abrir concursos públicos para ingresso na carreira da
Defensoria Pública da União;
XII - determinar correições extraordinárias;
XIII pessoal;

praticar atos de gestão administrativa, financeira e de

convocar o Conselho Superior da Defensoria Pública da
XIV
União;
XV
designar membro da Defensoria Pública da União para
exercício de suas atribuições em órgãos de atuação diverso do de sua
lotação ou, em caráter excepcional, perante Juízos, Tribunais ou
Oficios diferentes dos estabelecidos para cada categoria;
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XVI - requisitar de qualquer autoridade pública e de seus
agentes, certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos,
documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias à atuação da Defensoria Pública;
XVII - aplicar a pena da remuneração compulsória, aprovada
pelo voto de dois terços do Conselho Superior da Defensoria Pública
da União, assegurada ampla defesa;
XVIII - delegar atribuições a autoridade que lhe seja subordinada, na forma da lei.

Seção!!!
Dos Secretários
Art. 43. Aos Secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades dos órgãos
das suas respectivas Secretarias, e exercer outras atribuições que lhes
forem cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos Secretários exercer as
atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitida a
subdelegação a autoridade diretamente subordinada.

SeçãoN
Dos Demais Dirigentes
Art. 44. Ao Chefe do Gabinete do Ministro de Estado, ao Consultor Jurídico, aos Subsecretários, aos Diretores de Departamentos,
aos Diretores-Gerais, aos Presidentes dos Conselhos, ao Coordenador
Nacional, aos Coordenadores-Gerais, aos Superintendentes e aos
demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a
execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras
atribuições que lhes forem cometidas, em suas respectivas áreas de
competência.
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CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 45. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das
respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
ANEXO 11
Ministério da Justiça
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e

Funções Gratificadas
Unidades

Coordenação-Geral do Gabinete
Divisão
Serviço
Assessoria de Comunicação Social
Coordenação
Serviço
Assessoria de Assuntos Parlamentares

Divisão
Serviço
Assessoria Internacional
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral dos Direitos da

Denominação
CargolFunção

2

Assessor Especial do Mi-

1
2
4
4
1
2

Gabinete do Ministro

soa

Cargos
Funções
N"

Pe8~

nistro
Assessor do Ministro
Assistente do Ministro

Assistente
Auxiliar
Chefe
Assessor do Chefe do
Gabinete

4

Assistente

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
3
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria

Coordenador
Chefe
Chefe da Assessoria

Chefe
Chefe
Chefe daAssessoria
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
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DAS!

FG
102.5
102.4
102.3
102.2
102.1
101.5
102.4
102.2
101.4
101.2
101.1
101.4
101.3
101.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
FG-1
FG·2
FG·3
101.4

-
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Unidades

coordenação·Geral da Igualdade de Gênero

coordenação

Secretaria Executiva

Gabinete
coordenação
Divisão
Serviço

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Divisão

Serviço

Coordenação-Geral de Serviços
Divisão

Serviço

Coordenação-Geral de RecursosHumanos
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Modernizaçãoe Informática

Coordenação
Divisão

Cargos
Funções
NO

Denominação
Cargo/Função

NEI
DAS!

FG

2

Assistente

102.2

1
1
1
4

Coordenador-Geral

101.4
101.3
NE

1
2
1
3
2
5
1
3
3
2
2
5
1
1
1
1
4
4
3
1
4
1
1
2
5
2
7
4
7
1
1
4
11
4

Coordenador
Secretário Executivo
Assessor do Secretário
Executivo
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe

Subsecretéríc
Assistente do Subaecretério
Assistente
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenação
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Gerente de Programa
Coordenador
Chefe

102.4
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
101.5
102.3
102.2
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
102.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.3
101.3
101.2
FG-1
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Unidades

Cargos
Funções
N'

Denominação
CargolFunção

9
Subsecretaria ele Planejamento e Orçamento

1
1
8

Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação.-Geral de Planejamento Setorial
Coordenação
Divisão
Serviço

Consultoria Jurúlica

Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria dos Direitos da Cidadania

Subsecretário
Gerente de Programa

Gabinete
Serviço

Coordenador-Geral
Coordenador

1
2
3
2
3
2
2
1
1
4
6
1
4
3
6

Coordenador-Geral
Coordenador

Chefe
Chefe

Chefe
Chefe

ConsultorJurídico
Assistente

Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenação-Geral dos Direitos Humanos
Coordenação
Divisão

101.4
101.8
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-8
101.4
101.8
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.2
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2

FG-8
Secretário
Assistente
Chefe

Chefe

9

Departamento dos DireitosHumanos

101.5
101.8
FG-1

FG-8

1
3
5
2
2
2
2

1
2
1
1
4
5

FG
FG-2

1
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças

NEJ
DAS!

1
1

Diretor
Auxiliar

1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
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Unidades

Cargos
Funções
N'

Denominação
Cargn/Função

NEI

DAS!
FG

Departamento da Criança e do Adoles-

cente
Coordenação-Geral da Criança e do Adoleacente
Coordenação

Divisão
Coordenadoria Nacional Para Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência

1
1

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1

1
3
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
1

Coordenador-Nacional
Auxiliar

101.5
102.1

1

Coordenador-Geral

101.4

1
4
1
1
1
1

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.1
101.6
102.1
101.4

Coordenação-Geral de Articulação Insti-

tucional e Desenvolvimento
Coordenação-Geral de Planejamento e
Programação

Divisão

Serviço
Secretaria de Justiça
Gabinete

Coordenação-Geral de Justiça, Outorgas
e Títulos

Divisão
Serviço

Departamento Penitenciário Nacional

1
1
2
1
4
7
6
1
1

Chefe
Secretário
Auxiliar
Chefe

Coordenador-Geral
Gerente de Programa
Chefe

Chefe

Diretor
Auxiliar

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-I
FG-2
FG-3
101.5
102.1

Coordenação-Geral de Assuntos Penitenciários

Coordenação
Divisão

Serviço
Departamento de Classificação Indicatioa

Coordenação
Serviço
Departamento de Estrangeiros
Coordenação
Divisão

1
1
4
1

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
1
3
1
1
1
4

Diretor
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Diretor
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.5
102.1
101.3
101.1
101.5
102.1
101.3
101.2

Coordenador
Chefe
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Cargos

Unidades

Funções
N'

Serviço
Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública

1

Gabinete
Coordenação
Divisão
Serviço

Departamento de Assuntos de Segurança
Pública

Coordenação
Divisão

Serviço

Departamento de Entorpecentes

1
3
1
1
1
2
3
2
2
4

Denominação
CargolFunção

NEI
DAS!

FG

Chefe

101.1

Secretário

101.6
102.3
101.4
102.2
101.3
101.2
101.1
FG-I
FG-2
FG-3

Assistente do Secretário

Chefe
Assistente

Coordenador
Chefe
Chefe

1
1
2
2
1
2
2
2

Diretor
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

1
2

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1

1
3
6
2
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG-3

1
2
3

Diretor
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Diretor

101.5
102.2
101.2

Coordenação-Geral de Operações Técni-

cas
Coordenação
Divisão

Departamento Nacional de Trânsito

Coordenação
Divisão
Serviço

7

2
10
7

5
Departamento de Policia Rodoviária Federal
Divisão

1
2
2

Assistente

Chefe

Cal Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n.I, p. 197-369,jan. 1996

323
Unidades

Cargos
Funções

Denominação
Cargo/Função

NO

99

Coordenação-Geral de Operações
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Administração
Coordenação
Divisão
Superintendência Regional
Delegacia
Distrito Regional
Departamento de Policia Ferroviária Fe-

ckral
Secretaria de Direito Econômico
Gabinete

Coordenação
Serviço

Inspetoria-Geral
Inspetoria Regional

Departamento de Proteção e Defesa Econômica

Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos
Divisão
Coordenação-Geral de Controle de Mercado
Divisão
Coordenação-Geral de Práticas Infrativas

NEI
DAS!

FG

271

FG-l
FG-2

384

FG-3

1
2
6
1
2
6
22
156
5
1
1
1
1
1
1
3
2
5
2
2
1
2
5
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Superintendente
Chefe

Chefe
Diretor
Assistente
Secretário

Assistente do Secretário
Auxiliar
Chefe

Coordenador
Chefe

Inspetor-Chefe
Auxiliar
Inspetor Regional

1
1
1
3
1
1
1
3

Diretor
Assistente
Auxiliar

1
1
3
1
1

Coordenador-Geral

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

Auxiliar
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar

101.4
101.3
101.2
101.4
101.3
101.2
101.3
FG-l
101.1
101.5
102.2
101.6
102.3
102.1
101.4
101.3
101.1
FG-l
FG-2
FG-3
101.4
102.1
101.2
FG-l
101.5
102.2
102.1
FG-2
FG-3
101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
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Cargos

Unidades

Denominação
CargolFunção

Funções
N'

Divisão

Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor

NEi
DAS!
FG

Chefe

101.2

Diretor
Auxiliar

101.5
102.2
102.1
FG-2
FG-3

1
1
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2
101.6
102.3
101.4
101.3
102.1
101.2
101.1
FG-2

1
2
1
1

Diretor
Auxiliar
Chefe

101.5
102.1
101.2
FG-2

1
2
1
1
1
4
11
20
25
14
13
204

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1
101.2
FG-2
101.5
102.2
101.3
101.2
101.1
101.2
101.1
FG-l

3
1
1
1
3
1

Assistente

Coordenação-Geral de Supervisão e Controle
Divisão

Coordenação-Geral de Políticas e
Relações de Consumo
Divisão

Coordenação-Geral de AssuntosJurídicos
Divisão

Secretaria de Assuntos Legislativos

Gabinete
Coordenação
Serviço

Secretário
Assistente do Secretário
Chefe

Coordenador
Auxiliar
Gerente de Projeto
Chefe

Departamento de Análise e de Elaboração Legislativa

Divisão

Departamento de Estudos e Acompanhamento Legislativo
Divisão
Departamento de Policia Federal

Coordenação
Divisão

Serviço
Superintendência Regional- Classe fl.A,.
Superintendência Regional- Classe ..B..

Chefe

Diretor
Assistente

Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
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Cargos
Funções
N'

Unidades

245
319
1
2
8
25
1
2
1
1

Arquivo Nacional

Coordenação
Imprensa Nacional

Divisão
Coordenação-Geral de Produção Induetrial
Divisão

Defensoria Pública da União

1
4
6
7
7
1
5
5
5
8
1

Subdefensoria Pública da União

1

Coordenação-Geral de Administração
Divisão

b)

NEI

Denominação
Cargo/Função

DAS!

FG
Fo.2
Fo.3
101.5
102.2
101.3
Fo.1
101.5
102.2
101.2
Fo.3

Diretor-Geral
Assistente
Coordenador

Diretor-Geral
Assistente
Chefe

Coordenador-Geral

101.4
101.2
Fo.1
Fo.2
1'0.3
101.4
101.2
Fo.1
Fo.2
Fo.3

Chefe

Coordenador-Geral
Chefe

Defensor Público-Geral da
União
Suhdefensor Público-Geral da União

NE
NE

Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Justiça
b.1 Código

DAS
Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3

6,52
4,94
3,08
1,24

1,11
1,00
4,94
3,08
1,24

Situação Atual e Nova
Situação Atual
Quant.

5
23
27
58
154
94
2

s
6

VaJorTotal
32,60
113,62
83,16
71,92
170,94
94,00

9,88
24,64
7,44

Situação Nova
Quant.

5
22
35
S8
156
Sl
2
7
10

Valor Total
32,60
108,68
107,80
109,12
173,16
81,00
9,88
21,56
12,40
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Código

DAS

DAS 102.2
DAS 102.1

Unitário
1,11
1,00

Total 1 (+)

-

FG-1
FG-2

0,31

FG-3
Subtotal 2 (+)
Total

0,19

0,24

-

-

b2
Código
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1
Subtotal
FG-1
FG-2
FG-3
Subtotal2 (+)
Total (l+2)

Saldo Remanejado

DAS
Unitário
4,94
3,08
1,24
1,11

Situação Atual
Quant.
36
41

454
530
609
783
1.922
2.376

-8

459,23
1.148,39

1.932
2.402

146,16

Valor Total

24,64

30
2

37,20
2,22

4

4,96
-

-

44
31

(aj-íb)

148,77

470
561
595
776

164,30

Do Mare plMJ (a)
Quant.

-

-

689,16

Situação Nova
Quant.
30
34

Valor Total
33,30
34,00
723,50
173,91
142,80
147,44
464,15
1.187,65

,

Remanerament O de Car{!os

1,00
3,08
1,24
1,11
1,00
0,31
0,24
0,19

Valor Total
39,96
41,00

--

-

-

69,02
9,61

-

31

9,61

75
26

78,63
39,26

Do MJ plMare (b)
Quant.
1

ValorTotal

13
1

13,00
3,08

7

6,66
7,00

28

34,68

14

3,36

7
21
49

4,69

-

-6

-

-

4,94

-

-

1,33
39,27

-

DECRETO N° 1.797, DE 25 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre a execução do Acordo de
AlcanceParcial para a Facilitação do Trans·
porte de Produtos Perigosos, entre Brasil.
Argentina, Paraguai· e Uruguai, de 30 de
dezembro de 1994.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição,e
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Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina,
do Paraguai e do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu de
1980, assinaram em 30 de dezembro de 1994, em Montevidéu, o
Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai,
DECRETA:
Art. 1e O Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos, entre Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à
sua vigência.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de janeiro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Neto

o anexo está publicado no DO de 26.1.1996, págs. 1222/1343.
DECRETO N" 1.798, DE 29 DE JANEIRO DE 1996 (*)
Dispõe sobre a execução do Protocolo de
Adequação 00 Acordo de Alcance Parcial de
Renegociação n~ 3. entre Brasil e Chile, em
15 dejulho de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
(*) O presente decreto e seu anexo encontram-se publicados em Suplemento ao DO n<J

21, de 30.1.1996, págs ..n'l a 107.
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Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Chile, com
base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 15 de julho
de 1994, em Montevidéu, o Protocolo de Adequação ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação n' 3, entre Brasil e Chile,
DECRETA:
Art. l' O Protocolo de Adequação ao Acordo de Alcance Parcial
de Renegociação n' 3, entre Brasil e Chile, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de janeiro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampréia

DECRETO NO 1.799, DE 30 DE JANEIRO DE 1996
RegulamentaaLein' 5.433, <Ú!B<Ú! moia
1968, que regula a microfilmagem <Ú! documentos oficiais, e dá outras providências.

<Ú!

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 3' da Lei n' 5.433, de 8 de maio de 1968,
DECRETA:
Art. l' A microfilmagem, em todo território nacional, autorizada pela Lei n' 5.433, de 8 de maio de 1968, abrange os documentos
oficiais ou públicos, de qualquer espécie e em qualquer suporte,
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produzidos e recebidos pelos órgãos dos Poderes Executivo,Judiciário
e Legislativo, inclusive da Administração indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e os documentos
particulares ou privados, de pessoas fisicas ou jurídicas.
Art. 2" A emissão de cópias, traslados e certidões extraídas de
microfilmes, bem assim a autenticação desses documentos, para que
possam produzir efeitos legais, em juízo ou fora dele, é regulada por
este decreto.
Art. 3" Entende-se por microfilme, para fins deste decreto, o
resultado do processo de reprodução em filme, de documentos, dados
e imagens, por meios fotográficos ou eletrônicos, em diferentes graus
de redução.
Art. 4" A microfilmagem será feita em equipamentos que garantam a fiel reprodução das informações, sendo permitida a utilização de qualquer microforma.
Parágrafo único. Em se tratando da utilização de microfichas,
além dos procedimentos previstos neste decreto, tanto a original como
a cópia terão, na sua parte superior, área reservada à titulação, à
identificação e à numeração seqüencial, legiveis com a vista desarmada, e fotogramas destinados à indexação.
Art. 5" A microfilmagem, de qualquer espécie, será feita sempre
em filme original, com o minimo de 180 linhas por milímetro de
definição, garantida a segurança e a qualidade de imagem e de
reprodução.
§ 1" Será obrigatória, para efeito de segurança, a extração de
filme cópia do filme original.
§ 2" Fica vedada a utilização de filmes atualizáveis, de qualquer
tipo, tanto para a confecção do original, como para a extração de
cópias.

§ 3" O armazenamento do filme original deverá ser feito em
local diferente do seu filme cópia.

Art. 6" Na microfilmagem poderá ser utilizado qualquer grau
de redução, garantida a legibilidade e a qualidade de reprodução.
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Parágrafo único. Quando se tratar de original cujo tamanho
ultrapasse a dimensão máxima do campo fotográfico do equipamento
em uso, a microfilmagem poderá ser feita por etapas, sendo obrigató_
ria a repetição de uma parte da imagem anterior na imagem subseqüente, de modo que se possa identificar, por superposição, a continuidade entre as seções adjacentes microfilmadas.
Art. 7" Na microfilmagem de documentos, cada série será precedida de imagem de abertura, com os seguintes elementos:
I - identificação do detentor dos documentos, a serem microfilmados;
U
número do microfilme, se for o caso;
lU
local e data da microfilmagem;
IV
registro no Ministério da Justiça;
V
ordenação, identificação e resumo da série de documentos a serem microfilmados;
VI - menção, quando for o caso, de que a série de documentos
a serem microfilmados é continuação da série contida em microfilme
anterior;
VII - identificação do equipamento utilizado, da unidade filmadora e do grau de redução;
VIU - nome por extenso, qualificação funcional, se for o caso,
e assinatura do detentor dos documentos a serem microfilmados;
IX - nome por extenso, qualificação funcional e assinatura
do responsável pela unidade, cartório ou empresa executora da microfilmagem.
Art. 8" No final da microfilmagem de cada série, será reproduzida a imagem de encerramento, imediatamente após o último documento, com os seguintes elementos:
I - identificação do detentor dos documentos microfilmados;
U - informações complementares relativas ao inciso V do
artigo anterior;
lU - termo de encerramento atestando a fiel observância às
disposições deste decreto;
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IV - menção, quando for o caso, de que a série de documentos
microfilmados continua em microfilme posterior;
V - nome por extenso, qualificação funcional e assinatura do
responsável pela unidade, cartório ou empresa executora da microfilmagem.
Art. 9º Os documentos da mesma série ou seqüência, eventualmente omitidos quando da microfilmagem, ou aqueles cujas imagens
não apresentarem legibilidade, por falha de operação ou por problema
técnico, serão reproduzidos posteriormente, não sendo permitido
corte ou inserção no filme original.
§ 1s A microfilmagem destes documentos será precedida de uma
imagem de observação, com os seguintes elementos:
a) identificação do microfilme, local e data;
b) descrição das irregularidades constatadas;
c) nome por extenso, qualificação funcional e assinatura do
responsável pela unidade, cartório ou empresa executora da microfilmagem.
§ 2º É obrigatório fazer indexação remissiva para recuperar as
informações e assegurar a localização dos documentos.
§ 3º Caso a complementação não satisfaça os padrões de qualidade exigidos, a microfilmagem dessa série de documentos deverá ser
repetida integralmente.
Art. 10. Para o processamento dos filmes, serão utilizados equipamentos e técnicas que assegurem ao filme alto poder de definição,
densidade uniforme e durabilidade.
Art. 11. Os documentos, em tramitação ou em estudo, poderão,
a critério da autoridade competente, ser microfilmados, não sendo
permitida a sua eliminação até a definição de sua destinação final.
Art. 12. A eliminação de documentos, após a microfilmagem,
dar-se-á por meios que garantam sua inutilização, sendo a mesma
precedida de lavratura de termo próprio e após a revisão e a extração
de filme cópia.
Parágrafo único. A eliminação de documentos oficiais ou públicos só deverá ocorrer se prevista na tabela de temporalidade do órgão,
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aprovada pela autoridade competente na esfera de sua atuação e
respeitado o disposto no art. 9"da Lei n" 8.159, de 8 de janeiro de 1991.

Art. 13. Os documentos oficiais ou públicos, com valor de guar.
da permanente, não poderão ser eliminados após a microfilmagem
devendo ser recolbidos ao arquivo público de sua esfera de atuaçã~
ou preservados pelo próprio órgão detentor.
Art. 14. Os traslados, as certidões e as cópias em papel ou em
filme de documentos microfilmados, para produzirem efeitos legais
em juízo ou fora dele, deverão estar autenticados pela autoridade
competente detentora do filme original.
§ I" Em se tratando de cópia em filme, extraída de microfilmes
de documentos privados, deverá ser emitido termo próprio, no qual
constará que o filme que o acompanha é cópia fiel do filme original,
cuja autenticação far-se-á nos cartórios que satisfizerem os requisitos
especificados no artigo seguinte.
§ 2" Em se tratando de cópia em papel, extraida de microfilmes
de documentos privados, a autenticação far-sa-á por meio de carimbo,
aposto em cada folha, nos cartórios que satisfizerem os requisitos
especificados no artigo seguinte.
§ 3" A cópia em papel, de que trata o parágrafo anterior, poderá
ser extraída, utilizando-se qualquer meio de reprodução, desde que
seja assegurada a sua fidelidade e a sua qualidade de leitura.

Art. 15. A microfilmagem de documentos poderá ser feita por
empresas e cartórios habilitados nos termos deste decreto.
Parágrafo único. Para exercer a atividade de microfilmagem de
documentos, as empresas e cartórios a que se refere este artigo, além
da legislação a que estão sujeitos, deverão requerer registro no
Ministério da Justiça e sujeitar-se à fiscalização que por este será
exercida quanto ao cumprimento do disposto no presente decreto.

Art. 16. As empresas e os cartórios que se dedicarem à microfilmagem de documentos de terceiros, fornecerão, obrigatoriamente,
um documento de garantia, declarando:
I - que a microfilmagem foi executada de acordo com o disposto neste decreto;
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II -

que se responsabilizam pelo padrão de qualidade do ser-

viço executado;

III - que o usuário passa a ser responsável pelo manuseio e
conservação das microformas.

Art. 17. Os microfilmes e filmes cópias, produzidos no exterior,
somente terão valor legal, em juízo ou fora dele, quando:
I -

autenticados por autoridade estrangeira competente;

II - tiverem reconhecida, pela autoridade consular brasileira,
a firma da autoridade estrangeira que os houver autenticado;

III -

forem acompanhados de tradução oficial.

Art. 18. Os microfilmes originais e os filmes cópias resultantes
de microfilmagem de documentos sujeitos à fiscalização, ou necessários à prestação de contas, deverão ser mantidos pelos prazos de
prescrição. a que estariam sujeitos os seus respectivos originais.
Art. 19. As infrações às normas deste decreto, por parte dos
cartórios e empresas registrados no Ministério da Justiça, sujeitarão
o infrator, observada a gravidade do fato, às penalidades de advertência ou suspensão do registro, sem prejuízo das sanções penais e
civis cabíveis.

Parágrafo único. No caso de reincidência por falta grave, o
registro para microfilmar será cassado definitivamente.

Art. 20. O Ministério da Justiça expedirá as instruções que se
fizerem necessárias ao cumprimento deste decreto.
Art. 21. Revoga-se o Decreto n? 64.398, de 24 de abril de 1969.
Art. 22. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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DECRETO NQ 1.800, DE 30 DE JANEIRO DE 1996
Regulamenta a Lei n" 8.934, de 18 de
novembro de 1994, que dispõe sobre o Regís:
tro Público de Empresas Mercantis e Ativida.
des Afins e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 67 da Lei n' 8.934, de 18 de novembro de 1994,
DECRETA:

TÍTULO I
Das Finalidades e da Organização do Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins
CAPÍTULO I
Das Finalidades

Art. 1Q O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades
Afins será exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica,
por órgãos federais e estaduais, com as seguintes finalidades:
I - dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e
eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a
registro na forma da lei;
II - cadastrar as empresas mercantis nacionais e estrangeiras em funcionamento no País e manter atualizadas as informações
pertinentes;
III - proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio,
bem como ao seu cancelamento.
Art. 2Q OS atos das organizações destinadas à exploração de
qualquer atividade econômica com fins lucrativos, compreendidas
as firmas mercantis individuais e as sociedades mercantis, independentemente de seu objeto serão arquivados no Registro Público
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de Empresas Mercantis e Atividades Afins, salvo as exceções previstas em lei.
CAPÍTULO II
Da Organização
Seção!
Das Disposições Gerais
Art. 3º Os serviços do Registro Público de Empresas Mercantis
e Atividades Afins serão exercidos, em todo o território nacional, de
maneira uniforme, harmônica e interdependente, pelo Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis (Sinrem), composto pelos
segnintes órgãos:
I - Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC),
órgão central do Sinrem, com funções supervisora, orientadora, coordenadora e normativa, no plano técnico; e supletiva, no plano administrativo:
II - Juntas Comerciais, com funções executora e administradora dos serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e
Atividades Afins.
Seção!!
Do Departamento Nacional de Registro do Comércio
Art. 4º O Departamento Nacional de Registro do Comércio
(DNRC), criado pela Lei nº 4.048, de 29 de dezembro de 1961, órgão
integrante do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, tem
por finalidade:
I - supervisionar e coordenar, no plano técnico, os órgãos
incumbidos da execução dos serviços do Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins;
II - estabelecer e consolidar, com exclusividade, as normas
e diretrizes gerais do Registro Público de Empresas Mercantis e
Atividades Afins;
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III - solucionar dúvidas ocorrentes na interpretação das leis
regulamentos e demais normas relacionadas com os serviços d~
Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, baixando
instruções para esse fim;
IV - prestar orientações às Juntas Comerciais, com vistas à
solução de consultas e à observância das normas legais e regulamen.
tares do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins',
V - exercer ampla fiscalização jurídica sobre os órgãos in.
cumbidos do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades
Afins, representando para os devidos fins às autoridades administra_
tivas contra abusos e infrações das respectivas normas e requerendo
o que for necessário ao seu cumprimento;
VI - estabelecer normas procedimentais de arquivamento de
atos de firmas mercantis individuais e de sociedades mercantis de
qualquer natureza;

VII - promover ou providenciar, supletivamente, no plano
administrativo, medidas tendentes a suprir ou corrigir ausências,
falhas ou deficiências dos serviços de Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins;
VIII - prestar apoio técnico e financeiro às Juntas Comerciais
para a melhoria dos serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;
IX - organizar e manter atualizado o Cadastro Nacional de
Empresas Mercantis (CNE), mediante colaboração mútua com as
Juntas Comerciais;
X - instruir, examinar e encaminhar os processos e recursos a serem decididos pelo Ministro de Estado da Indústria, do
Comércio e do Turismo, inclusive os pedidos de autorização para
nacionalização ou instalação de filial, agência, sucursal ou estabelecimento no Pais, por sociedade mercantil estrangeira, sem prejuízo
da competência de outros órgãos federais;
XI - promover e efetuar estudos, reuniões e publicações sobre assuntos pertinentes ao Registro Público de Empresas Mercantis
e Atividades Afins.
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Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto neste artigo,
o Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC), considerando as suas finalidades, poderá constituir comissões integradas por
servidores dos órgãos que compõem o Sinrem.
Seção!!!

Das Juntas Comerciais
Art. 5" A Junta Comercial de cada unidade federativa, com
jurisdição na área da circunscrição territorial respectiva e sede na
capital, subordina-se, administrativamente, ao governo de sua unidade federativa e, tecnicamente, ao Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC).
Parágrafo único. AJunta Comercial do Distrito Federal é subordinada administrativa e tecnicamente ao Departamento Nacional de
Registro do Comércio (DNRC).
Art. 6º As Juntas Comerciais poderão desconcentrar seus serviçosmediante convênios com órgãos da administração direta, autarquias e fundações públicas e entidades privadas sem fins lucrativos.
Parágrafo único. O Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC) expedirá instrução normativa necessária à execução
do disposto neste artigo.
Art. 7" Compete às Juntas Comerciais:
I - executar os serviços de registro de empresas mercantis,
neles compreendidos:
a) o arquivamento dos atos relativos à constituição, alteração,
dissolução e extinção de empresas mercantis, de cooperativas, das
declarações de microempresas de pequeno porte, bem como dos atos
relativos a consórcios e grupo de sociedades de que trata a lei de
sociedade por ações;
b) o arquivamento dos atos concernentes a sociedades mercantis
estrangeiras autorizadas a funcionar no País;

c) o arquivamento de atos ou documentos que, por determinação
legal, seja atribuído ao Registro Público de Empresas Mercantis e
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Atividades Afins e daqueles que possam interessar ao empresário ou
às empresas mercantis;
d) a autenticação dos instrumentos de escrituração das empre_
sas mercantis registradas e dos agentes auxiliares do comércio, nos
termos de lei própria;

e) a emissão de certidões dos documentos arquivados;

11 - elaborar a tabela de preços de Seus serviços, observados
os atos especificados em instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC);
111 -

processar, em relação aos agentes auxiliares do comér,

cio:
a) a habilitação, nomeação, matrícula e seu cancelamento dos
tradutores públicos e intérpretes comerciais;
b) a matrícula e seu cancelamento de leiloeiros, trapicheiros e
administradores de armazéns-gerais;

IV - elaborar os respectivos Regimentos Internos e suas
alterações, bem como as resoluções de caráter administrativo necessárias ao fiel cumprimento das normas legais, regulamentares e
regimentais;
V - expedir carteiras de exercício profissional para agentes
auxiliares do comércio, titular de firma mercantil individual e para
administradores de sociedades mercantis e cooperativas, registradas
no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins,
conforme instrução normativa do Departamento Nacional de Registro
do Comércio (DNRC);

VI

proceder ao assentamento dos usos e práticas mercan-

tis;

VII
prestar ao Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC) as informações necessárias:
a) à organização, formação e atualização do cadastro nacional
das empresas mercantis em funcionamento no País;
b) à realização de estudos para o aperfeiçoamento dos serviços
de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;
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c) ao acompanhamento e à avaliação da execução dos serviços de
Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;
d) à catalogação dos assentamentos de usos e práticas mercantis
procedidos;
VIII - organizar, formar, atualizar e auditar, observadas as
instruções normativas do Departamento Nacional de Registro do
Comércio (DNRC), o Cadastro Estadual de Empresas Mercantis
(CEE), integrante do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis
(CNE).
Parágrafo único. As competências das Juntas Comerciais referentes aos agentes auxiliares do comércio, trapiches e armazéns-gerais serão exercidas com a observância deste regulamento, da legislação própria e de instruções normativas do Departamento Nacional
de Registro do Comércio (DNRC).
Art. 8" A estrutura básica das Juntas Comerciais será integrada pelos segnintes órgãos:
I
Presidência, como órgão diretivo e representativo;
II
Plenário, como órgão deliberativo superior;
III
Turmas, como órgãos deliberativos inferiores;
IV
Secretaria-Geral, como órgão administrativo;
V
Procuradoria, como órgão de fiscalização e de consulta
jurídica.
§ I" As Juntas Comerciais poderão ter uma Assessoria Técnica,
com a competência de examinar e relatar os processos de Registro
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins a serem submetidos à sua deliberação, cujos membros deverão ser bacharéis em
Direito, Economistas, Contadores ou Administradores.
§ 2" As Juntas Comerciais, por seu plenário, nos termos da
legislação estadual respectiva, poderão resolver pela criação de delegacias, órgãos subordinados, para exercerem, nas zonas de suas
respectivas jurísdições, as atribnições de autenticar instrumentos de
escrituração das empresas mercantis e dos agentes auxiliares do
comércio e de decidir sobre os atos submetidos ao regime de decisão
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mentos de Direito Comercial e dos serviços de Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins.
§ 3" Ficam preservadas as competências das atuais delegacias.
Art. 9" O plenário poderá ser constituído por oito, onze, quato-,
ze, dezessete ou vinte Vogais e igual número de suplentes, confonne
determinar a legislação da unidade federativa a que pertencer a
Junta Comercial.
Parágrafo único. A proposta de alteração do número de Vogais
e respectivos suplentes será devidamente fundamentada, ouvida a
Junta Comercial.
Art. 10. Os Vogais e respectivos suplentes serão nomeados
dentre brasileiros que satisfaçam as seguintes condições:
I - estej am em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
II - não estejam condenados por crime cuja pena vede o acesso
a cargo, emprego e funções públicas, ou por crime de prevaricação,
falência fraudulenta, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a
propriedade, a fé pública e a economia popular;
III - sejam, ou tenham sido, por mais de cinco anos, titulares
de firma mercantil individual, sócios ou administradores de sociedade
mercantil, valendo como prova, para esse fim, certidão expedida pela
Junta Comercial, dispensados dessa condição os representantes da
União e os das classes dos advogados, dos economistas e dos contadores;

IV - tenham mais de cinco anos de efetivo exercício da profissão, quando se tratar de representantes das classes dos advogados,
dos economistas ou dos contadores:
V - estejam qnites com o serviço militar e o serviço eleitoral.
Art. 11. Os Vogais e respectivos suplentes serão escolhidos da
seguinte forma:
l - a metade, quando par, ou o primeiro número inteiro
superior à metade, quando ímpar, dos Vogais e respectivos suplentes,
dentre os nomes indicados, em listas tríplices, pela entidades patronais de grau superior e pelas Associações Comerciais com sede na
jurisdição da Junta Comercial;
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11 -

um Vogal e respectivo suplente, representando a União;

111 - três Vogais e respectivos suplentes, representando, respectivamente, a classe dos advogados, a dos economistas e a dos
contadores, todos mediante indicação, em lista tríplice, do Conselho
Seccional ou Regional do órgão corporativo destas categorias profissionais;
IV - os demais Vogais e seus suplentes, nos casos em que o
Plenário for constituído por número superior a oito, por livre escolha,
nos Estados, dos respectivos Governadores e, no Distrito Federal, do
Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Parágrafo único. As listas referidas neste artigo, contendo, cada
uma, proposta de três nomes para Vogal e de três para suplente,
deverão ser remetidas até sessenta dias antes do término do mandato,
sendo considerada, com relação a cada entidade omissa, a última lista
que inclua pessoa que não exerça ou tenha exercido mandato de
Vogal.

Art. 12. Serão nomeados:
I - pelo Governador do Estado, salvo disposição em contrário,
os Vogais e respectivos suplentes referidos nos incisos I e 111 do artigo
anterior, e os de sua livre escolha referidos no inciso IV do mesmo
artigo;
11 - pelo Ministro de Estado da Justiça, os Vogais e respectivos
suplentes referidos no inciso 11 do artigo anterior, assim como, no
Distrito Federal, os mencionados nos incisos I, 111 e IV do mesmo
artigo.
§ 1" Qualquer pessoa poderá representar fundamentalmente à
autoridade competente contra a nomeação de Vogal ou de suplente
contrária aos preceitos deste regulamento, no prazo de quinze dias,
contados da data da posse.

§ 2" Julgada procedente a representação:
a) fundamentada na falta de preenchimento de condições ou na
incompatibilidade de Vogal ou suplente para a participação no Colégio de Vogais, ocorrerá a vaga da função respectiva;
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b) fundamentada em ato contrário à forma de escolha da representatividade do Colégio de Vogais, será efetuada nova nomeação de
Vogal e suplente, observadas as disposições deste regulamento.
Art. 13. A posse dos Vogais e respectivos suplentes ocorrerá
dentro de trinta dias, contados da publicação do ato de nomeação,
prorrogável por mais trinta dias, a requerimento do interessado.
§ I" A posse poderá se dar mediante procuração específica.
§ 2" Será tomado sem efeito o ato de nomeação se a posse não
ocorrer nos prazos previstos no caput deste artigo.
Art. 14. Os Vogais serão remunerados por presença, nos termos
da legislação da unidade federativa a que pertencer a Junta Comer.
cial.
Art. 15. O Vogal será substituído por seu respectivo suplente
durante os impedimentos e, no caso de vaga, até o final do mandato.
Parágrafo único. A vaga de suplente implica, necessariamente,
nova nomeação, observadas as disposições deste regulamento.
Art. 16. São incompatíveis para a participação no Colégio de
Vogais da mesma Junta Comercial os parentes consangüíneos ou
afins na linha ascendente ou descendente, e na colateral, até o
segundo grau, bem como os sócios da mesma sociedade mercantil.
Parágrafo único. Em caso de incompatibilidade, serão seguidos,
para a escolha dos membros, sucessivamente, os critérios da precedência na nomeação, da precedência na posse, ou do mais idoso.
Art. 17. O mandato dos Vogais e respectivos suplentes será de
quatro anos, permitida apenas uma recondução.
Art. 18. O Vogal ou seu suplente perderá o exercício do mandato na forma deste artigo e do Regimento Interno na Junta Comercial,
nos seguintes casos:
I - mais de três faltas consecutivas às sessões do plenário ou
das turmas, ou doze alternadas no mesmo ano, sem justo motivo;
II - por conduta incompatível com a dignidade do cargo.
§ I" Ajustificativa de falta deverá ser entregue à Junta Comercial até a primeira sessão plenária seguinte à sua ocorrência.
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§ 2" Na hipótese do inciso I, à vista de representação fundamentada, ou de ofício pelo Presidente, o plenário, se julgar insatisfatórias,
por decisão tomada pelo primeiro número inteiro superior à metade
dos membros presentes, as justificativas ou se estas não tiverem sido
apresentadas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, comunicará às autoridades ou entidades competentes a perda do mandato.
§ 3" Na hipótese do inciso Il, à vista de representação fundamentada, ou de ofício pelo presidente, o plenário, assegurados o
contraditório e a ampla defesa, se julgá-la procedente, por decisão
tomada pelo primeiro número inteiro superior à metade dos membros
do Colégio de Vogais, comunicará às autoridades ou entidades competentes a perda do mandato.
§ 4" A deliberação pela perda do mandato afasta o Vogal ou
suplente do exercício de suas funções, de imediato, com perda da
remuneração correspondente, tornando-se definitiva a perda do mandato, após a publicação da declaração de vacância no Diário Oficial
do Estado ou da União, conforme o caso.
Art. 19. O Vogal ou suplente no exercício do mandato poderá, a
qualquer tempo, ser substituído mediante nomeação de novo titular
para a respectiva função.
Parágrafo único. No caso de entidade ou órgão corporativo, a
decisão de nova indicação de nomes em lista tríplice deverá ser
fundamentada por seu dirigente ou colegiado, conforme dispuser o
respectivo estatuto.
Art. 20. Na sessão inaugural do plenário das Juntas Comerciais, que iniciará cada período de mandato, serão distribuídos os
Vogais por Turmas de três membros cada uma, com exclusão do
Presidente e do Vice-Presidente.
Art. 21. Compete ao plenário:
I - julgar os recursos interpostos das decisões definitivas,
singulares ou colegiadas;
II - deliberar sobre a tabela de preços dos serviços da Junta
Comercial, submetendo-a, quando for o caso, à autoridade superior;
III - deliberar sobre o assentamento dos usos e práticas
mercantis;
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IV - aprovar o Regimento Interno e suas alterações, submetendo-o, quando for o caso, a autoridade superior;
V - decidir sobre matérias de relevância, conforme previsto
no Regimento Interno;
VI - deliberar, por proposta do presidente, sobre a criação de
delegacias;
VII - deliberar sobre as proposições de perda de mandato de
Vogal ou suplente;
VIII - manifestar-se sobre proposta de alteração do número de
Vogais e respectivos suplentes;
IX - exercer as demais atribuições e praticar os atos que
estiverem implícitos em sua competência, ou que vierem a ser atribuídos em leis ou em outras normas federais ou estaduais.
Art. 22. As sessões ordinárias do plenário e das Turmas efetuar-se-ão com a periodicidade e do modo determinado no Regimento
Interno, e as extraordinárias, sempre justificadas, por convocaçãodo
presidente ou de dois terços dos seus membros.
Parágrafo único. A presidência de sessão plenária, ausentes o
presidente e o vice-presidente, será exercida pelo Vogal mais idoso.
Art. 23. Compete às Turmas:
I - julgar, originariamente, os pedidos de arquivamento dos
atos sujeitos ao regime de decisão colegiada;
11 - julgar os pedidos de reconsideração de seus despachos;
111 - exercer as demais atribuições que forem fixadas pelo
Regimento Interno da Junta Comercial.
Art. 24. O presidente e o vice-presidente serão nomeados, em
comissão, no Distrito Federal, pelo Ministro de Estado da Indústria,
do Comércio e do Turismo e, nos Estados, pelos Governadores dessas
circunscrições, dentre os membros do Colégio de Vogais.
Art. 25. Ao presidente incumbe:
I - dirigir e representar extrajudicialmente a Junta Comercial e, judicialmente, quando for o caso;
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11 - dar posse aos Vogais e suplentes, convocando-os nas
hipóteses previstas neste regulamento e no Regimento Interno;
111 -

convocar e presidir as sessões plenárias;

IV - encaminhar à deliberação do plenário, os casos de que
trata o art. 18;
V -

superintender os serviços da Junta Comercial;

VI - julgar, originariamente, os atos de Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins, sujeitos ao regime de decisão
singular;
VII - determinar o arquivamento de atos, mediante provocação dos interessados, nos pedidos não decididos nos prazos previstos
neste regulamento;
VIII nário;

assinar deliberações e resoluções aprovadas pelo ple-

IX - designar Vogal ou servidor habilitado para proferir
decisões singulares;
X -

velar pelo fiel cumprimento das normas legais e execu-

tivas;

XI -

cumprir e fazer cumprir as deliberações do plenário;

XII - orientar e coordenar os serviços da Junta Comercial
através da Secretaria-Geral;
XIII - .abrir vista à parte interessada e à Procuradoria e
designar Vogal Relator nos processos de recurso ao plenário;
XIV -

propor ao plenário a criação de delegacias;

XV - submeter a tabela de preços dos serviços da Junta
Comercial à deliberação do plenário;
XVI - encaminhar à Procuradoria os processos e matérias
que tiverem de ser submetidos ao seu exame e parecer;
XVII - baixar portarias e exarar despachos, observada a legislação aplicável;
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XVIII - apresentar, anualmente, à autoridade superior, relató_
rio do exercício anterior, enviando cópia ao Departamento Nacional
de Registro do Comércio (DNRC);
XIX - despachar os recursos, indeferindo-os liminarmente
nos casos previstos neste regulamento;
XX - submeter o Regimento Interno e suas alterações à
deliberação do plenário;

XXI -

submeter o assentamento de usos e práticas mercantis

à deliberação do plenário;

XXII -

assinar carteiras de exercício profissional;

XXIII - exercer as demaís atribuições e praticar os atos que
estiverem implícitos em sua competência, ou que vierem a ser atribuídos em leis ou em outras normas federaís ou estaduaís.

Art. 26. Ao Vice-Presidente da Junta Comercial incumbe:
I - auxiliar e substituir o presidente em suas faltas ou impedimentos;
11 mercial;

efetuar correição permanente dos serviços da Junta Co-

111 - exercer as demais atribuições que forem fixadas pelo
Regimento Interno.

Art. 27. O Secretário-Geral será nomeado, em comissão, no
Distrito Federal, pelo Ministro de Estado da Indústria, do Comércio
e do Turismo e, nos Estados, pelos respectivos Governadores, dentre
brasileiros de notória idoneidade moral e especializados em Direito
Comercial.
Art. 28. Ao Secretário-Geral incumbe:
I - supervisionar, coordenar e fiscalizar a execução dos
serviços de registro e de administração da Junta Comercial;
11 - exercer o controle sobre os prazos recursaís e fazer
incluir na pauta das sessões os processos de recursos a serem apreciados pelo plenário, solicitando ao presidente a convocação de sessão
extraordinária, quando necessário;
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III
despachar com o presidente e participar das sessões do
plenário;
baixar ordens de serviço, instruções e recomendações,
IV
bem como exarar despachos para execução e funcionamento dos
serviços a cargo da Secretaria-Geral;
V - assinar as certidões expedidas ou designar servidor
para esse fim;
VI - elaborar estudos de viabilidade de criação de delegacias;
VII - elaborar estudos sobre a tabela de preços dos serviços
da Junta Comercial;
VIII - visar e controlar os atos e documentos enviados para
publicação no órgão de divulgação determinado em portaria do presidente;
IX - colaborar na elaboração de trabalhos técnicos promovidos pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC);
X - exercer as demais atribuições e praticar os atos que
estiverem implícitos em sua competência, ou que vierem a ser atribuídos em leis ou em outras normas federais ou estaduais.
Art. 29. AProcuradoria será composta de um ou mais procuradores e chefiada pelo procurador que for designado pelo Governador
do Estado ou autoridade competente.
Art. 30. Ao procurador incumbe:
I - internamente:
a) fiscalizar o fiel cumprimento das normas legais e executivas
em matéria de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades
Afins;
b) emitir parecer nos recursos dirigidos ao plenário e nas demais
matérias de sua competência;
c) promover estudos para assentamento de usos e práticas mercantis;
d) participar das sessões do plenário e das Turmas, conforme
disposto no Regimento Interno;
e) requerer diligências e promover responsabilidades perante
os órgãos e poderes competentes;
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f> recorrer ao plenário de decisão singular ou de Turma, em
matéria de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades
Afins;
g) exercer as demais atribuições e praticar os atos que estiverem
implícitos em sua competência ou que vierem a ser atribuídos em leis
ou em outras normas federais ou estaduais;
11 - externamente:
a) oficiar junto aos órgãos do Poder Judiciário, nas matérias e
questões relacionadas com a prática dos atos de Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins;
b) recorrer ao Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo das decisões do Plenário, em matéria de Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins;
c) colaborar na elaboração de trabalhos técnicos promovidos pelo
Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC).
Art. 31. As atribuições conferidas à Procuradoria, no caso da
Junta Comercial do Distrito Federal, serão exercidas pelos Assistentes Jurídicos em exercício no Departamento Nacional de Registro do
Comércio (DNRC).

TÍTULon
Dos Atos e da Ordem dos Serviços de Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins
CAPÍTULO I

Da Compreensão dos Atos
Art. 32. O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins compreende:
I - a matricula e seu cancelamento, de:
a) leiloeiros oficiais;
b) tradutores públicos e intérpretes comerciais;

c) administradores de armazéns-gerais;
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d) trapicheiros;

11 -

o arquivamento:

a) dos atos constitutivos, alterações e extinções de firmas mercantis individuais;

b) das declarações de microempresas e de empresas de pequeno
porte;
c) dos atos constitutivos e das atas das sociedades anônimas,
bem como os de sua dissolução e extinção;
d) dos atos constitutivos e respectivas alterações das demais
pessoas jurídicas organizadas sob a forma empresarial mercantil,
bem como de sua dissolução e extinção;

e) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução
e extinção de cooperativas;
f) dos atos relativos a consórcios e grupos de sociedades;
g) dos atos relativos à incorporação, cisão, fusão e transformação
de sociedades mercantis;
h) de comunicação, segundo modelos aprovados pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC), de paralisação
temporária das atividades e de empresa mercantil que deseja manter-se em funcionamento, no caso de, nessa última hipótese, não ter
procedido a qualquer arquivamento na Junta Comercial no período
de dez anos consecutivos;

i) dos atos relativos a sociedades mercantis estrangeiras autorizadas a funcionar no País;

j) das decisões judiciais referentes a empresas mercantis registradas;
l) dos atos de nomeação de trapicheiros, administradores e fiéis
de armazéns-gerais;
m) dos demais documentos que, por detenninação legal, sejam
atribuídos ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades
Afins ou daqueles que possam interessar ao empresário ou à empresa
mercantil;
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IH
a autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas mercantis registradas e dos agentes auxiliares do comércio
na forma da lei própria.
'
CAPÍTULO H

Da Ordem dos Serviços

Seção!
Da Apresentação dos Atos a Arquivamento

Art. 33. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão
ser apresentados a arquivamento na Junta Comercial, mediante
requerimento dirigido ao seu presidente, dentro de trinta dias contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquiva,
mento,
Parágrafo único. Protocolados fora desse prazo, os efeitos a que
se refere este artigo só se produzirão a partir da data do despacho que
deferir o arquivamento.

Art. 34. Instruirão obrigatoriamente os pedidos de arquiva.
mento:
I - instrumento original, particular, certidão ou publicação
de autorização legal, de constituição, alteração, dissolução ou extinção de firma mercantil individual, de sociedade mercantil, de cooperativa, de ato de consórcio e de grupo de sociedades, bem como de
declaração de microempresa e de empresa de pequeno porte, datado
e assinado, quando for o caso, pelo titular, sócios, administradores,
consorciados ou os seus procuradores e testemunhas;

H - certidão negativa de condenação por crime cuja pena vede
o acesso à atividade mercantil, para administradores, expedida pelo
Distribuidor Judiciário da Comarca da jurisdição de sua residência,
nos atos de constituição ou de alterações, que impliquem ingresso de
administrador de sociedades mercantis, excluídas as anõnimas;

HI - ficha do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis
(CNE), segundo modelo aprovado pelo Departamento Nacional de
Registro do Comércio (DNRC);
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IV - comprovantes de pagamento dos preços dos serviços correspondentes;
V - prova de identidade do titular da firma mercantil individual e do administrador de sociedade mercantil e de cooperativa:
a) poderão servir como prova de identidade, mesmo por cópia
regularmente autenticada, a cédula de identidade, o certificado de
reservista, a carteira de identidade profissional e a carteira de identidade de estrangeiro;

b) para o estrangeiro residente no País, titular de firma mercantil indivdual ou administrador de sociedade mercantil ou cooperativa,
a identidade deverá conter a prova de visto permanente;

c) o documento comprobatório de identidade, ou sua cópia autenticada, será devolvido ao interessado logo após exame, vedada a sua
retenção;
d) fica dispensada nova apresentação de prova de identidade no
caso de já constar anotada, em processo anteriormente arqnivado, e
desde que indicado o número do registro daquele processo.

Parágrafo único. Nenhum outro documento, além dos referidos
neste regulamento, será exigido das firmas mercantis individuais e
sociedades mercantis, salvo expressa determinação legal, reputandose como verdadeiras, até prova em contrário, as declarações feitas
perante os órgãos do Registro Público de Empresas Mercantis e
Atividades Afins.

Art. 35. O instrumento particular ou a certidão apresentada à
Junta Comercial não poderá conter emendas, rasuras e entrelinhas,
admitida a ressalva expressa no próprio instrumento ou certidão, com
a assinatura das partes ou do tabelião, conforme o caso.
Art. 36. O ato constitutivo de sociedade mercantil e de cooperativa somente poderá ser arquivado se visado por advogado, com a
indicação do nome e número de inscrição na respectiva Seccional da
Ordem dos Advogados do Brasil.
Art. 37. O arquivamento de ato de empresa mercantil sujeita a
controle de órgão de fiscalização de exercício profissional não dependerá de aprovação prévia desse órgão.
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Art. 38. A cópia do documento apresentado a arquivamento
autenticada na forma da lei, dispensa nova conferência comooriginal'
podendo, também, a autenticação ser feita pelo cotejo com o originai
por servidor a quem o documento seja apresentado.
Art. 39. Os atos levados a arquivamento são dispensados de
reconhecimento de firma, exceto quando se tratar de procuração por
instrumento particular ou de documentos oriundos do exterior, se,
neste caso, tal fonnalidade não tiver sido cumprida no consulado
brasileiro.
Art. 40. As assinaturas nos requerimentos, instrumentos ou
documentos particulares serão lançados com a indicação do nome do
signatário, por extenso, datilografado ou em letra de fôrma e do
número de identidade e órgão expedidor, quando se tratar de teste.
munha.
§ 1· Verificada, a qualquer tempo, a falsificação em instrumsn,
to ou documento público ou particular, o órgão do Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins dará conhecimento do fato à
autoridade competente, para as providências legais cabíveis, sustan,
do-se os efeitos do ato na esfera administrativa, até que seja resolvido
o incidente de falsidade documental.
§ 2· Comprovada, a qualquer tempo, falsificação em instrumento ou documento arquivado na Junta Comercial, por iniciativa de
parte ou de terceiro interessado, em petição instruída com a decisão
judicial pertinente, o arquivamento do ato será cancelado admínistrativamente.
Art. 41. Os atos das firmas mercantis individuais, para fins de
arquivamento, obedecerão a formulário próprio, aprovado pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC).
Art. 42. Os atos constitutivos de sociedades mercantis poderão ser efetivados por instrumento particular ou por escritura
pública, podendo as respectivas alterações serem realizadas independentemente da forma adotada na Constituição.
Art. 43. Qualquer modificação dos atos constitutivos arquivados na Junta Comercial dependerá de instrumento específico de:
I - alteração de firma mercantil individual;
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11 rativas;

ata de assembléia, para as sociedades por ações e coope-

111 -

alteração contratual, para as demais sociedades mercan-

tis.
Art. 44. As alterações contratuais deverão, obrigatoriamente,
conter a qualificação completa dos sócios e da sociedade mercantil no
preâmbulo do instrumento.
Art. 45. Havendo alteração do objeto social, este deverá ser
transcrito na sua totalidade.
Art. 46. Os documentos de interesse do empresário ou da empresa mercantil serão levados a arquivamento mediante requerimento do titular, sócio, administrador ou representante legal.
Art. 47. Nos casos de decisão judicial, a comunicação do juízo
alusiva ao ato será, para conhecimento de terceiros, arquivada pela
Junta Comercial, mas os interessados, quando a decisão alterar dados
da empresa mercantil, deverão providenciar também o arquivamento
de instrumento próprio, acompanhado de certidão de inteiro teor da
sentença que o motivou, transitada em julgado.
§ I" Tratando-se de sentença dissolutória extintiva de empresa
mercantil, é suficiente o arquivamento do inteiro teor da sentença
transitada em julgado.

§ 2" Tratando-se de penhora, seqüestro ou arresto de quotas ou
de ações, à Junta Comercial competirá, tão-somente, para conhecimento de terceiros, proceder i à anotação correspondente, não lhe
cabendo a condição de depositária fiel.
Art. 48. A empresa mercantil que não proceder a qualquer
arquivamento no período de dez anos, contados da data do último
arquivamento, deverá comunicar à Junta Comercial que deseja manter-se em funcionamento, sob pena de ser considerada inativa, ter seu
registro cancelado e perder, automaticamente, a proteção de seu
nome empresarial.
§ I" A empresa mercantil deverá ser notificada previamente
pela Junta Comercial, mediante comunicação direta ou por edital,
para os fins deste artigo.
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§ 2" A comunicação de que trata o caput deste artigo, quando
não tiver ocorrido modificação de dados no período, será efetuada em
formulário próprio, assinada, conforme o caso, pelo titular, sócios ou
representante legal; e, na hipótese de ter ocorrido modificação nos
dados, a empresa deverá arquivar a competente alteração.
§ 3" A Junta Comercial fará comunicação do cancelamento às
autoridades arrecadadoras no prazo de até dez dias.
§ 4" A reativação da empresa mercantil obedecerá aos mesmos
procedimentos requeridos para sua constituição.
§ 5" O Departamento Nacional de Registro do Comércio
(DNRC) disciplinará, em instrução normativa, o disposto neste
artigo.

Seção II

Do Processo Decisório
Art. 49. Os atos submetidos ao Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins estão sujeitos a dois regimes de julgamento:
I

decisão colegiada;

II

decisão singular.

Art. 50. Subordinam-se ao regime de decisão colegiada:
I - do plenário, o julgamento dos recursos interpostos das
decisões definitivas, singulares ou de Turmas;
II -

das Turmas, o arquivamento dos atos de:

a) constituição de sociedades anônimas, bem como das atas de
assembléias gerais e demais atos relativos a essas sociedades, sujeitos
ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;

b)

transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades mer-

cantis;

c) constituição e alterações de consórcio e de grupo de sociedades,
conforme previsto na lei de sociedades por ações.
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Art. 51. Os atos próprios do Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins não previstos no artigo anterior serão
objeto de decisão singular proferida pelo Presidente, Vogal ou servidor que possua comprovados conhecimentos de Direito Comercial e
do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins.
Parágrafo único. Os Vogais e servidores habilitados a proferir
decisões singulares serão desiguados pelo Presidente da Junta Comercial.
Art. 52. Os pedidos de arqnivamento sujeitos ao regime de
decisão colegiada serão decididos no prazo máximo de dez dias úteis
contados do seu recebimento e, os submetidos à decisão singular, no
prazo máximo de três dias úteis, sob pena de ter-se como arqnivados
os atos respectivos, mediante provocação dos interessados, sem prejuízo do exame das formalidades legais pela Procuradoria.
§ 1· Quando os pedidos forem apresentados em protocolo descentralizado, contar-se-á o prazo a partir do recebimento da documentação no local onde haja Vogal ou servidor habilitado para decisão do
ato respectivo.
§ 2· Os pedidos não decididos nos prazos previstos no caput
deste artigo e para os quais haja provocação pela parte interessada
serão arquivados por determinação do Presidente da Junta Comercial, que dará ciência à Procuradoria para exame das formalidades
legais, a qual, se for o caso, interporá o recurso ao plenário.
Seçãolll
Das Proibições de Arquivamento

Art. 53. Não podem ser arquivados:
I - os documentos que não obedecerem às prescrições legais ou regulamentares ou que contiverem matéria contrária à lei, à
ordem pública ou aos bons costumes, bem como os que colidirem com
o respectivo estatuto ou contrato não modificado anteriormente;
11 - Os documentos de constituição ou alteração de empresas mercantis em que figure como titular ou administrador pessoa
que esteja condenada pela prática de crime cuja pena vede o acesso à
atividade mercantil;
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In - os atos constitutivos e os de transformação de sOcieda.
des mercantis, se deles não constarem os seguintes requisitos, além
de outros exigidos em lei:
a) o tipo de sociedade mercantil adotado;
b) a declaração precisa e detalhada do objeto social;
c) o capital da sociedade mercantil, a forma e o prazo de SUa
integralização, o quinhão de cada sócio, bem como a responsabilidade
dos sócios;
d) o nome por extenso e qualificação dos sócios, procuradores
representantes e administradores, compreendendo para a pesso~
física, a nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência,
documento de identidade, seu número e órgão expedidor e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), dispensada a indica.
ção desse último no caso de brasileiro ou estrangeiro domiciliado no
exterior, e para a pessoa juridica, o nome empresarial, endereço
completo e, se sediada no Pais, o Número de Identificação do Registro
de Empresa (Nire) ou do Cartório competente e o número de inscrição
no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);
e) o nome empresarial, o município da sede, com endereço completo, e foro, bem como os endereços completos das filiais declaradas;
fi o prazo de duração da sociedade mercantil e a data de encero
ramento de seu exercício social, quando não coincidente com o ano
civil;
IV - os documentos de constituição de firmas mercantis individuais e os de constituição ou alteração de sociedades mercantis,
para ingresso de administrador, se deles não constar, ou não for
juntada a declaração, sob as penas da lei, datada e assinada pelo
titular, administrador, exceto de sociedade anônima, ou por procurador de qualquer desses, com poderes específicos, de que não está
condenado por nenhum crime cuja pena vede o acesso à atividade
mercantil;
V - a prorrogação do contrato social, depois de findo o prazo
nele fixado;
VI - os atos de empresas mercantis com nome idêntico ou
semelhante a outro já existente ou que inclua ou reproduza em sua
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composição siglas ou denominações de órgãos públicos, da administração direta ou indireta, bem como de organismos internacionais;
VII - a alteração contratual produzida e assinada por sócios
titulares de maioria do capital social, quando houver, em ato anterior,
cláusula restritiva;
VIII - o contrato social, ou sua alteração, em que haja, por
instrumento particular, incorporação de imóveis à sociedade, quando
dele não constar;
a) a descrição e identificação do imóvel, sua área, dados relativos
à sua titulação e seu número de matrícula no Registro Imobiliário;
b) a outorga uxória ou marital, quando necessária;
IX - os instrumentos, ainda não aprovados pelo Governo,
nos casos em que for necessária essa prévia aprovação;
X - o distrato social sem a declaração da importância repartida entre os sócios, a referência à pessoa ou as pessoas que assumirem o ativo e o passivo da sociedade mercantil, supervenientes ou não
à liquidação, a guarda dos livros e os motivos da dissolução, se não
for por mútuo consenso.
§ I" A Junta Comercial não dará andamento a qualquer documento de alteração ou de extinção de firma individual ou sociedade
mercantil sem que dos respectivos requerimentos e instrumentos
conste o Número de Identificação do Registro de Empresas (Nire).
§ 2" Entende-se como preciso e detalhadamente declarado o
objeto da empresa mercantil quando indicado o seu gênero e espécie.
Art. 54. A deliberação majoritária, não havendo cláusula restritiva, abrange também as hipóteses de destituição da gerência,
exclusão de sócio, dissolução e extinção de sociedade.
Parágrafo único. Os instrumentos de exclusão de sócio deverão
indicar, obrigatoriamente, o motivo da exclusão e a destinação da
respectiva participação no capital social.
Art. 55. O Departamento Nacional de Registro do Comércio
(DNRC), através de instruções normativas, consolidará:
I - as hipóteses de restrição legal da participação de estrangeiros em empresas mercantis brasileiras;
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II - os casos em que é necessária a aprovação prévia de órgão
governamental para o arquivamento de atos de empresas mercantis
bem como as formas dessa aprovação;
,

III - os procedimentos para a autorização de funcionamento ou
nacionalização de sociedade mercantil estrangeira no País.

Art. 56. Os órgãos e autoridades federaís deverão coordenar-se
com o Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC), com
a finalidade de harmonizar entendimentos e fixar normas destinadas
a regular o arqnivamento, no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, de atos, contratos e estatutos de empresas
mercantis, que dependam, por força de lei, de prévia aprovação
governamental.

SeçãoN
Do Exame das Formalidades

Art. 57. Todo ato, documento ou instrumento apresentado a
arquivamento será objeto de exame, pela Junta Comercial, do cumprimento das formalidades legaís.
§ 1" Verificada a existência de vício insanável, o requerimento
será indeferido, quando for sanável, o processo será colocado em
exigência.

§ 2" O indeferimento ou a formulação de exigência pela Junta
Comercial deverá ser fundamentada com o respectivo dispositivo
legal ou regulamentar.
§ 3· As exigências formuladas pela Junta Comercial deverão ser
cumpridas em até trinta dias, contados do dia subseqüente à data da
ciência pelo interessado ou da publicação do despacho.
§ 4" O processo em exigência será entregue completo ao interessado; devolvido após o prazo previsto no parágrafo anterior, será
considerado como novo pedido de arquivamento, sujeito ao pagamento dos preços dos serviços correspondentes, salvo devolução do prazo,
no curso do mesmo, em razão de ato dependente de órgão da administração pública.
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§ 5· O processo em exigência não retirado no prazo para seu
cumprimento e posto à disposição dos interessados por edital e não
retirado em sessenta dias da data da publicação deste poderá ser
eliminado pela Junta Comercial, exceto os contratos, alterações, atos
constitutivos de sociedades por ações e de cooperativas, que serão
devolvidos aos interessados mediante recibo, conforme dispuser instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio
(DNRC).
Art. 58. As assinaturas em despachos, decisões e outros atos
relativos aos serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e
Atividades Afins deverão ser expressamente identificadas, com indicação dos nomes completos dos signatários, em letra de fôrma legível,
ou com a aposição de carimbo.

Seção V
Do Arquivamento
Subseção!
Das Disposições Gerais

Art. 59. A todo ato constitutivo de empresa mercantil e de
cooperativa será atribuído o Número de Identificação do Registro de
Empresas (Nire), o qual será regulamentado pelo Poder Executivo,
compatibilizando-o com os números adotados pelos demais cadastros
federais.
Art. 60. A Junta Comercial organizará um prontuário para
cada empresa mercantil.
Parágrafo úuico. A orgauização do prontuário e os procedimentos em relação a esse, inclusive no caso de transferência de sede de
empresa mercantil para outra unidade federativa, serão disciplinados em instrução normativa do Departamento Nacional de Registro
do Comércio (DNRC).
Subseção II
Da Proteção ao Nome Empresarial

Art. 61. A proteção ao nome empresarial, a cargo das Juntas
Comerciais, decorre, automaticamente, do arquivamento da declaraCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. I, p. 197-369,jan. 1996
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ção de firma mercantil individual, do ato constitutivo de sociedade
mercantil ou de alterações desses atos que impliquem mudança de
nome.
§ 1· A proteção ao nome empresarial circunscreve-se à unidade
federativa de jurisdição da Junta Comercial que procedeu ao arquivamento de que trata o caput deste artigo.
§ 2· A proteção ao nome empresarial poderá ser estendida a
outras unidades da federação, a requerimento da empresa interessada, observada instrução normativa do Departamento Nacional de
Registro do Comércio (DNRC).
§ 3· Expirado o prazo da sociedade celebrada por tempo determinado, esta perderá a proteção do seu nome empresarial.

Art. 62. O nome empresarial atenderá aos princípios da veracidade e da novidade e identificará, quando assim o exigir a lei, o tipo
jurídico da sociedade.
§ F Havendo indicação de atividades econômicas no nome empresarial, essas deverão estar contidas no objeto da firma mercantil
individual ou.sociedade mercantil.
§ 2· Não poderá haver colidência por identidade ou semelhança
do nome empresarial com outro já protegido.
§ 3· O Departamento Nacional de Registro do Comércio
(DNRC), através de instruções normativas, disciplinará a composição
do nome empresarial e estabelecerá critérios para verificação da
existência de identidade ou semelhança entre nomes empresariais.

Seção VI

Da Matrícula e seu Cancelamento
Art. 63. A matrícula e seu cancelamento, de leiloeiros, tradutores e intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns-gerais, serão disciplinados através de instruções normativas do
Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC).
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Seção VII

Do Processo Revisional
Subseção I

Das Disposições Gerais
Art. 64. O processo revisional pertinente ao Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins dar-se-á mediante:
I

11

pedido de reconsideração;
recurso ao plenário;

111
recurso ao Ministro de Estado da Indústria, do Comércio
e do Turismo.
Subseção 11

Do Procedimento
Art. 65. O pedido de reconsideração terá por objeto obter a
revisão de despachos singulares ou de Turmas que formulem exigências para o deferimento do arquivamento e o seu procedimento iniciar-se-á com a protocolização de petição dirigida ao Presidente da
Junta Comercial dentro do prazo de trinta dias concedidos para
cumprimento da exigência.
§ 1" O pedido de reconsideração será apreciado pela mesma
autoridade que prolatou o despacho, no prazo de cinco dias úteis
contados da data da sua protocolização, sendo indeferido de plano
quando assinado por terceiro ou procurador sem instrumento de
mandato ou interposto fora do prazo, devendo ser, em qualquer caso,
anexado ao processo a que se referir.
§ 2" A protocolização do pedido de reconsideração suspende o
prazo para cumprimento de exigências formuladas, recomeçando a
contagem a partir do dia subseqüente a data da ciência, pelo interessado ou da publicação, do despacho que mantiver a exigência no todo
ou em parte.
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Art. 66. Das decisões definitivas, singulares ou de Turmas
cabe recurso ao Plenário da Junta Comercial, cujo procedimen~
compreenderá as fases de instrução e julgamento.
Art. 67. A fase de instrução iniciar-se-á com a protocolização da
petição do recurso dirigida ao Presidente da Junta Comercial, a qual
será enviada à Secretaria-Geral que, no prazo de três dias úteis,
expedirá notificação às partes interessadas, na forma que dispuser o
Regimento Interno, para se manifestarem, no prazo de dez dias úteis,
contados a partir do dia subseqüente à data da ciência.
§ 1· Decorrido o prazo para contra-razões, a Secretaria-Geral
dará vista do processo à Procuradoria, quando a mesma não for a
recorrente, para manifestar-se e restituí-lo, no prazo de dez dias úteis,
àquela unidade, que o fará concluso ao presidente.

§ 2· No prazo de três dias úteis, o presidente deverá manifestar-se quanto ao recebimento do recurso e desiguar, quando for ocaso,
Vogal Relator, notificando-o.

Art. 68. Admitido o recurso, pelo presidente, iniciar-se-á a fase
de julgamento, que deverá ser concluída no prazo de trinta dias úteis.
§ F O decurso do prazo de que trata o caput deste artigo fica
suspenso da data da sua admissão até a data da ciência pelo Vogal
Relator, reiniciando-se no dia subseqüente a esta ciência.
§ 2· O Vogal Relator, no prazo de dez dias úteis, elaborará o
relatório e o depositará na Secretaria-Geral, para distribuição e
conhecimento dos demais Vogais, nos cinco dias úteis subseqüentes,
os quais poderão requerer cópia de peças de processo a que se referir.
§ 3· Nos dez dias úteis que se seguirem ao encerramento do
prazo a que alude o parágrafo anterior, a Secretaria-Geral fará incluí-lo
em pauta de sessão do plenário para julgamento, solicitando ao
Presidente a convocação de sessão extraordinária, quando necessário,
observado, em qualquer caso, o prazo fixado no caput deste artigo.
§ 4· Na sessão plenária é admitida vista do processo aos Vogais,
que será concedida por período fixado pelo Presidente e compatível
com a conclusão do julgamento, no prazo previsto no caput deste
artigo.
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§ 5· No caso de inobservância do prazo previsto no caput deste
artigo, a parte interessada poderá requerer ao Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC) tudo o que se afigurar necessário
para a conclusão do julgamento do recurso.

Art. 69. Das decisões do plenário cabe recurso ao Ministro de
Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo, como última instância administrativa.
§ 1· A petição do recurso, dirigida ao Presidente da Junta Comerciai, após protocolizada, será enviada à Secretaria-Geral que, no
prazo de três dias úteis, expedirá notificação às partes interessadas,
na forma que dispuser o Regimento Interno, para se manifestarem
no prazo de dez dias úteis, contados a partir do dia subseqüente à
data da ciência.
§ 2· Decorrido o prazo para contra-razões, a Secretaria-Geral
fará o processo concluso ao Presidente.

§ 3· No prazo de três dias úteis, o presidente deverá manifestar-se quanto ao recebimento do recurso, encaminhando-o, quando for
o caso, ao Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC)
que, em dez dias úteis, deverá manifestar-se e submetê-lo à decisão
final do Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo,
a ser proferida em igual prazo.
§ 4· Os pedidos de diligência, após encaminhado o processo ao
Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC), suspenderão os prazos previstos no parágrafo anterior.

§ 5· A capacidade decisória poderá ser delegada, no todo ou em
parte.

Art. 70. Os recursos previstos neste regulamento serão indeferidos de plano pelo Presidente da Junta Comercial, se assinados por
terceiros ou procurador sem instrumento de mandato, ou interpostos
fora do prazo ou antes da decisão definitiva, devendo ser, em qualquer
caso, anexados aos processos a que se referirem.
Art. 71. No pedido de reconsideração ou nos recursos previstos
neste regulamento, subscritos por advogado sem o devido instrumento de mandato, deverá o mesmo exibi-lo no prazo de cinco dias úteis.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 1, p. 197-369,jan. 1996

364
Art. 72. A firma mercantil individual ou sociedade mercantil
cujo ato tenha sido objeto de decisão de cancelamento do registro
providenciará, no prazo de trinta dias, a sua retificação, se o vício for
sanável, sob pena de desarquivamento do ato pela Junta Comercial
no dia seguinte ao do vencimento dó prazo.
Art. 73. Os recursos previstos neste regulamento não suspendem os efeitos da decisão a que se referem.
Art. 74. O prazo para a interposição dos recursos é de dez dias
úteis, cuja fluência se inicia no primeiro dia útil subseqüente ao da
data da ciência pelo interessado ou da publicação do despacho.
Parágrafo único. A ciência poderá ser feita por via postal, com
aviso de recebimento.
Seção VIII

Da Publicação dos Atos

Art. 75. Os atos decisórios da Junta Comercial serão publicados
na forma e no órgão de divulgação determinados em portaria de seu
presidente, publicada no Diário Oficial. do Estado e, no caso da Junta
Comercial do Distrito Federal, no Diário Oficial da União.
Art. 76 As publicações ordenadas na lei de sociedades por ações
serão feitas no órgão oficial da União, do Estado ou do Distrito
Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia,
e em outro jornal de grande circulação editado regularmente na
mesma localidade.
Parágrafo único. Se no lugar em que estiver situada a sede da
companhia não for editado jornal, a publicação se fará em órgão de
grande circulação local.
Art. 77. A prova da publicidade de atos societários, quando
exigida em lei, será feita mediante anotação nos registros da Junta
Comercial, à vista de apresentação da folha do órgão oficial e, quando
for o caso, do jornal particular onde foi feita a publicação, dispensada
ajuntada da mencionada folha.
Parágrafo único. É facultado, ainda, às sociedades por ações
mencionar, na ata apresentada a arquivamento, a data, o número da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n.I, p. 197-369,jan. 1996

365

folha ou da página do órgão oficial e do jornal particular onde foram
feitas as publicações preliminares à realização da assembléia a que
se referem, dispensada a sua apresentação.

SeçãoIX
Das Autenticações
Art. 78. As Juntas Comerciais autenticarão, segundo instruções normativas do Departamento Nacional de Registro do Comércio
(DNRC):

I - os instrumentos de escrituração das empresas mercantis
e dos agentes auxiliares do comércio;
11 -

os documentos arquivados e suas cópias;

111 -

as certidões dos documentos arquivados.

Parágrafo único. Os instrumentos autenticados na forma deste
artigo, referidos nos incisos I e 111 e as cópias dos documentos
referidas no inciso 11 não retiradas no prazo de trinta dias, contados
do seu deferimento, poderão ser eliminados.

SeçãoX
Das Certidões
Art. 79. É público o registro de empresas mercantis e atividades afins a cargo das Juntas Comerciais.
Art. 80. Qualquer pessoa, sem necessidade de provar interesse,
poderá consultar os documentos arquivados nas Juntas Comerciais e
obter certidões, mediante pagamento do preço devido.
Art. 81. O pedido de certidão, assinado pelo interessado e acompanhado do comprovante de pagamento do preço devido, indicará
uma das seguintes modalidades:

I
11
111

simplificada;
específica, consoante quesitos formulados no pedido;
inteiro teor, mediante reprografia.
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Art. 82. Sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato
cuja certidão for requerida, deverá ela, obrigatoriamente, ser mencionada, não obstante as especificações do pedido.
Art. 83. A certidão deverá ser entregue no prazo de até quatro
dias úteis da protocolização do pedido na sede da Junta Comercial e,
no prazo de até oito dias úteis, se em protocolo descentralizado.
Parágrafo único. Em caso de recusa ou demora na expedição da
certidão, o requerente poderá reclamar à autoridade competente, que
deverá providenciar, com presteza, sua expedição.

Art. 84. Os modelos e a expedição de certidões serão discíplínados por instrução normativa do Departamento Nacional de Registro
do Comércio (DNRC).
Art. 85. A certidão dos atos de constituição e de alteração de
sociedades mercantis, passada pela Juntas Comerciais em que foram
arquivados, será o documento hábil para a transferência, no registro
público competente, dos bens com que o subscritor tiver contribuído
para a formação ou aumento do capital social.
Art. 86. Os documentos arquivados pelas Juntas Comerciais
não serão, em qualquer hipótese, retirados de suas dependências,
ressalvado o disposto no art. 90.
Seção XI

Do Assentamento dos Usos ou Práticas Mercantis

Art. 87. O assentamento de usos ou práticas mercantis é efetuado pela Junta Comercial.
§ I" Os usos ou práticas mercantis devem ser devidamente
coligidos e assentados em livro próprio pela Junta Comercial, ex
officio, por provocação da Procuradoria ou de entidade de classe
interessada.
§ 2" Verificada, pela Procuradoria, a inexistência de disposição
legal contrária ao uso ou prática mercantil a ser assentada, o Presidente da Junta Comercial solicitará o pronunciamento escrito das
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tro do prazo de noventa dias, e fará publicar convite a todos os
interessados para que se manifestem no mesmo prazo.
§ 3· Executadas as diligências previstas no parágrafo anterior,
a Junta Comercial decidirá se é verdadeiro e registrável o uso ou
prática mercantil, em sessão a que se compareçam, no mínimo, dois
terços dos respectivos vogais, dependendo a respectiva aprovação do
voto de, pelo menos, metade mais um dos Vogais presentes.
§ 4· Proferida a decisão, anotar-se-á o uso ou prática mercantil
em livro especial, com a devida justificação, efetuando-se a respectiva
publicação no órgão oficial da União, do Estado ou do Distrito Federal,
conforme a sede da Junta Comercial.
Art. 88. Qüinqüenalmente, as Juntas Comerciais processarão
a revisão e publicação da coleção dos usos ou práticas mercantis
assentados na forma do artigo anterior.
Seção XII
Da Retribuição dos Serviços

Art. 89. Compete ao Departamento Nacional de Registro do
Comércio (DNRC) propor a elaboração da Tabela de Preços dos
Serviços pertinentes ao Registro Público de Empresas Mercantis, na
parte relativa aos atos de natureza federal, bem como especificar os
atos a serem observados pelas Juntas Comerciais na elaboração de
suas tabelas locais.
Parágrafo único. As isenções de preços de serviços restringemse aos casos previstos em lei.
TÍTULom
Das Disposições Finais e Transitórias
CAPÍTULO I
Das Disposições Finais

Art. 90. Os atos de empresas mercantis, após preservada a sua
imagem através de microfilmagem ou por meios tecnológicos mais
avançados, poderão ser devolvidos pelas Juntas Comerciais, conforme
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dispuser instrução normativa do Departamento NacionaI de Registro
do Comércio (DNRC).

Art. 91. O fornecimento de informações cadastrais ao Departa.
mento Nacional de Registro do Comércio (DNRC), ou as Juntas
Comerciais, conforme for o caso, desobriga as firmas mercantis indí,
viduais e sociedades mercantis de prestarem idênticas informações a
outros órgãos ou entidades da Administração Federal, Estadual ou
Municipal.
Parágrafo único. O Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC) estabelecerá as normas necessárias para a utilização
dos cadastros sob jurisdição do Sistema Nacional de Registro de
Empresas Mercantis (Sinrem) pelos órgãos ou entidades públicas a
que se refere este artigo, mediante a celebração de acordos ou convênios de cooperação.

CAPíTULO11
Das Disposições Transitórias

Art. 92. As Juntas Comerciais adaptarão seus regimentos internos ou regulamentos às disposições deste regulamento no prazo de
cento e oitenta dias, a contar da data da sua publicação.
Art. 93. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 94. Revogam-se os Decretos nOs 57.651, de 19 de janeiro de
1966, 86.764, de 22 de dezembro de 1981, 93.410, de 14 de outubro de
1986 e o Decreto slnº de 10 de maio de 1991, que dispõe sobre a
autorização para microfilmagem de documentos levados a registro
nas Juntas Comerciais.
Brasília, 30 de janeiro de 1996; 175º da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Dorothea Werneck
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DECRETO N" 1.801, DE 31 DE JANEIRO DE 1996
Dispõesobre o remanejamento do cargo
em comissão que menciona.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1· Fica remanejado, da Secretaria-Geral da Presidência da
República para o Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, um cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), nivel102.4.
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 1082da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 3 DE JANEIRO DE 1996
Autoriza a Maison de La Franee, a instalar-se no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na § 1° do art. 11 do Decreto-Lei nO 4.657, de 4 de setembro de 1942
- Lei de Introdução ao Código Civil, e o que consta do Processo nO
52000.629/94-71, do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
DECRETA:
Art. 10 Fica autorizada a instalar-se no Brasil a Associação
Maison de La France (Groupement d'Intérêt Economique régipar
l'ordonnance du 23 septembre 1967), com sede em Paris (75001), 8,
Avenue de l'Opera, França.
Art. 20 As alterações estatutárias posteriores a este ato sujeitam-se à aprovação do Governo da República Federativa do Brasil,
sob pena de cassação da autorização.
Art. 3· Fica a associação referida no art. 1°obrigada a apresentar até o dia 30 de abril de cada ano, ao Miuistério da Justiça, relatório
circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no
ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita
e da despesa realizada no período.
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Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de janeiro de 1996; 175° da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(2) DECRETO DE 4 DE JANEIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Comunicação Social da Faculdade de Cíéncias Sociais Aplicadas, com sede na Cidade
de São José do Rio Preto, Estoda de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, 60, da Lei n.
9.131, de 24 de novembro de 1995, e parágrafo único do art. 1° do
Decreto n" 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do
Processo nO 23001.000196/94-17, do Miuistério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento do Curso de Comunícação Social, com habilitações em Jornalismo e Radialismo (Rádio e
TV), a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas,
mantida pela Sociedade Assistencial de Educação e Cultura, com sede
na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de janeiro de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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(3) DECRETO DE 4 DE JANEIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Administração do Centro de Estudos Superiores Barros Melo, com sede na Cidade de
Olinda, Estado de Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, 6", da Lei nO
9.131, de 24 de novembro de 1995, e parágrafo único do art. 1° do
Decreto nO 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do
Processo nO 23023.000601190-16, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:

Art. 1° Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pelo Centro de Estudos Superiores Barros
Melo, mantido pela Associação do Ensino Superior de Olinda, com
sede na Cidade de Olinda, Estado de Pernambuco.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de janeiro de 1996; 175° da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(4) DECRETO DE 4 DE JANEIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Engenharia Agrkola, da Faculdade de CiênciasAgro·Ambientais. com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, 6", da Lei nO
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9.131, de 24 de novembro de 1995 e parágrafo único do art. 12 do
Decreto n· 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do
Processo n· 23026.001959/90-08, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1" Fica autorizado o funcionamento do Curso de Engenha,
ria Agricola, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Agro-Am.
bientais, mantida pela Sociedade Nacional de Agricultura, com sede
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de janeiro de 1996; 175" da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(5) DECRETO DE 4 DE JANEIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Administraçãodo Centrode Ensino Superior
do Vale do Parnaiba, com sede TUJ Cidade de
Teresina, Estado do Piauí.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, 6", da Lei n"
9.131, de 24 de novembro de 1995, e parágrafo único do art. 1" do
Decreto n· 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do
Processo n" 23024.000819/86-01, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1· Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pelo Centro de Ensino Superior do Vale do
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Parnaíba, mantido pela Associação Piauiense de Educação e Cultura,
com sede na Cidade de Teresina, Estado do Piauí.
Art. 2"· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de janeiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(6) DECRETO DE 4 DE JANEIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Direito, da Faculdade de Ciências Humanas
de Pernambuco, com sede na Cidade de Re·
eife, Estado de Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, 60, da Lei n"
9.131, de 24 de novembro de 1995, e parágrafo único do art. I" do
Decreto n" 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do
Processo n" 23023.000596/90-88, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1" Fica autorizado o funcionamento do Curso de Direito, a
ser ministrado pela Faculdade de Ciências Humanas de Pernambuco,
mantida pela Sociedade Pernambucana de Cultura e Ensino, com
sede na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de janeiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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(7) DECRETO DE 4 DE JANEIRO DE 1996
Autoriza a funcionamento da habüita.
ção em Magistério das Matérias Pedagógicas

do 2' Grau e Tecnologia Educacional, do
Curso de Pedagogia, da Faculdade de Fi/o.
sofia, Ciências e Letras Imaculada Conceição, com setk na Cidade de Santa Marn,

Estado do Rio Grande do Sul.

'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968,6", da Lei n'
9.131, de 24 de novembro de 1995, e parágrafo único do art. l' do
Decreto nO 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do
Processo nO 23030.003456/90-08, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da habilitação em Magistério das Matérias Pedagógicas do 2° Grau e Tecnologia Educacional, do Curso de Pedagogia, a ser ministrada pela Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras Imaculada Conceição, mantida pela Sociedade Caritativa e Literária São Francisco de Assis - Zona Norte,
com sede na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de janeiro de 1996; 175° da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(8) DECRETO DE 4 DE JANEIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Administração da Faculdade de Comércio

ExteriorLuiz Taroutnio, comsede na Cidade
de Saloador, Bstado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
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noS arts. 47, da Lei n· 5.540, de 28 de novembro de 1968,6", da Lei n·
9.131, de 24 de novembro de 1995, e parágrafo único do art. 1· do
Decreto n· 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do
Processo n· 23033.000714190-10, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1· Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Comércio Exterior Lniz
Tarquínio, mantida pela Sociedade Educacional Luiz Tarquínio, com
sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Art. ZO Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
.
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(9) DECRETO DE 4 DE JANEIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Comunicação Social da faculdade de ciências Administrativas de Valinhos, com sede
na Cidade de Valinhos, Estado deSão Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n· 5.540, de 28 de novembro de 1968, 6",da Lei n·
9.131, de 24 de novembro de 1995, e parágrafo único do art. 1· do
Decreto 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do
Processo n· 23001.000178/94-27, do Ministério da Educação e do
.
Desporto,
DECRETA:
Art. 1· Fica autorizado o funcionamento do Curso de Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, a ser
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ministrado pela Faculdade de Ciências Administrativas de Valinhos,
mantida pela Associação Valinhense de Educação e Cultura, com sede
na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo.

Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(10) DECRETO DE 4 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre os efetivos do pessoal militar do Exército, em serviço ativo, a vigorarem
em 1996.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição Federal, e de acordo
com o disposto no art. 1·, da Lei n· 8.071, de 17 de julho de 1990,
DECRETA:

Art. 1· Os efetivos de Oficiais-Generais, Oficiais e Praças Subtenentes, Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados - do Exército,
em serviço ativo, a vigorarem no ano de 1996, obedecerão aos níveis
estabelecidos que se seguem:
I -

Oficiais-Generais

Posto
General-de-Exército
General-de-Divisão

Combatente

General-de-Brigada

14
35
71

Soma

120

Engenheiro

Serviços
Intendente

Médico

Militar

-

-

-

1
5
6

1
3
4

3
9
12
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Soma
14
40
88
142
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II Armas
Quadro

sv

Oficiais de Carreira

e

QMB

Capo

I!! Ten.

616 1.195 1.245 2.001

1.510

329

6.896

10 abro a 10 ago.

598 1.194 1.245 1.925

1.511

328

6.801

11 ago. a 04 dez.

680 1.192 1.230 1.800

1.509

719

7.130

OSdez. a 31 dez.

757 1.194 1.205 1.997

1.547

375

7.075

T

S

M
E
D

E
R

D
E
N

V

T

1

F
A

ç

R
M

O

V
E

T

S

Q
E
M

Maj.

~Ten.

ebr.

88

137

131

191

211

59

817

10 abro a 10 age.

77

136

128

186

212

59

798

11 ego. a 4 dez.

76

137

121

175

212

127

848

5 dez. a 31 dez.

77

140

114

201

236

68

836

111 jan. a 9 abro

54

99

94

301

215

10 abro a 10 ego.

48

86

90

295

214

11 age. a 4 dez.

59

80

86

283

212
227

IOjan. a

1
N

V

Te

Soma

111 jan. a 09 abro

Cel.

Armas

S

Posto

Períodos

ê

5 dez. a 31 dez.

67

74

85

336

Pjan. a 9abr.

10

35

68

123

59

10 abro a 10 ego.

5

32

68

117

59

llago.a 4 dez.

4

31

69

106

58

5 dez. a 31 dez.

3

32

71

112

59

111 jan. a 9 abro

10

6

44

87

61

10 abro a 10 ago.

9

5

44

85

61

11 ago. a 4 dez.

10

5

44

81

61

5 dez. a 31 dez.

10

7

43

93

61

llljan. a 9abr.

12

2

10 abro a 10 ego.

8

2

11 ego. a 4 dez.

6

2

5 dez. a 31 dez.

3

2

llljan. a 9 abro

89

141

98

10 abro ala ago.

87

140

11 ago. a 4 dez.

94

140

5 dez. a 31 dez.

97

140

-

-

-

763

-

789

733
720
295

-

281

-

277

-

204

-

8
637

268
208
201
214

-

-

143

168

89

140

165

-

72

143

157

-

606

56

145

198

-

636

14
10
5
621
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Armas
Quadro

Posto

Períodos

SV
111 jan. a 9 abro
Q
C
O

Q
A
O

S

10 abro a 10 age.

CeI.

TC

Maj.

-

-

-

-

-

-

Soma
11

Capo

-

1 Ten.

2

11Ten.

-

82

554

82

554

118

518

153

593

-

448

763

1.314

2.525

407

737

1.392

2.536

313

681

1.554

2.548

636

-

636

11 ago. a 4 dez.

-

5 dez. a 31 dez.

11 novo a 31 dez.

-

IOjao. a 9 abro

879

1.615

1.678 3.376

3.541

1.702

12.791

1.563 1.664 3.278

3.539

1.701

12.577

111 jan. a 10 maio

11 maio a 10 novo

-

-

636
746

10 abro a 10 maio

832

O

11 maio a 10 ego.

832

1.563

1.664 3.237

3.513

1.779

12.588

M

11 ego. a 10 novo

929

1.555 1.622 3.113

3.464

2.238

12.921

929

1.555 1.622 3.019

3.408

2.400

12.933

1.014 1.566 1.574 3.350

3.602

1.997

13.103

A

11 novo a 4 dez.

5 dez. a 31 dez.

11I -

Oficiais Temporários

Posto

111

Tenente

2VTenente

Soma

Armas/QMB/
1NT
583

MFDV
(Inclusive EAS)
762

254

1.750
2.333

3.765
4.527

762
1.016

R CORE
(Art. 31)

Soma

1.599
" "00

7"'"

IV - Praças - Subtenentes e Sargentos de Carreira, do Quadro Especial (QE) e Temporários (TMPR)
Graduação

Subtenente

111Sargento

QE

Períodos

Carreira

111 jan. a 10 maio

2.053

2.053

11 maio a 10 novo

2.014

2.014

11 novo a 31 dez

2.132

2.132

1° jan. a 10 maio

3.621

3.621

11 maio a 10 novo
11 novo a 31 dez.

4.081

4.081

4.457

4.457

TMPR
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~Sargento

SO Sargento

S O MA

v -

11 maio a 10 nov.

8.885

8.885

11 novo a 31 dez.

8.405

8.405

11' jan. a 10 maio

11.774

11 maio a 10 nov.

10.593

9.670

19.723
2.350

5.599

18.542

11 novo a 31 dez.

11.535

19.484

111 jan. a 10 maio

27.118

35.067

11 maio a 10 novo

25.573

11 novo a 31 dez.

26.529

Mor
I'Classe
2' Classe
Soma Parcial

Cabo
Soldado
Soma Parcial Cb/Sd

SOMA

VI -

2.350

5.599

33.522
34.478

Quantidade

44
366
490
900
34.456
110.456
144.912
145.812

Total Geral dos Efetivos (Maiores dados dos períodos)
Especificação

Oficiais-Generais
Carreira

Oficiais

Temporários
Soma Parcial
Carreira

c

Soma

9.670

Praças - Taifeiros, Cabos e Soldados

Taifeiro

A
S

TMPR

Carreira

Especificação

p
R
A

QE

Períodos

111jan. a 10 maio

Graduação

Subtenentes
e
Sargentos

Quadro Especial
Temporários
Soma Parcial

Taifeiros

Cabos e Soldados
Soma Parcial (Taifi'CblSd)
Total Geral

Quantidade
142
13.103
7.876
20.979
27.118
2.350
5.599
35.067
900
144.912
145.812
202.000
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§ l' O Ministro do Exército baixará os atos complementares
para a execução deste decreto, podendo, inclusive, alterar, em até
vinte por cento, os efetivos de que tratam os quadros 11, III, IV, V e
VI (exceto Oficiais-Generais), nos postos e graduações, para atender
às flutuações decorrentes da administração do pessoal militar, respeitando os limites estabelecidos no § 2' do art. l' da Lei n' 7.150, de
l' de dezembro de 1983.
§ 2' O Ministro do Exército fixará os percentuais dos Efetivos
de Cabos e Soldados do Núcleo Base e do Efetivo Variável.

Art. 2' Este decreto entra em vigor a contar de l' de janeiro de
1996.
Brasília, 4 de janeiro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena

(11) DECRETO DE 5 DE JANEIRO DE 1995
Autoriza o furu:ionamento do Curso de
Administração da Faculdade de Adminis·
tração e Negócios de Valinhos, com sede na
Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47 da Lei n' 5.540, de 28 de novembro de 1968; 6' da Lei n'
9.131, de 24 de novembro de 1995, e parágrafo único do art. l' do
Decreto n' 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta dos
Processos nvs 23001.000772/90-94, 23001.000176/94-00 e
23033.010095/94-41, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. l' Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Administração e Negócios
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de Valinhos, mantida pela Associação Valinhense de Educação e
Cultura, com sede na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo.
Art. 2· Este decerto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(12) DECRETO DE 5 DE JANEIRO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra IndígenaAtikum localizada no Municipio de Carnaubeira da Penha, Estada de
Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1·, da Lei n·6.001, de 19de dezembro de 1973, e art. 9· do Decreto
n· 22, de 4 de fevereiro de 1991,
DECRETA:

Art. 1· Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Atikum, a seguir
descrita:
A terra indígena denominada Atikum, com superfície de
16.290,1893ha (desesseis mil, duzentos e noventa hectares, dezoito
ares e noventa e três centiares) e perimetro de 54.565.87 (cinqüenta e
quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco metros e oitenta e sete centímetros), situada no Município de Carnaubeira da Penha, Estado de Pernambuco, a qual se circunscreve nos seguintes limites: Norte: partindo-se do
Marco-Sat-1 de coordenadas geográficas latitude 8°13'18,26" e longitude
38°48'13,20" com azimute de 108°4624,45" e distância de
6.258,289m, passando pelos Marcos M-1, 2 e 3, confrontando-se com
as fazendas Riacho Grande, Croatá, Preces e Barriguda chega-se ao
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Marco-Sat-2 de coordenadas geográficas latitude 8°14'23',74" e longi,
tude 38°44'59,49". Leste: do marco antes descrito com azimute de
155"33'07,52" e distância de 2.564,539m, passando pelo marco M-4,
confrontando-se com as fazendas Lagoa Grande, Lagoinha e Areia dos
Pedros, chega-se ao Marco-Sat-3 de coordenadas geográficas latitude
8°15'39,74" e longitude 38°44'24,74"; deste, seguindo por uma linha
sinuosa com uma distância de 7.236,800m, passando pelos Ul!lrCOS
M-5, 6, 7, 8, 9, lO, 11, 12 e 13, confrontando-se com as fazendas da
Penha, dos Bastos e Aguada, chega-se ao Marco-Sat-4 de coordenadas
geográficas latitude 8°18'33,77" e longitude 38°45'08,60"; deste, com
azimute de 223001'08,62" e distância de 3.740,645m, passando pelo
Marco M-14, confrontando-se com as fazendas Aguada e Cachoeira,
chega-se ao Marco-Sat-5 de coordenadas geográficas latitude
8"20'02,87" e longitude 38°46'31,97".Sul: do marco antes descrito, com
azimute de 259°48'25,93" e distância de 13.593,502m, passando pelos
Marcos M-15, 16, 17, 18, 19 e 20, confrontando-se com as fazendas
Cachoeira, Zacarias, Algodão, Riacho do Meio e Pedra de Fogo,
chega-se ao Marco-Sat-6 de coordenadas geográficas latitude
8"21'21,38" e longitude 38°53'49,39". Oeste: do ponto antes descrito,
com azimute de 310°52'33,30" e distância de 3.179,570m, passando
pelo Marco M-21, confrontando-se com as fazendas Jibóia e Poço de
Pedra, chega-se ao Marco-Sat-7 de coordenadas geográficas latitude
8"20'13,65" e longitude 38°55'08,01"; deste, com azimute de
44°52'07,83" e distância de 17.992,533m, passando pelos Marcos
M-22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, confrontando-se com as fazendas
Poço das Pedras, Garrote Morto, Mulungu, Pau Preto, Olho d'Aguinha, Luntume, Estreito, Angico e Riacho Grande, chega-se ao MarcoSat-1, marco inicial da descrição deste perímetro.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 5 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson A. Jobim
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(13) DECRETO DE 5 DE JANEIRO DE 1996
Homologa a demarcação administratiua
da Terra Indígena Araweté Igarapé lpixuna,
localizada MS Municípios de Altamira, Senador José Porfírío e São Félix do Xingu,
Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista o art. 19,
§ I", da Lei n" 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 9· do Decreto
n· 22, de 4 de fevereiro de 1991,
DECRETA:

Art. I" Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai) da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Araweté a seguir
descrita:
A terra indígena denominada Araweté Igarapé Ipixuna, com
superfície de 940.900,8ha (novecentos e quarenta mil e novecentos
hectares e oito ares) e perímetro de 576.38km (quinhentos e setenta
e seis quilômetros e trinta e oito raetros), situada nos Municípios de
Altamira, Senador José Porfírio e São Félix do Xingu, Estado do Pará,
a qual se circunscreve nos seguintes limites: Norte: partindo do Ponto
1 de coordenadas geográficas 04'08'19,68" S e 52'36'26,31" WGr.,
situado na foz do Igarapé Piranhagua no Rio Xingu, daí, segue no
sentido montante pelo citado igarapé com uma distância de 137.239,6
metros, até o Ponto 2 de coordenadas geográficas 04'54'52,76" S e
52'09'40,17" WGr., daí, segue por uma linha reta na direção nordeste
com uma distância de 205,4 metros, até o Marco MC-Ode coordenadas
geográficas 04'54'46,8" S e 52"09'37,14" WGr., daí, segue por uma
linha reta na direção nordeste, com uma distância de 1.610,9 metros,
confrontando com a Terra Indígena Koatinemo até o Marco Sat-2 de
coordenadas geográficas 04'54'00'09" S e 52"09'13,36" WGr., daí,
segue por uma linha reta na direção nordeste, com uma distância de
3.337,5 metros, confrontando com a Terra Indígena Koatinemo até
o Marco MC-01 de coordenadas geográficas 04'52'23,33" S e
52'08'24,1" WGr., daí, segue por uma linha reta na direção nordeste
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com distância de 4.941,7 metros, confrontando com a Terra Indígena
Koatinemo até o Marco MC-2 de coordenadas geográficas
04°50'00,08" Se 52°07'11,13" WGr., daí, segue por uma linha reta na
direção nordeste com uma distância de 4.854,1 metros, confrontando
com a Terra Indígena Koatinemo até o Marco MC-03 de coordenadas
geográficas 04°57'39,36" S e 52°05'59,46" WGr., daí, segue por uma
linha reta na direção nordeste com uma distância de 5.370,1 metros
confrontando com a Terra Indígena Koatinemo até o Marco MC-04 de
coordenadas geográficas 04°45'06,57" Se 52°04'41,67"WGr., daí, segue
por uma linha reta na direção nordeste com uma distância de 4.495,6
metros, confrontando com a Terra Indígena Koatinemo até o Marco
MC-05 de coordenadas geográficas 04°40'38,37" 8 e 52°02'24,89" WGr.,
daí, segue por uma linha reta na direção nordeste com uma distância
de 5.073,1 metros, confrontando com a Terra Indígena Koatinemo até
o Marco MC-06 de coordenadas geográficas 04°40'38,37" S e
52"02'24,89" WGr., daí, segue por uma linha reta na direção nordeste
com uma dístância de 5.073,1 metros, confrontando com a Terra
Indígena Koatinemo até o Marco MC-07 de coordenadas geográficas
04°38'11,32" Se 52°01'09,99" WGr., daí, segue por uma linha reta na
direção nordeste com uma distância de 2.068,2 metros, confrontando
com a Terra Indígena Koatinemo até o Ponto 3 de coordenadas
geográficas 04"37'11,03" S e 52°00'40,11" WGr., situado nas proximidades da cabeceira do igarapé sem denominação, afluente da margem
esquerda do Igarapé Ipiaçava. Leste: do ponto antes descrito, segue
na direção sul com uma distância de 79,3 metros, confrontando com
a Terra Indígena Trincheira/Bacajá até o Marco MC-08 de coordenadas geográficas 04°37'13,58" S e 52°00'40,54"WGr., daí, segue por uma
linha reta na direção sul com uma distância de 1.016,1 metros,
confrontando com a Terra Indígena TrincheiralBacajá até o Marco
MC-09 de coordenadas geográficas 04°37'46,65" S e 52°00'40,37" WGr.,
daí, segue por uma linha reta na direção sul com uma distância de
5.082,6 metros, confrontando com a Terra Indígena TrincheiralBacajá
até o Marco MC-10 de coordenadas geográficas 04°40'32,11"8 e
52°00'39,57" WGr., daí, segue por uma linha reta na direção sul com
uma distância de 4.956,4 metros, confrontando com a Terra Indígena TrincheiralBacajá até o Marco MC-11 de coordenadas geográficas 04°43'13,46" S e 52°00'38,98" WGr., daí, segue por uma
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linha reta na direção sul com uma distãncia de 4.452,3 metros,
confrontando com a Terra Indígena TrincheiralBacajá até o Marco
MC-12de coordenadas geográficas 04°45'38,4"8 e 52°00'38,55"WGr.,
daí, segue por uma linha reta na direção sul com uma distãncia de
4.485,5 metros, confrontando com a Terra Indígena TrincheiralBacajá até o Marco MC-13 de coordenadas geográficas 04°48'04,42"8 e
52".{)0'38"WGr., daí, segue por uma linha reta na direção sul com uma
distãncia de 4.990,3 metros, confrontando com a Terra Indígena
TrincheiralBacajá até o Marco MC-14 de coordenadas geográficas
04°50'46,87"8 e 52°00'37,41" WGr., daí, segue por uma linha reta na
direção sul com uma distância de 5.076,9 metros, confrontando com
a Terra Indígena TrincheiralBacajá até o Marco MC-15 de coordenadas geográficas 04°53'32,14" 8 e 52'00'36,79" WGr., daí, segue por
uma linha reta na direção sul com uma distãncia de 4.935,6 metros,
confrontando com a Terra Indígena TrincheiralBacajá até o Marco
MC-16 de coordenadas geográficas 04°56'12,82" 8 e 52'00'36,14"
WGr., daí, segue por uma linha reta na direção sul com uma distãncia
de 5.011,5 metros, confrontando com a Terra Indígena TrincheiraIBacajá até o Marco MC-17 de coordenadas geográficas 04°58'55,96" 8 e
52°00'35,44" WGr., daí, segue por uma linha reta na direção sul com
uma distãncia de 4.956,7 metros, confrontando com a Terra Indígena
TrincheiralBacajá até o Marco MC-18 de coordenadas geográficas
04°01'37,31"8 e 52'00'34,75" WGr., daí, segue por uma linha reta na
direção sul com uma distãncia de 5.048,3 metros, confrontando com
a Terra Indígena TrincheiraIBacajá até o Marco MC-19de coordenadas
geográficas 04'04'21,65"8 e 52'00'34,07"WGr., daí, segue por uma linha
reta na direção sul com uma distãncia de 4.921,1 metros, confrontando
com a Terra Indígena TrincheiralBacajá até o Marco MC-20 de coordenadas geográficas 05'07'01,85"8 e 52'00'33,43"WGr.,daí, segue por uma
linha retana direçãosul comuma distãnciade 5.077,4 metros,confrontando
com a Terra Indigena TrincheiralBacajá até o Marco MP de coordenadas geográficas 05'09'47,14" 8 e 52'00'32,78" WGr., daí, segue por uma
linha reta na direção sul com uma distãncia de 4.882,6 metros,
confrontando com a Terra Indígena TrincheiraIBacajáaté o MarcoMC-21
de coordenadas geográficas 05"12'26,08" 8 e 52'00'32,22" WGr.,daí, segue
poruma linha reta na direçãosul comuma distãncia de 5.115,3 metros,
confrontando com a Terra Indígena TrincheiralBacajá até o Marco
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MC-22 de coordenadas geográficas 05°15'12,6" S e 52000'31,6"WGr.
daí, segue por uma linha reta na direção sul com uma distância d~
4.935,8 metros, confrontando com a Terra Indígena TrincheiralBaca_
já até o Marco MC-23 de coordenadas geográficas 05°17'53,28" S e
52000'31"WGr., daí, segue por uma linha reta na direção sul com uma
distância de 5.020,4 metros, confrontando com a Terra Indígena
TrincheiralBacajá até o Marco MC-24 de coordenadas geográficas
05"20'36,71" Se 52°00'30,38" WGr., daí, segue por uma linha reta na
direção sul com uma distância de 5.098,0 metros, confrontando com
a Terra Indígena TrincheiralBacajá até o Marco MC-25 de coordena,
das geográficas 05"23'22,67" S e 52°00'29,82" WGr., daí, segue por
uma linha reta na direção sul com uma distância de 5.069,7 metros,
confrontando com a Terra Indígena Trincheira/Bacajá até o Marco
MC-26 de coordenadas geográficas 05°26'07,7" S e 52°00'29,28" WGr.,
daí, segue por uma linha reta na direção sul com uma distância de
1.416,8 metros, confrontando com a Terra Indígena Trincheira/Baer.
já até o Marco MC-27 de coordenadas geográficas 05"26'53,82" S e
52000'29,14 WGr., daí, segue por uma linha reta na direção sul com
uma distância de 68,2 metros, confrontando com a Terra Indígena
Trincheira/Bacajá até o Ponto 4 de coordenadas geográficas
05"26'56,04" S e 52000'29,07" WGr., situado nas proximidades da
cabeceira do Igarapé Sem Nome, afluente do Igarapé Bom Jardim.
Sul: do ponto antes descrito, segue no sentido jusante pelo citado
Igarapé Sem Nome com a distância de 32.668,17 metros até o Ponto
4A de coordenadas geográficas 05°26'45,1" S e 52°16'34,54" WGr.,
situado na foz do Igarapé Sem Nome com o Igarapé Bom Jardim; daí
segue no sentido jusante pelo Igarapé Bom Jardim com a distância
de 69.438,84 metros até o Ponto 5 de coordenadas geográficas
05°30'10,49" S e 52°40'47,73" WGr., situado na foz do Igarapé Bom
Jardim com o Rio Xingu. Oeste: do ponto antes descrito, segue no
sentido jusante pelo Rio Xingu, com uma distância de 208.761,47
metros até a confluência do Igarapé Piranhaquara, no Ponto 1, início
desta descrição.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de janeiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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(14) DECRETO DE 5 DE JANEIRO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena Truká, localizada rw Município de Cabrobó, Estado de Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1·, da Lei n· 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 9· do
Decreto n· 22, de 4 de fevereiro de 1991,
DECRETA:

Art. 1· Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Truká, a seguir
descrita:
A terra indígena denominada Truká com superfície de
1.592,8972ha (um mil quinhentos e noventa e dois hectares, oitenta
e nove ares e setenta e dois centiares) e perímetro de 20.259,45m
(vinte mil duzentos e cinqüenta e nove metros e quarenta e cinco
centímetros), situada no Município de Cabrobó, Estado de Pernambuco, a qual se circunscreve nos seguintes limites: Norte: Partindo do
Ponto P-1 de coordenadas geográficas aproximadas 08"32'37,246" Se
39"27'16,398" WGr., localizado na confluência do Rio Cabrobó com o
Rio São Francisco (Ponta da Ilha Assunção), segue pelo Rio Cabrobó,
a montante, com uma distância de 10.543,83 metros, até o Marco M-3
de coordenadas geográficas 08°30'26,632" S e 39°23'28,332" WGr.,
localizado na confrontação com a Gleba Piranhas; Leste: Do marco
antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
174°13'26,0" e 1.040,43 metros, até o Marco M-2 de coordenadas
geográficas 08°31'00,343" S e 39"23'24,942" WGr., localizado na margem de uma estrada vicinal; daf segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 175°13'12,8" e 557,13 metros, até o Marco M-1
de coordenadas geográficas 08°31'18,423" S e 39"23'23,441" WGr.,
localizado na margem esquerda do Rio São Francisco e na confrontação da Gleba Piranhas; Sul/Oeste: do marco antes descrito, segue pelo
referido rio, a montante, com uma distância de 8.n8,05 metros, até
o Ponto P-1, inicio da descrição deste perímetro.
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Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de janeiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

(15) DECRETO DE 5 DE JANEIRO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena Éoare I, localizada nos
Municipios de SiW Paulo de Dlioeaça e Ta.
batiaga, Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § I", da Lei n'' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 9"do Decreto
n" 22, de 4 de fevereiro de 1991,
DECRETA:
Art. I" Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Tikuna, a seguir
descrita:
A terra indígena, denominada Évare I, com superfície de
548.177,5963ha (quinhentos e quarenta e oito mil cento e setenta e
sete hectares, cinqüenta e nove ares e sessenta e três centiares) e
perimetro de 448.835,01m (quatrocentos e quarenta e oito mil oitocentos
e trinta e cincometros e um centímetro), situada nos Municípios de São
Paulo de Olivença e Tabatinga, Estado do Amazonas, que se circunscreve nos seguintes limites: Norte: Partindo do Ponto digitalizado P1
de coordenadas geográficas aproximadas 03"28'28,556" S e
69°47'51,770"WGr., situado no limite internacional Brasil/Colômbia,
junto à margem direita do Rio Puretê, segue por este, ajusante, com
uma distância de 124.181,52 metros, até o Marco Sat-1108 de coordenadas geográficas 03°13'54,692"Se 69°11'52,997"WGr., situado na
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confluência com o Igarapé Marajá. Leste: Do marco antes descrito,
segue pelo referido igarapé, a montante, até a confluência com um
igarapé sem denominação, e por este, a montante, perfazendo uma
distância de 7.286,44 metros, até o Marco Sat-Iü de coordenadas
geográficas 03°17'05,512" S e 69°13'02,008" WGr., situado na sua
cabeceira; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de
183°41'54,6" e 126,20 metros, até o Marco MO-lO de coordenadas
geográficas 03°17'09,613" S e 69°13'02,272" WGr.; daí segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 209°12'37,1" e 1.983,66 metros,
are o Marco ME·9 de coordenadas geográficas 03°18'05,997" S e
69'13'33,655" WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 158°03'29,2" e 1.446,96 metros, até o Marco ME·8 de
coordenadas geográficas 03°18'49,713" S e 69°13'16,144" WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 156°18'00,9" e
2.286,39 metros, até o Marco ME·7 de coordenadas geográficas
03°19'57,905" Se 69°12'46,377" WGr.; daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 143°51'42,7" e 660,41 metros, até o Marco
ME-6 de coordenadas geográficas 03'20'15,278" S e 69°12'33,760"
WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de
170°34'21,5" e 2.093,20 metros, até o Marco ME·5 de coordenadas
geográficas 03'21'22,533" S e 69°12'22,663" WGr., situado na confluência do Igarapé São Pedro com o Rio Jacurapá; daí segue pelo
referido igarapé, a montante, com uma distância de 4.938,50 metros,
até o Marco ME·4 de coordenadas geográficas 03'22'01,588" S e
69°10'20,658" WGr., situado na confluência com um igarapé sem
denominação; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância
de 160°43'25,5" e 1.568,62 metros, até o Marco ME-3/A de coordenadas geográficas 03°22'49,815" S e 69°10'03,884" WGr.; daí segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 130°02'05,6" e 2.162,01
metros, até o Marco ME-3 de coordenadas geográficas 03'23'35,118"
Se 69°09'10,245" WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 183°13'27,6" e 1.732,64 metros, até o Marco ME·2 de
coordenadas geográficas 03'24'31,459" S e 69"09'13,412" WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 173°10'50,2" e
1.092,11 metros, até o Ponto estação H·14 de coordenadas geográficas
03°25'06,777" S e 69°09'09,215" WGr.; daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 121°07'07,6" e 856,10 metros, até o Marco
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ME-I de coordenadas geográficas 03"25'21,191" S e 69'08'45,464"
WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de
159'05'32,6" e 1.763,90 metros, até o Marco MO-1 A de coordenadas
geográficas 03"26'14,860" S e 69'08'25,071" WGr.; daí segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 160'49'00,8" e 213,19 metros
até o Marco SAT-1078 de coordenadas geográficas 03"26'21,418"S ~
69'08'22,801" WGr., situado na margem esquerda do Rio Solimões,
daí segue por este, a montante, com uma distância de 9.007,82
metros, até o Marco SAT-1079 de coordenadas geográficas
03"27'26,761" S e 69'12'55,961" WGr., situado na margem esquerda
do Rio Solímões, num local conhecido como Anderobal; daí segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 328'15'47,9" e 191,91metros, até o Marco MO-12 de coordenadas geográficas 03"27'21,444" S
e 69'12'59,232" WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 328'14'49,1" e 2.200,59 metros, até o Marco ME-13 de
coordenadas geográficas 03"26'20,492" S e 69'13'36,752" WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 245"22'16,9" e
1.081,58 metros, até o Marco ME-14 de coordenadas geográficas
03"26'35,164" S e 69'14'08,620" WGr.; daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 265'05'21,2" e 499,27 metros, até o Marco
ME-18 de coordenadas geográficas 03"26'36,552" S e 69'14'24,743"
WGr., situado na cabeceira do Igarapé queimado; daí segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 266'08'55,3" e 8.277,81 metros,
até o Ponto digitalizado P-2 de coordenadas geográficas aproximadas
03"26'54,582" S e 69'18'52,426" WGr., situado num Paraná sem
denomínação; daí segue por este, com uma distância de 3.142,16
metros, até o Ponto digitalizado P-3 de coordenadas geográficas
aproximadas 03"28'01,549"S e 69"20'09,433"WGr.; daí segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 220"26'14,3"e 5.106,71 metros,
até o Marco SAT-25 de coordenadas geográficas 03'30'08,095" S e
69"21'56,834" WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 228"29'10,7" e 835,13 metros, até o Marco MO-26 de
coordenadas geográficas 03'30'26,115" S e 69'22'17,110" WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 228'43'20,7" e
286,81 metros, até o Marco ME-26 de coordenadas geográficas
03'30'32,274" S e 69"22'24,099" WGr.; daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 228'43'29,4" e 1.652,35 metros, até o
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Marco MO-27 de coordenadas geográficas 03'31'07,758" S e
69'23'04,363" WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 228'43'29,5" e 323,61 metros, até o Marco ME-27 de
coordenadas geográficas 03'31'14,707" S e 69'23'12,249" WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 228'43'28,1" e
2.175,84 metros, até o Marco MO-28 de coordenadas geográficas
03'32'01,432" Se 69'24'05,271" WGr.; daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 228'49'50,6" e 36,58 metros, até o Marco
ME-28 de coordenadas geográficas 03'32'02,216" S e 69'24'06,164"
WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de
149'42'59,4" e 1.663,44 metros, até o Marco MO-29 de coordenadas
geográficas 03'32'49,010" S e 69'23'38,995" WGr.; daí segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 149'42'53,7" e 368,86 metros,
até o Marco ME-29 de coordenadas geográficas 03'32'59,387" S e
69'23'32,970 WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 149'43'20,4" e 1.231,64 metros, até o Marco MO-30 de
coordenadas geográficas 03'33'34,036" S e 69"23'12,856" WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 149'43'16,0" e
467,43 metros, até o Marco ME-30 de coordenadas geográficas
03'33'47,186" S e 69"23'05,222" WGr.; daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 149'43'56,6" e 2.064,23 metros, até o
Marco MO-31 de coordenadas geográficas 03'34'45,264" S e
69'22'31,521" WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 149'44'23,0" e 211,00 metros, até o Marco SAT-1084 de
coordenadas geográficas 03'34'51,201" Se 69"22'28,077"WGr., situado na margem esquerda do Rio Solimões, junto à Ilha Santa Rita; daí
segue por este, a montante, com uma distância de 100.269,55 metros,
até o Marco SAT-38 de coordenadas geográficas 04'08'00,943" S e
69'28'36,355" WGr., situado na foz do Paraná do Sacambu, no local
conhecido por Tauarí; daí segue pelo referido Paraná, até o Lago
Comprido, e por este até a cabeceira do Igarapé Tamanduá, daí
segue por este a jusante, com uma distância de 6.992,86 metros, até
o Marco SAT-39 de coordenadas geográficas 04'10'49,391" S e
69'27'06,624" WGr., situado na sua foz com o Rio Solimões; daí segue
por este, a montante, com uma distância de 8.067,40 metros, até o
Marco SAT-1080 de coordenadas geográficas 04'13'55,017" S e
69'29'48,157" WGr., situado na margem esquerda do Rio Solimões,
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no local conhecido por Sapotal; daí segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 314°52'36,6" e 135,52 metros, até o Marco
MO-40 de coordenadas geográficas 04°13'51,900" S e 69°29'51,270"
WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de
314°52'45,4" e 716,92 metros, até o Marco ME-41 de coordenadas
geográficas 04°13'35,415" S e 69°30'07,739" WGr.; daí segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 271"27'41,6" e 132,12 metros,
até o Marco MO-41 de coordenadas geográficas 04°13'35,303" S e
69°30'12,023" WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 248°46'06,7" e 1.770,76 metros, até o Marco ME-42 de
coordenadas geográficas 04°13'56,151" S e 69°31'05,579" WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 215°56'16,4" e
1.967,42 metros, até o Marco ME-43 de coordenadas geográficas
04°14'48,003" S e 69°31'43,071" WGr.; daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 208"27'52,8" e 3.361,29 metros, até o
Marco ME-44 de coordenadas geográficas 04°16'24,200" S e
69"32'35,108" WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 139°05'29,2" e 897,50 metros, até o Marco MO-44 de
coordenadas geográficas 04°16'46,304" S e 69°32'16,057" WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 138°28'39,5" e
95,08 metros, até o Marco SAT-1112 de coordenadas geográficas
04°16'48,624" S e 69°32'14,014" WGr., situado na margem esquerda
do Rio Solimões. Sul: Do marca antes descrito, segue pelo referido rio,
a montante, com uma distância de 16.039,61 metros, até o Marco
SAT-I081 de coordenadas geográficas 04°19'24,360" Se 69°40'12,344"
WGr., situado na margem esquerda do Rio Solimões; daí segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 293000'21,8" e 289,35
metros, até o Marco MO-50 de coordenadas geográficas 04°19'20,670"
Se 69°40'20,981" WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 292°57'05,9" e 201,11 metros, até o Marco ME-50A de
coordenadas geográficas 04°19'18,111" S e 69°40'26,987" WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 281°09'46,0" e
12.973,96 metros, até o Marco ME-51A de coordenadas geográficas
04°17'55,917" S e 69°47'19,830" WGr.; daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 292"36'53,2" e 1.019,98 metros, até o
Marco MO-51 de coordenadas geográficas 04°17'43,112" S e
69°47'50,360" WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e
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distância de 292°37'10,8" e 128, 77 metros, até o Marco SAT-1082 de
coordenadas geográficas 04°17'41,495" S e 69°47'54,215" WGr., situado na confluência de um igarapé sem denominação com o Igarapé
Preto; daí segue por este, a montante, com uma distância de 3.426,36
metros, até o Ponto digitalizado P4 de coordenadas geográficas aproximadas 04°17'21,011" S e 69°49'31,732" WGr., situado na confluência
com um igarapé sem denominação; daí segue por este, a montante,
com uma distância de 8.058,37 metros, até o Marco ME-58 de coordenadas geográficas 04°13'55,019" S e 69°50'23,107" WGr., situado na
sua cabeceira; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância
de 05°43'28,8" e 1.336,53 metros, até o Marco MO-59 de coordenadas
geográficas 04°13'11,716" S e 69°50'18,736" WGr.; daí segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 05°43'13,4" e 71,57 metros, até
o Marco SAT-1083 de coordenadas geográficas 04°13'09,397" S e
69°50'18,503" WGr., situado na confluência de um igarapé sem denominação com o Igarapé Tacana; daí segue por este, a montante, com
uma distância de 17.252,52 metros, até o Ponto digitalizado P-6 de
coordenadas geográficas 04"05'33,344" Se 69'54'27,704" WGr., situado no limite internacional BrasillColômbia. Oeste: Do marco antes
descrito, segue por uma linha reta, pelo limite internacional, com
azimute e distância de 10°04'45,1" e 69.401,07 metros, até o Ponto
digitalizado P-1, início da descrição deste perímetro.

Art. 2" Declara que a terra indígena de que trata este decreto,
situada na faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art. 20, § 2",
da Constituiçâo.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de janeiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
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(16) DECRETO DE 5 DE JANEIRO DE 1996
Honwloga a demarcação administrativa
da Terra Indígena Tukuna Porto Espiritual,
localizada no Município de Benjamin Com.
tant, Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e tendo em vista o art. 19,
§ 1", da Lei n" 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 9' do Decreto
n' 22, de 4 de fevereiro de 1991.
DECRETA:

Art. 1" Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do Grupo Indígena Tukuna, a seguir
descrita:
A terra indígena denominada Tukuna Porto Espiritual, com
superficie de 2.839,3483 (dois mil oitocentos e trinta e nove hectares,
trinta e quatro ares e oitenta e três centiares) e perímetro de
42.173,33 (quarenta e dois mil cento e setenta e três metros e trinta
e três centímetros), situada no Município de Benjamin Constant,
Estado do Amazonas, que se circunscreve nos seguintes limites:
Norte: Partindo do Ponto digitalizado P·1 de coordenadas geográficas
aproximadas 04"24'18,238" S e 69'51'23,140" WGr., situado na confluência do Igarapé Frutuoso no Rio Solimões, dai segue pelo referido
rio, a jusante, com uma distância de 2.529,84 metros, até o Ponto
digitalizado P-2 de coordenadas geográficas aproximadas
04"23'57,256" S e 69'50'06,235" WGr., situado na confluência com o
Igarapé Mariano. Leste: Do ponto antes descrito, segue pelo referido
igarapé, a montante, com uma distância de 11.657,06 metros, até o
Marco SAT-1075 de coordenadas geográficas 04'29'33,199" S e
69'49'26,289 WGr., situado na sua cabeceira; daí segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 156'27'58,6" e 1.826,77 metros, até
o Marco MO-3 de coordenadas geográficas 04'30'27,766" S e
69'49'02,682" WGr., daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 156"28'24,6" e 160,13 metros, até o Marco ME-4 de
coordenadas geográficas 04'30'32,550" Se 69'49'00,613 WGr., situado
na margem esquerda de um igarapé sem denominação, daí segue por
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este, a jusante, com uma distância de 3.611,16 metros, até o Ponto
digitalizado P-3 de coordenadas geográficas aproximadas
04'30'15,331" Se 69'47'13,039" WGr., situado na confluência com o
Igarapé Palhal; daí segue por este, a montante, com uma distância
de 2.811,25 metros, até o Ponto digitalizado P-4 de coordenadas
geográficas aproximadas 04'31'28,540" S e 69'47'40,755" WGr., situado na confluência de um igarapé sem denominação. Do ponto antes
descrito, segue pelo igarapé sem denominação, a montante, com uma
distância de 4.131,39 metros, até o Marco ME-6 de coordenadas
geográficas 04'32'01,874" S e 69'49'44,235" WGr., situado em sua
cabeceira. Oeste: Do marco antes descrito, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 06'14'54,8" e 1.536,45 metros, até o Marco
MO-7 de coordenadas geográficas 04'31'12,134" S e 69'49'38,752"
WGr., daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de
06'15'28,4" e 70,64 metros, até o Marco SAT-1076 de coordenadas
geográficas 04'31'09,857" S e 38,499" WGr., situado na cabeceira do
Igarapé Frutuoso; daí segue por este, a jusante, com uma distância
de 13.938,57 metros, até o Ponto digitalizado P-1, início da descrição
deste perímetro.
Art. 2· Declara que a terra indígena de que trata este decreto,
situada na faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art. 20, § 2·,
da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
(17) DECRETO DE 5 DE JANEIRO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indigena Évare lI, locolizada no
Munictpio de São Paulo de Olivença, Estada
do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e tendo em vista o art. 19,
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§ l Q , da Lei nQ 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 9º do Decreto

n? 22, de 4 de fevereiro de 1991,
DECRETA:

Art. 1Q Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Tikuna, a seguir
descrita:
A terra indígena denominada Évare lI, com superfície de
176.205,7183 ha (cento e setenta e seis mil, duzentos e cinco hectares,
setenta e um ares e oitenta e três centiares) e perímetro de 242.725,18
(duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco metros e
dezoito centímetros) situada no Município de São Paulo de Olivença,
Estado do Amazonas, a qual se circunscreve nos seguintes limites:
Norte: Partindo do Ponto digitalizado P-l de coordenadas geográficas
aproximadas 03"34'37,905" S e 69"21'37,398" WGr., situado na margem direita do Rio Solimões, daí segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 90"00'47,0" e 1.944,87 metros, até o Marco
SAT-II09 de coordenadas geográficas 03"34'37,944" Se 69"20'34,357"
WGr., daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de
90"01'02,4" e 85,93 metros, até o Marco MO-l de coordenadas geográficas 03"34'37,946" S e 69"20'31,571" WGr.; daí segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 90"02'58,0" e 1.964,60 metros, até o
Marco ME-2 de coordenadas geográficas 03"34'38,024" S e
69"19'27,890" WGr., daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 89"57'48,3" e 609,05 metros, até o Marco ME·3 de
coordenadas geográficas 03"34'38,019" S e 69"19'08,148" WGr., daí
segue por uma linha reta, COm azimute e distância de 15"51'06,6" e
412,53 metros, até o Ponto de Estação D-30 de coordenadas geográficas
03"34'25,095" S e 69"19'04,491" WGr,; daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 341"43'47,7" e 1.146,31 metros, até o
Marco ME-4 de coordenadas geográficas 03"33'49,640"Se 69"19'16,127"
WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de
349"11'55,1" e 2.470,53 metros, até o Marco SAT-I085 de coordenadas
geográficas 03"32'30,599" S e 69"19'31,107" WGr., situado na margem
direita do Paraná Paranapara, segue por uma linha reta, com azimute
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e distância de 20'43'08,0" e 157,51 metros, até o Marco MO-6 de
coordenadas geográficas 03'32'25,801" S e 69'19'29,299" WGr., daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 20'43'03,4" e
673,22 metros, até o Marco ME-7 de coordenadas geográficas
03'32'05,296" S e 69'19'21,572" WGr., daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 49'36'25,8" e 2.062,14 metros, até o Marco
ME-8 de coordenadas geográficas 03'31'21,791" S e 69'18'30,651"
WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de
63'34'56,5" e 2.394,52 metros, até o Marco ME-9 de coordenadas
geográficas 03'30'47,116" S e 69'17'21,132" WGr., situado na margem
do Lago Pacu, daí segue por este, no sentido Este, com uma distância
de 4.720,17 metros, até o Marco ME-11 de coordenadas geográficas
03'31'03,636" S e 69'15'20,170" WGr.; daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 89'02'05,2" e 2.142,28 metros, até o Marco
ME-12 de coordenadas geográficas 03'31'02,479" S e 69'14'10,742
WGr., daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de
89'01'30,8" e 1.642,64 metros, até o Marco SAT-1086 de coordenadas
geográficas 03'31'01,582" S e 69'13'17,508" WGr., situado na cabeceira do Paraná do Germano; daí segue por este, a jusante, com uma
distância de 16.066,16 metros, até o Marco SAT-1088 de coordenadas
geográficas 03'28'34,320" S e 69"05'36,379" WGr., situado na margem
esquerda do Paraná do Germano; daí segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 74'36'59,8" e 614,59 metros, até o Marco
MO-27 de coordenadas geográficas 03'28'29,011" S e 69"05'17,172"
WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de
72'41'58,8" e 1.880,38 metros, até o Marco ME-28 de coordenadas
geográficas 03'28'10,804" S e 69"04'18,982 WGr., situado no Lago do
Sacambu, daí segue por este, até o Lago Sacambu Grande, com
uma distância de 3.055,98 metros, até o Marco SAT-29 de coordenadas geográficas 03'28'39,950" Se 69'02'48,302" WGr., situado na sua foz com o Igarapé Camatiá. Leste: Do marco antes descrito,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 178'38'53,2" e
393,55 metros, até o Marco ME·30 de coordenadas geográficas
03'28'52,765" Se 69'02'48,001" WGr., daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 175'23'27,4" e 1.954,94 metros, até o
Marco ME-31 de coordenadas geográficas 03'29"56,229" S e
69'02'42,913" WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e
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distância de 175"23'28,5" e 1.357,67 metros, até o Marco ME-32 de
coordenadas geográficas 03"30'40,305" S e 69°02'39,379" WGr., daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 206°31'28,7" e
2.038,05 metros, até o Marco ME-33 de coordenadas geográficas
03"31'39,694" S e 69°03'08,883" WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute e distância de 206°31'31,7" e 2.009,13 metros, até ~
Marco ME-34 de coordenadas geográficas 03°32'38,240" S e
69"03'37,970" WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 206°31'37,4" e 2.014,31 metros, até o Marco ME-35 de
coordenadas geográficas 03°33'36,935" S e 69°04'07,135" WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 206°31'40,6" e
1.970,93 metros, até o Marco ME-36 de coordenadas geográficas
03"34'34,366" S e 69"04'35,673" WGr., daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 206"31'58,7" e 2.097,07 metros, até o
Marco ME-37 de coordenadas geográficas 03°35'35,469" S e
69"05'06,045" WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 206°32'34,8" e 1.913,27 metros, até o Marco ME·38 de
coordenadas geográficas 03"36'31,211" S e 69°05'33,765" WGr., daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 206°32'22,0" e
1.970,32 metros, até o Marco ME-39 de coordenadas geográficas
03°37'28,618" S e 69"06'02,309" WGr., daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 206"32'11,5" e 2.038,75 metros, até o
Marco ME-40 de coordenadas geográficas 03°38'28,019" S e
69"06'31,843" WGr., daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 206°32'45,9" e 3.969,81 metros, até o Marco SAT-1110 de
coordenadas geográficas 03°40'23,673" S e 69°07'29,373" WGr., situado na cabeceira do Igarapé Maíté; daí segue por este, a jusante, com
uma distância de 5.687,30 metros, até o Ponto digitalizado P-2 de
coordenadas geográficas aproximadas 03°43'08,028" S e 69°07'30,109"
WGr., situado na confluência com o Igarapé Mapinguari; daí segue
por este, a montante, com uma distância de 21.209,52 metros, até o
Marco SAT-1087 de coordenadas geográficas 03°51'25,661" S e
69°13'23,150" WGr., situado na sua cabeceira: daí segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 180040'19,8" e 75,43 metros,
até o Marco ME-46 de coordenadas geográficas 03°51'28,188" S e
69°13'23,179" WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 180°40'36,2" e 1.931,32 metros, até o Marco ME-47 de
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coordenadas geográficas 03'52'31,014" S e 69'13'23,935" WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 180'41'02,1" e
2.064,92 metros, até o Marco ME·48 de coordenadas geográficas
03'53'38,260" S e 69'13'24,752" WGr.; daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 180'41'27,5" e 1.926,37 metros, até o
Marco ME·49 de coordenadas geográficas 03'54'40,994" S e
69'13'25,522" WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 180'41'48,0" e 2.012,12 metros, até o Marco ME-50 de
coordenadas geográficas 03'55'46,521 S e 69'13'26,333" WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 180'42'03,5" e
1.696,73 metros, até o Marco ME-51 de coordenadas geográficas
03'56'41,777" S e 69'13'27,020" WGr., daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 180'42'25,8" e 2.360,83 metros, até o
Marco ME-52 de coordenadas geográficas 03'57'58,659" S e
69'13'27,986" WGr., daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 180'42'48,0" e 2.262,13 metros, até o Marco ME-53 de
coordenadas geográficas 03'59'12,328" S e 69'13'28,919" WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 180'42'57,9" e
340,70 metros, até o Marco ME-54 de coordenadas geográficas
03'59'23,423" S e 69'13'29,060" WGr.; daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 131'30'11,5" e 439,24 metros, até o Marco
ME-55 de coordenadas geográficas 03'59'32,906 S e 69'13'18,395"
WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de
180'46'46,2" e 710,93 metros, até o Marco ME-56 de coordenadas
geográficas 03'59'56,057" S e 69'13'18,715" WGr.; daí segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 180'46'53,2" e 2.017,71 metros,
até o Marco ME-57 de coordenadas geográficas 04"01'01,765" S e
69'13'19,625" WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 180'47'10,6" e 2.043,77 metros, até o Marco ME·58 de
coordenadas geográficas 04'02'08,321" S e 69'13'20,552" WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 180'47'32,9" e
1.736,82 metros, até o Marco ME-59 de coordenadas geográficas
04"03'04,881" S e 69'13'21,347" WGr., daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 180'47'48,6" e 2.269,82 metros, até o
Marco ME-60 de coordenadas geográficas 04"04'18,798" S e
69'13'22,391" WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 174°52'08,1" e 2.062,71 metros, até o Marco ME-63 de
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coordenadas geográficas 04"05'25,709" S e 69°13'16,426" WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 231"54'13,1" e
2.087,55 metros, até o Marco MO-64 de coordenadas geográficas
04"06'07,642" S e 69°14'09,723 WGr.; daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 230°56'20,9" e 39,84 metros, até o Marco
ME-65 de coordenadas geográficas 04°06'08,459" S e 69°14'10,726"
WGr., daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de
209°10'05,3" e 123,70 metros, até o Marco MO-66 de coordenadas .
geográficas 04°06'11,976" S e 69°14'12,683 WGr.; daí segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 208"37'38,4" e 1.600,31 metros,
até o Marco ME-66 de coordenadas geográficas 04°06'57,717" S e
69°14'37,565" WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 204"34'15,3" e 2.107,79 metros, até o Marco ME-67 de
coordenadas geográficas 04"08'00,139" S e 69°15'06,013" WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 202°40'13,3" e
1.882,64 metros, até o Marco MO-68 de coordenadas geográficas
04"08'56,709" S e 69°15'29,567" WGr., daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 201"30'49,8" e 113,28 metros, até o Marco
ME-69 de coordenadas geográficas 04"09'00,141" S e 69°15'30,916"
WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de
201"26'51,4" e 107,14 metros, até o Marco MO-70 de coordenadas
geográficas 04"09'03,388" Se 69°15'32,188"WGr. Sul: Do marco antes
descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
278°58'44,4" e 3.111,06 metros, até o Marco MO-71 de coordenadas
geográficas 04°08'47,540" S e 69°17'11,857" WGr.; daí segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 261°51'50,5" e 136,90 metros,
até o Marco ME-72 de coordenadas geográficas 04°08'48,170" S e
69°17'16,253" WGr.; daí segue por um'! linha reta, com azimute e
distância de 275°09'39,6" e 4.293,68 metros, até o Ponto Estação
WW-140 de coordenadas geográficas 04"08'35,537" S e 69°19'34,953"
WGr., situado na cabeceira do Igarapé Surubim; daí segue por este,
a jusante, com uma distância de 4.540,06 metros, até o Marco SAT1111 de coordenadas geográficas 04°08'13,084" S e 69°21'48,840"
WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de
270"00'17,8" e 404,53 metros, até o Ponto digitalizado P-3 de coordenadas geográficas 04"08'13,077" S e 69°22'01,961" WGr.; situado na
sua foz com o Rio Solimões. Oeste: Do marco antes, segue pelo referido
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rio, com uma distância de 102.682,44 metros, até o Ponto digitalizado
P-1, início da descrição deste perímetro.
Art. 2" Declara que a Terra Indígena de que se trata este
decreto, situada na faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art.
20, § 2" da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de janeiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

(18) DECRETO DE 5 DE JANEIRO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa

da Terra IndlgenaAlto Rio Paras, localizada
nos Municipios de Santa Rosa do Purus e
Manoel Urbano, Estado do Acre.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista o art. 19,
§ I", da Lei n" 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 9" do Decreto
n" 22, de 4 de fevereiro de 1991,
DECRETA:

Art. I" Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente dos Grupos Indígenas Kaxinawá e
Kulina, a seguir descrita:
A terra indígena denominada Alto Rio Purus, com superfície de
263.129,8062 ha (duzentos e sessenta e três mil, cento e vinte e nove
hectares, oitenta ares e sessenta e dois centiares) e perímetro de
393.547,48 m (trezentos e noventa e três mil, quinhentos e quarenta
e sete metros e quarenta e oito centímetros), situada nos Municípios
de Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano, Estado do Acre, a qual se
circunscreve nos seguintes limites: Norte: Partindo do Marco SAT-14
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de coordenadas geográficas 9'11'57,51" Sul e 70"22'48,84" WGr., si.
tuado à margem direita do Igarapé São Vicente; daí segue-se por este
ajusante, com uma extensão de 22.464,69 metros até o Ponto P·15 d~
coordenadas geográficas 9'10'38,05" Sul e 70'16'04,01" WGr.; situado
na confluência do Igarapé São Vicente e Rio Purus; daí segue-ss a
jusante do Rio Purus com uma extensão de 106.133,89 metros até o
Ponto P16 de coordenadas geográficas 9'08'39,57" Sul e 69'50'18,90"
WGr, situado no limite intermunicipal de Santa Rosa do Purus e
Manoel Urbano e na confluência dos Rios Chandless e Purus; daí
segue-se a jusante do Rio Purus, com uma extensão de 23.993,51
metros até o Ponto P-1 de coordenadas geográficas 9'06'39,02" Sul e
69'43'54,00" WGr., situado na confluência do Rio Purus e Igarapé
Prainha, com uma extensão de 20.079,35 metros até o Marco SAT-10
de coordenadas geográficas 9'14'44,66" Sul e 69'41'49,11" WGr., situado na cabeceira do Igarapé Prainha; daí segue-se por uma linha
reta com azimute plano e distância de 212'33'58" e 1.877,27 metros
até o Marco M-11 de coordenadas geográficas 9'15'36,13" Sul e
69'42'22,33" WGr., daí segue-se por uma linha reta com azimute
plano e distância de 212'33'30 e 1.856,92 metros até o Marco M-12 de
coordenadas geográficas 9'16'27,02" Sul e 69'42'55,18" WGr., daí
segue-se por uma linha reta com azimute plano e distância de
212'33'39" e 2.160,28 metros até o Marco M-13 de coordenadas
geográficas 9'17'26,22" Sul e 69'43'33,41" WGr; daí segue-se por uma
linha reta com azimute plano e distância de 212'34'32" e 2.031,01
metros até o Marco M-14 de coordenadas geográficas 9'18'21,88" Sul
e 69'44'09,37" WGr., daí segue-se por uma linha reta com azimute
plano e distância de 212"26'33" e 1.977,46 metros até o Marco M·15
de coordenadas geográficas 9'19'16,14" Sul e 69'44'44,26" WGr., daí
segue-se por uma linha reta com azimute plano e distância de
212'05'33" e 2.080,40 metros até o Marco M-16 de coordenadas
geográficas 9"20'13,45" Sul e 69'45'20,61" WGr., daí segue-se por uma
linha reta com azimute plano e distância 211'47'05" e 1.979,08 metros
até o Marco SAT-11 de coordenadas geográficas 9"21'08,13" Sul e
69'45'54,90" WGr., situado na cabeceira do Igarapé Assu. Sul: Do
ponto antes descrito, segue-se por uma linha reta com azimute plano
e distância de 254"21'07" e 1.975,09 metros, até o Marco M-17 de
coordenadas geográficas 9'21'25,36" Sul e 69'46'57,29" WGr., daí
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segue-se por uma linha reta com azimute plano e distância de
254'12'37" e 2.001,92 metros até o Marco M-18 de coordenadas
geográficas 9"21'42,95" Sul e 69'48'00,48" WGr., daí segue-se por uma
linha reta com azimute plano e 'distância de 254'10'23" e 2.531,06
metros até o Marco SAT-12 de coordenadas geográficas 9"22'05,22"
Sul e 69'49'20,36" WGr., situado na cabeceira do Igarapé Maloca: daí
segue-se ajusante do Igarapé Maloca com uma extensâo de 14.734,73
metros, até o Ponto P-5 de coordenadas geográficas 9'18'08,03" Sul e
69'54'38,00" WGr., situado na confluência do Igarapé Maloca com Rio
Chandless; daí segue-se a montante do Rio Chandless com um extensão de 67.669,00 metros até o Ponto P-6 de coordenadas geográficas
9'32'00,04" Sul e 70'02'05,600" WGr., situado na confluência do Rio
Chandless e Igarapé Cuchíchá; daí segue-se a montante do Igarapé
Cuchichá com uma extensão de 13.148,01 metros até o Ponto P-7 de
coordenadas geográficas 9"32'06,04" Sul e 70'06'28,00" WGr., situado
na confluência dos Igarapés Cuchichá e Acre; daí segue-se a montante
do Igarapé Acre com uma extensão de 25.487,50 metros até o Ponto
P-8 de coordenadas geográficas 9'31'58.05" Sul e 70'06'28,00" WGr.,
situado na confluência dos Igarapés Cuchichá e Acre; daí segue-se a
montante do Igarapé Acre com uma extensão de 25.487,50 metros até
o Ponto P-8 de coordenadas geográficas 9'31'58,05" Sul e 70'14'44,01"
WGr., situado na confluência dos Igarapés Acre e Jutaí; daí segue-se
a montante do Igarapé Jutaí com uma extensão de 18.076,37 metros
até o Marco M-8 de coordenadas geográficas 9"25'59,17" Sul e
70'19'54,67" WGr., situado na cabeceira do Igarapé Jutaí; daí seguese por uma linha reta com azimute plano e distância de 312'19'39" e
418,69 metros até o Marco SAT-15 de coordenadas geográficas
9"25'49,89" Sul e 70"20'04,77" WGr., situado na cabeceira do Igarapé
Kanamari. Oeste: Do ponto antes descrito, segue-se a jusante do
Igarapé Kanamari com uma extensão de 22.803,94 metros até o Ponto
P-ll de coordenadas geográficas 9'20'55,07" Sul e 70"25'27,01" WGr.,
situado na confluência do Igarapé Kanamari e Rio Puras com uma
extensão de 9.510 ,26 metros até o Ponto P -12 de coordenadas geográficas 9'18'45,06" Sul e 70'23'51,01" WGr., situado na confluência
do Rio Puras e Igarapé Nazaré; daí, segue-se a montante do
Igarapé Nazaré com uma extensão de 13.474,69 metros até o
Marco SAT-13 de coordenadas geográficas 9'17'58,44" Sul e
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70'28'01,45" WGr., situado à margem esquerda do Igarapé Nazarédaí segue-se por uma linha reta com azimute plano e distância d~
40'39'00" e 1.985,30 metros, até o Marco M-Ol, de coordenadas
geográficas 9°17'09,66"Sul e 70'27'18'87"WGr., daí, segue-se por uma
linha reta com azimute plano e distância de 40'36'03" e 1.949,02
metros, até o Marco M-2 de coordenadas geográficas 9°16'21,65"Sul
e 70°26'37,11" WGr., daí segue-se por uma linha reta com azimute
plano e distância de 40'31'43" e 1.885,35 metros, até o Marco M-3, de
coordenadas geográficas 9°15'35,17" Sul e 70'25'56,77" WGr., daí,
segue-se por uma linha reta com azimute plano e distância de
40'29'18" e 1.877,64 metros, até o Marco M-4, de coordenadas geográ,
ficas 9°14'48,84" Sul e 70'25'16,64"WGr., daí, segue-se por uma linha
reta com azimute plano e distância de 40"26'49"e 2.049,98 metros,
até o Marco M-5, de coordenadas geográficas 9°13'58,23" Sul e
70'24'32,86" WGr., daí segue-se por uma linha reta com azimute
plano e distância de 40'24'11" e 1.927,61 metros, até o Marco M-6, de
coordenadas geográficas 9°13'10,61" Sul e 70'23'51,74" WGr., daí,
segue-se por uma linha reta com azimute plano e distância de
40'21'02" e 1.969,02 metros, até o Marco M-7, de coordenadas geográficas 9°12'21,92" Sul e 70'23'09,78" WGr., daí, segue-se por uma linha
reta com azimute plano e distância de 40°18'20"e 983,67 metros, até
o Marco SAT-14, início da descrição deste perímetro.

Art. 2· Declara que a terra indígena de que trata este decreto,
situada na faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art. 20, § 2",
da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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(19) DECRETO DE 5 DE JANEIRO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa

da Terra Indígena Bom Intento, localizada
no Município de Benjamin Constant, Estado
do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição e tendo em vista o art. 19,
§ 1Q, da Lei n Q 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 9Q do Decreto
nQ 22, de 4 de fevereiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1Q Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do Grupo Indígena Tikuna, a seguir
descrita:
A terra indígena denominada Bom Intento, com a superficie de
1.613,0430 ha (hum mil seiscentos e treze hectares, quatro ares e
trinta centiares) e perímetro de 16.971,27 m (dezesseis mil novecentos e setenta e um metros e vinte e sete centímetros), situada no
Município de Benjamin Constant, Estado do Amazonas, a qual se
circunscreve nos seguintes limites: Norte: partindo do Marco M-4 de
coordenadas geográficas aproximadas 04'20'13,0" S e 70'00'47,6"
WGr., localizada na margem esquerda do Paraná do Saraiva: segue
por este, a montante, com uma distância de 3.841,04 metros, até o
Marco M-5 de coordenadas geográficas aproximadas 04'19'59,2" S e
69'59'02,8" WGr., localizado na confluência do Rio Solimões e o
Paraná Bom Intento. Leste: do marco antes descrito, segue pelo
Paraná Bom Intento, a jusante, com uma distância de 5.302,10
metros, até O Marco M-1 de coordenadas geográficas aproximadas
04'22'44,1" S e 69'59'23,9" WGr., localizado na margem do Paraná
Benjamin Constant. Sul: do marco antes descrito, segue pelo Paraná
Benjamin Constant, com uma distância de 2.950,00 metros, até O
Marco M-2 de coordenadas geográficas aproximadas 04'22'31,1" S e
70'00'58,7" WGr., localizado em sua margem esquerda. Oeste:
do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e
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distância de 356°58'24,2" e 348,48 metros, até o Marco M-3 de coor,
denadas geográficas aproximadas 04"22'19,7" S e 70000'59,3" WGr.
daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 297°17'29,5':
e 285,70 metros, até o Ponto P-1 de coordenadas geográficas aproxí,
madas 04"22'15,5" S e 70°01'07,5"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute e distância de 317°52'44,2" e 159,08 metros, até o Ponto
P-2 de coordenadas geográficas aproximadas 04"22'11,6" S e
70001'11,0" WGr., daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 336°45'08,1" e 1.055,71 metros, até o Ponto P-3 de
coordenadas geográficas aproximadas 04"21'40,0" S e 70'01'24,5"
WGr., daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de
350'54'35,0" e 379,76 metros, até o Ponto P-4 de coordenadas geográficas aproximadas 04"21'27,8" S e 700 0 1 ' 2 6 , 4 " W G r . , daí segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 24°57'01,5" e 260,29 metros,
até o Ponto P-5 de coordenadas geográficas aproximadas 04"21'20,1"
S e 70001'22,8" WGr., daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 46°11'36,6" e 135,79 metros, até o Ponto P-6 de coordenadas geográficas aproximadas 04"21'17,1" S e 70'01'19,6" WGr., daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 33'38'44,2" e
680,52 metros, até o Ponto P-7 de coordenadas geográficas aproximadas 04°20'31,5" S e 70'00'49,4" WGr., daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 11'40'51,1" e 272,64 metros, até o Ponto
P-8 de coordenadas geográficas aproximadas 04"20'22,8" S e
70000'47,6" WGr., daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 359'42'55,5" e 302,00 metros, até o Marco M·4, início da
descrição deste perímetro.
Art. 2" Declara que a terra indígena de que trata este decreto,
situada na faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art. 20, § 2",
da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de janeiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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(20) DECRETO DE 5 DE JANEIRO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena Parati Mirim, localizada

no Munictpío de Parati, Estado do Rio de
Janeiro.

O PRE8IDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição e tendo em vista o art. 19,
§ 1·, da Lei n· 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 9" do Decreto
n. 22, de 4 de fevereiro de 1991,
DECRETA:

Art. 1" Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do Grupo Indígena Guarani M'Byá, a
seguir descrita:
A terra indígena denominada Parati Mirim, com superficie de
79,1997 (setenta e nove hectares, dezenove ares e noventa e sete
centiares) e perímetro de 3.887,81 metros (três mil oitocentos e
oitenta e sete metros e oitenta e um centímetros), situada no Município de Parati, Estado do Rio de Janeiro, a qual se circunscreve nos
seguintes limites: Norte: Partindo do Marco 2 de coordenadas geográficas aproximadas 23°14'52,483"8 e 44°39'08,955"WGr., localizado na margem direita do Rio Parati-Mirim, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 142"32'51,1" e 56,64 metros, até o
Marco 8AT-Ol de coordenadas geográficas 23°14'53,942"8 e
44°39'07,739"WGr., localizado no bordo esquerdo da estrada que liga
Parati à praia de Parati-Mirim; daí segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 142"29'57,0"e 861,77 metros, até o Ponto P-l
de coordenadas geográficas 23°15'16,134"8 e 44°38'49,218"WGr., daí,
segue por díversas linhas retas, com os seguintes azimutes e distâncias: 167°19'30,7" e 46.35 metros; 151"00'53,1" e 34,18 metros e
139"21'08,4"e 66,74 metros, até o Marco M-4 de coordenadas geográficas 23°15'20,218"8 e 44°38'46,736"WGr., localizado no divisor de
águas do 8erro Grande. Leste; do marco antes descrito, segue pelo
divisor de águas, com a distância de 551,90 metros, até o Marco M-5
de coordenadas geográficas 23°15'33,612"8 e 44"38'59,099"WGr.; 8ul:
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do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 30°11'07,4" e 313,67 metros, até o Ponto P·2 de coorde_
nadas geográficas 23°15'28,049" e 44°39'08,352"WGr., daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 266°12'16,2"S e 103,55
metros, até o Marco M-6 de coordenadas geográficas 23°15'28,280"8
e 44°39'11,989"WGr., localizado próximo da cabeceira de uma greta,
daí, segue por esta, sentido Rio Parati-Mirim, com a distância d~
648,14 metros, até o Marco M-7 de coordenadas geográficas
23°15'22,816"8 e 44°39'25,467"WGr., localizado na interseção dagrota
com o bordo direito da estrada que liga Parati à praia de Parati-M],
rim; daí, segue pela citada grota, sentido Rio Parati-Mirim, com a
distância de 205,93 metros, até o Marco M-1 de coordenadas geogra.
ficas 23°15'19,882"S e 44°39'31,806"WGr., localizado na margem di.
reita do Rio Parati-Mirim. Oeste: do marco antes descrito, segue pelo
Rio Parati-Mirim, a jusante, com a distância de 1.204,83 metros, até
o Marco M·2, início da descrição deste perímetro.
Brasília, 5 de janeiro de 1996; 1752 da Independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(21) DECRETO DE 5 DE JANEIRO DE 1996
Homologo a demarcação administrativa
da Terra Indígena São Pedro, localizada no
Municipio de Autazes, Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição e tendo em vista o art. 19,
§ 1°, da Lei nO 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 92do Decreto
nO 22, de 4 de fevereiro de 1991,
DECRETA:
2
Art. 1 Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
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destinada à posse permanente do Grupo Indígena Mura, a seguir
descrita:
A terra indígena denominada 8ão Pedro, com superficie de
726.1805 (setecentos e vinte e seis hectares, dezoito ares e cinco
centiares) e perímetro de 15.819,22 m (quinze mil oitocentos e dezenove metros e vinte e dois centímetros), situada no Município de
Autazes, Estado do Amazonas, a qual se circunscreve nos seguintes
limites: Norte: Partindo do Ponto P-I2 de coordenadas geográficas
aproximadas 03'42'48"8 e 59'13'4S"WGr., localizado na confluência
do Igarapé Rampa com o Rio Preto do Pantaleão, segue pelo referido
rio, no sentido jusante, até a confluência com o Igarapé Sampaio, no
Ponto 1 de coordenadas geográficas aproximadas 03'42'41"8 e
59'13'27"WGr.; Leste: daí, segue pelo Igarapé Sampaio, no sentido
montante, até a confluência com o Igarapé Pajé, no Marco 1 de
coordenadas geográficas aproximadas 03'43'2S"8 e 59'13'32"WGr.,
daí segue por uma linha reta com azimute e distância de I 79'12'53,1"
e 1.962,141 metros, até o Marco 2 de coordenadas geográficas aproximadas 03'44'32"8 e 59'13'32" WGr.; 8ul: daí segue por uma linha
reta com azimute e distância de 274'26'09,6" e 2.924,57 metros, até o
Ponto 66 de coordenadas geográficas aproximadas 03'44'24"8
59'15'06"WGr., daí, segue por uma linha reta com azimute e distância
de 253'56'29,6" e 2.27S.45 metros, até o Marco 3 de coordenadas
geográficas aproximadas 03'44'44"8 e 59'16'17"WGr., localizado na
margem direita do Igarapé Rampa; Oeste: daí, segue pelo Igarapé
Rampa, no sentido jusante, até a sua confluência com o Rio Preto do
Pantaleão, no Ponto 1, início da descrição deste perímetro.

Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de janeiro de 1996; 175" da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Nelson A. Jobim
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(22) DECRETO DE 5 DE JANEIRO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa

da Terra Indigena Lagoa dos Brincos, localizada no Município de Vila Bela da Santís.
sima Trindade, Estado do Mato Grosso.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição e tendo em vista o art. 19
§ 1°, da Lei nO 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 92 do DecreU:
nO 22, de 4 de fevereiro de 1991,
DECRETA:

Art. 1 Fica homologada a demarcação administrativa premo.
vida pela Fundação Nacional do Indio (Funaí), da terra indígena
destinada à posse permanente do Grupo Indígena Nambikwara-Na,
garotê, a seguir descrita:
2

A terra indígena denominada Lagoa dos Brincos, com superfície
de 1.845,0580 (hum mil oitocentos e quarenta e cinco hectares, cinco
ares e oitenta centiares) e perímetro de 25.341,47 m (vinte e cinco mil
trezentos e quarenta e um metros e quarenta e sete centímetros),
situada no Município de Vila Bela da 8antíssima Trindade, Estado
do Mato Grosso, a qual se circunscreve nos seguintes limites: Norte:
Partindo do Marco MC-3 de coordenadas geográficas 13'13'45,803"8
60'l1'45,943"WGr., localizado na margem esquerda do Rio Pardo,
segue por este, a montante, com distância de 3.343,32 metros, até o
Ponto D-1 de coordenadas geográficas 13'14'20,890"8 e
60'10'29,292"WGr., localizado na confluência do córrego sem denominação; Leste: do ponto antes descrito, segue pelo referido córrego, a
montante, com uma distância de 8.575,84 metros, até o Marco M-P-123
de coordenadas geográficas 13'17'41,815"8 e 60"09'1O,413"WGr., localizado em sua margem esquerda; Sul: do marco antes descrito, segue
poruma linha reta com azimute e distância de 292'59'04,5" e 2.944,87
metros, até o Marco MC-1 de coordenadas geográficas 13'17'05,431"8 e
60'lO'40,843"WGr., localizado na margem esquerda do córrego Açarí,
dai, segue por este, a jusante, com uma distância de 1.573,65 metros,
até o Ponto D-2, de coordenadas geográficas 13'17'11,676"8 e
60'11'25,703"WGr., localizado na confluência com o Córrego Taquaçú;
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daí, segue pelo Córrego Taquaçú, a jusante com uma distância de
4.933,46 metros, até o Marco MC-2 de coordenadas geográficas
13°15'37,133"S e 60
localizado na sua margem direita; Oeste: do marco antes descrito, segue por uma linha reta com
azimute e distância de 31°00'42,9" e 3.968,43 metros até o Marco
MC-3, início da descrição deste perímetro,
Art. 2" Declara que a terra indigena de que trata este decreto,
situada na faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art. 20, § 2"
da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de janeiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
012'52,542"WGr.,

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

(23) DECRETO DE 5 DE JANEIRO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indtgena Tenharim Marmelos, localizada nos Municípios de Humaitá e Manicoré, Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV da Constituição e tendo em vista o art. 19,
§ I", da Lei n" 6.001, de dezembro de 1973, e art. 9" do Decreto n" 22
de 4 de fevereiro de 1991,
DECRETA:

Art. I" Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do Grupo Indigena Tenharim, a seguir
descrita:
A terra indígena denominada Tenharim Marmelos, com superfície de 497.521,7497ha (quatrocentos e noventa e sete mil, quinhentos e vinte e um hectares, setenta e quatro ares e noventa e sete
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centiares) e perímetro de 395.163,25m (trezentos e noventa e cinco
mil, cento e sessenta e três metros e vinte e cinco centímetros), situada
nos Municípios de Humaitá e Manicoré, Estado do Amazonas, a qual
se circunscreve nos seguíntes limites: Norte: Partindo do Marco
8AT-P01 de coordenadas geográficas 7°48'41,879"8 e
62°09'49,688"WGr., deste, segue por linhas secas com os seguintes
azimutes e distâncias: 89°57'18,8" e 1.909,84m até O Mü1N de coordenadas geográficas 7°48'829"8 e 62°08'47,351"WGr., 89°57'17,3"8 e
2.055,47m, até o Mü2N de coordenadas geográficas 7°48'41,775" e
62°07'40,262"WGr., 89'57'12,3" e 1.912,61m, até o Mü3N de coordenadas geográficas 7'48'41,732"8 e 62'06'37,835"WGr., 89'57'01,5" e
2.165,87m, até o Mü4N de coordenadas geográficas 7'48'41,660"8 e
62'05'27,142'Wgr., 89'56'54,1" e 1.961,24m até o Mü5N de coordenadas geográficas 7'48'41,602"8 e 62004'23,128"WGr., 89'56'55,1" e
2.157,10m, até o Mü6N de coordenadas geográficas 7'48'41,537"8 e
62'03'12,722"WGr., 89'56,51,9" e 1.8894,46m até o Mü7N de coordenadas geográficas 7'48'41,480"8 e 62'02'10,887"WGr., 89'59'31,9" e
2.003,33m, até o Mü8N de coordenadas geográficas 7°48'41,469"8 e
62'Ol'05,500"WGr., 89'59'40,1" e 1832,44m até o Mü9N de coordena.
das geográficas 7'48'41,462"8 e 62000'05,690"WGr., 89'59'55,5" e
2.191,58m até o M10N de coordenadas geográficas 7°48'41,459"8 e
61'58'54,157"WGr., 90'00'06,0" e 1.758,17m, até o Ml1N de coordenadas geográficas 7'48'41,460"8 e 61'57'56,772"WGr., 99'00'16,4" e
2.297,73m, até o M12N de coordenadas geográficas 7°48'41,464"8 e
61°56'41,775"WGr., 90'00'31,3" e 1.772,56m, até o M13N de coordenadas geográficas 7'48'41,471"8 e 61°55'919"Wgr., 99'00'33,3" e
2.096,90m, até o M14N de coordenadas geográficas 7°48'41,481"8 e
61°54'35,477"WGr., 90,00'19,2" e 2.218,91m, até o M15N de coordenadas geográficas 7'48'41,486"8 e 61'53'23,053"WGr., 90000'02,5" e
1.785,45m até o M16N de coordenadas geográficas 7'48'486"8 e
61'52'24,777"WGr., 89'59'48,6" e 2.033,20m, até o M17N de coordenadas geográficas 7'48'41,480"8 e 61'51'18,414"WGr., 89'59'20,2" e
2.951,81m, até o Marco P02 de coordenadas geográficas 7°48'41,459"8
e 61°49'42,068"WGr.; Leste: do ponto antes descrito, segue por linhas
secas com os seguintes azimutes e distâncias: 180'02'32,3" e
2.520,73m, até o MOlE de coordenadas geográficas 7°50'03,510"8 e
61'49'42,128"WGr., 180'02'32,4" e 1.963,67m até o M02E coordenaCol.l.eis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 371-455,jan. 1996
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das geográficas 7°51'07,4219"8 e 61°49'42,175"WGr., 180002'34,6" e
1.848,57m, até o Mü3E de coordenadas geográficas 7°52'07,601"8 e
61°49'42'221"WGr., 180°02'44,5" e 2.149,96m, até o M04E de coordenadas geográficas 7°53'17,583"8 e 61"49'42,276"WGr., 179°58'19,7" e
1.930,81m, até o Mü5E de coordenadas geográficas 7°54'20,432"8 e
61°49'42,246"WGr., 179°58'27,2" e 1.969,52m, até o Mü6E de coordenadas geográficas 7°55'24,540"8 e 61°49'42,216"WGr., 179°58'29" e
2.042,26m, até o M07E de coordenadas geográficas 7°56'31,017"8 e
61°49'42,186"WGr, 179°58'37,0" e 2.030,88m, até o M08E de coordenadas geográficas 7°57'37,123"8 e 61°49'159"WGr., 179°58'38,2" e
1.995,53m, até o M09E de coordenadas geográficas 7°58'42,079"8 e
61°49'42,133"WGr., 179°58'45,6" e 2.001,15m, até o MlOE de coordenadas geográficas 7°59'47,217"8 e 61°48'42,1l0"WGr., 179'58'54,1" e
2.005,15m, até o P03 de coordenadas geográficas 8000'52,485"8 e
61°49'42,089"WGr., situado no bordo direito da Rodovia BR-230
(Transamazônica), sentido -Iacareacanga-Humaitá, deste segue pela
referida rodovia em direção a Humaitá com uma distãncia de
4,143,57m, até o 8AT-AM150 de coordenadas geográficas
8°01'18,999"8 e 61°51'46,105"WGr., situado na interseção com a estrada vicinal, no bordo esquerdo da Rodovia BR-230 (Transamazônical, deste, segue pela estrada vicinal com uma distância de
21.679,33m, até o 8AT-P05 de coordenadas geográficas 8°10'01,612"8
e 610 4 6 ' 3 3 , 4 5 4 " W G r . , situado no borjo direito da estrada vicinal,
sentido mineração São Francisco; deste, segue por linha seca com
azimute de 71°50'36,2" e distância de 1.300,83m, até o Ponto P06 de
coordenadas geográficas de 8°09'48,417" e 61°45'53,075"WGr., situado
na cabeceira do Igarapé Mafuí; deste, segue a jusante, por uma
distãncia de 13.661,71m, até o P7 de coordenadas geográficas digitalizadas 8°04'05,933"8 e 61°47'35,307"WGr., situado na confluência
com um igarapé sem nome; deste segue a montante pelo referido
igarapé com uma distância de 3.275,76m, até o 8AT-P08 de coordenadas geográficas 8°04'31,782"8 e 61°45'56,770"WGr., situado na
margem direita do referido igarapé; deste segue por linha seca com
azimute 35°59'33,7" e distãncia de 866,07m, até o P9 de coordenadas
geográficas 8°04'973"8 e 61°45'40,147"WGr., situado na cabeceira de
um igarapé sem nome; deste, segue ajusante pelo referido igarapé do
Inferno e por este a jusante até a confluência com outro igarapé sem
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nome, com uma distância de 7.444,52, até o PlO de coordenadas
geográficas 8"02,49,12,945"WGr., deste segue por linhas secas com
azimutes e distâncias: 88'11'37,7" e 2.981,18m, até M19 de coordena_
das geográficas 8'02'46,912"8 e 61'40'35,633"WGr., 88"08'20,6" e
2.043,53m até o 8AT-P11 de coordenadas geográficas 8"02'44,750"8
e 61'39'28,931"WGr., situado na cabeceira de um igarapé sem nome;
deste segue a jusante pelo referido igarapé, com uma distância de
4.864, 11m, até o P12 de coordenadas geográficas digitalizadas
8"00'49,837"8 e 61'37'48,217"WGr., situado na confluência com o Rio
Branco; deste, segue a montante pela margem esquerda, com uma
distância de 107.821m, até o 8AT-P13 de coordenadas geográficas
8'44'29,308" 8 e 61'48'18,067" WGr., situado em sua cabeceira. 8ul:
Do ponto antes descrito, segue por linhas secas, no divisor de águas
limite interestadual do Amazonas e Rondônia, com os seguintes
azimutes e distâncias: 275'21'22,2" e 1.483,92 m, até o M018 de
coordenadas geográficas 8'44'24,799" 8 e 61'49'06,402" WGr.,
275'21'25,2" e 2.178,89 m, até o M028 de coordenadas geográficas
80'44'18,176" 8 e 61'50'17,373" WGr., 203'23'24,6" e 2.016,18 m até
o M038 de coordenadas geográficas 8'45'18,407" 8 e 61'50'43,560"
WGr., 170'32'21,4" e 1.825,76 m até M048 de coordenadas geográficas
8'46'17" 8 e 61'50'33,741" WGr., 219'33'39,0" e 1.407,76 m, até o
M058 de coordenadas geográficas 8'46'52,351" 8 e 61'51'03,022"
WGr., 219'33'33,9" e 1.580,94 m, até o M068 de coordenadas geográficas 8'47'32,022" 8 e 61'51'36,22" WGr., 177"07'56,8" e 2.004,28 m
até o M078 de coordenadas geográficas 8'48'37,178" 8 e 61'51'32,741"
WGr., 185'25'49,5" e 2.111,30 m, até o M088 de coordenadas
geográficas 8'49'45,590" 8 e 61'51'39,279" WGr., 191'17'49,6" e
1.018,68 m, até o M098 de coordenadas geográficas 8'50'18,105" 8
e 61'51'45,809" WGr., 156'01'18,1" e 1.924,50 m, até o M108 de
coordenadas geográficas 8'51'15,339" 8 e 61'51'20,214" WGr.,
252'27'31,2" e 1.992,79 m, até o M118 de coordenadas geográficas
8'51'34,886" 8 e 61'52'22,397" WGr., 247'17'24,0" e 1.928,19 m, até
o M128 de coordenadas geográficas 8'51'59,114" 8 e
61'53'20,607" WGr., 247'17'24,3" e 1.984,77 m, até o M13 de
coordenadas geográficas 8'52'24,052" 8 e 61'54'20,526" WGr.,
247'17'23,6" e 2.052,07 m, até o M148 de coordenadas geográficas 8'52'49,837" 8 e 61'55'22,478" WGr., 262'23'19,2" e
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1.512,99 m, até o M158 de coordenadas geográficas 8°52'56,358" 8 e
61°56'11,559" WGr., 290"24'20,7"e 1.322,99 m, até o M168 de coordenadas geográficas 8°52'41,334" 8 e 61°56'52,139" WGr., 290"24'21,1"
e 1.241,21 m, até o M178 de coordenadas geográficas 8°52'27,258" 8
e 61°57'30,211" WGr., 247°13'43,2" e 1.317,88 m, até o M188 de
coordenadas geográficas 8°52'43,860" 8 e 61°58'09,980" WGr.,
279°18'40,4" e 1.193,16 m, até o M198 de coordenadas geográficas
8°52'37,576"8 e 61°58'48,514" WGr., 279°18'37,4" e 1.246,31 m, até o
M208 de coordenadas geográficas 8°52'31,0132" 8 e 61°59'28,764"
WGr., 313°52'58,0" e 1.315,20 m, até o M218 de coordenadas geográficas 8°51'49,455" 8 e 61°59'18,437" WGr., 338"39'51,7" e 2.219,17 m,
até o M228 de coordenadas geográficas 8°50'42,174"8 e 61°59'44,859"
WGr., 338"39'42,1" e 2.063,35 m, até o M238 de coordenadas geográficas 8°49'39,618" 8 e 62°00'09,428" WGr., 276°57'47,0" e 1.613,56 m,
até oM248 de coordenadas geográficas 8°49'33,250"8 e 62°01'01,838"
WGr., 334"00'40,8" e 2.048,01m, até o M258 de coordenadas geográficas 8°48'33,331" 8 e 62"01'31,203" WGr., 334"00'24,1" e 1.395,00 m,
até oM268 de coordenadas geográficas 8°47'52,518"8 e 62°01'51,208"
WGr., 280°40'03,8" e 2.142,20 m, até o M278 de coordenadas geográficas 8°47'39,609" 8 e 62°03'00,089" WGr., 261°31'22,8" e 2.023,98 m,
até o M288 de coordenadas geográficas 8°47'49,319"8 e 62°04'05,590"
WGr., 253°50'06,4" e 2.002,21 m, até o M298 de coordenadas geográficas 8°48'07,461" 8 e 62°05'08,514" WGr., 242"04'33,3" e 1.541,66 m,
até o M308 de coordenadas geográficas 8°48'30,959"8 e 62°05'53,086"
WGr., 291°41'00,1" e 1.082,01 m, até o M318 de coordenadas geográficas 8°48'17,946" 8 e 62°06'25,985" WGr., 266°42'00,4" e 1.830,16 m,
até oM328 de coordenadas geográficas 8°48'21,374" 8 e 62°07'25,770"
WGr., 335"26'10,9" e 1.883,03 m, até o M338 de coordenadas geográficas 8°47'25,630" 8 e 62"07'51,383" WGr., 335"26'05", e 2.009,93 m,
até o M348 de coordenadas geográficas 8°46'26,131"8 e 62°08'18,772"
WGr., 335°26'08,1" e 2.046,70 m, até o M358 de coordenadas
geográficas 8°45'25,543" 8 e 62°08'46,559" WGr., 334°10'10,8" e
3.00,35 m, até o M378 de coordenadas geográficas 8°43'57,642" 8
e 62°09'29,326" WGr., 11°46'03,5" e 1.940,97 m, até o M388 de
coordenadas geográficas 8°42'55,793"8 e 62"09'16,376"WGr.,
347"20'52,8" e 1.845,14 m, até o M398 de coordenadas geográficas
8°41'57,194" 8 e 62°09'29,596" WGr., 340°11'44,6" e 1.867,51 m, até o
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P14 de coordenadas geográficas 8'41'00,004" S e 62'09'50,293" WGr.
Oeste: do ponto antes descrito, segue, por linhas secas com os seguin_
tes azimutes e distâncias; 0'00'26,5" e 2.156,72 m, até o M47W de
coordenadas geográficas 8'39'49,804" S e 62'09'50,284" WGr.,
0'00'18,6" e 1.969,02 m, até o M46W de coordenadas geográficas
8'38'45,714" S e 62'09'50,278" WGr., 0'00'08,6" e 2.060,06 m, até o
M45W de coordenadas geográficas 8'37'38,661" S e 62'09'50,275"
WGr., 0'00'00,6" e 2.007,50 m, até o M44W de coordenadas geográfi_
cas 8'36'33,318" S e 62'09'50,275" WGr., 00'0'07,0" e 2.086,82 m, até
o M43W de coordenadas geográficas 8'35'25,291" S e 62'09'50,277"
WGr., 0'00'14,2" e 2.000,14 m, até o M42W de coordenadas geográficas 8'34'20,291" S e 62'09'50,281" WGr., 0'00'22,9" e 1.887,58 m, até
o M41W de coordenadas geográficas 8"33'18,851" S e 62'09'50,288"
WGr., 0'04'58,7" e 1.883,09 m, até o M40W de coordenadas geográfícas 8'32'17,558" S e 62'09'50,337" WGr., 359'51'52,6" e 1.982,22 m,
até o M39W de coordenadas geográficas 8'31'13,039" S e
62'09'50,530" WGr., 0'05'49,1" e 2.023,79 m, até o M38W de coordenadas geográficas 8'30'07,166" S e 62'09'50,642" WGr., 0'00'31,6" e
2.008,56 m, até o M37W de coordenadas geográficas 8'29'01,788" S e
62'09'50,632" WGr., 0'00'33,7" e 1.988,03 m, até o M36W de coordenadas geográficas 8'27'57,079" S e 62'09'50,642" WGr., 0'00'12,9" e
2.014,01 m, até o M35W de coordenadas geográficas 8'26'51,524" S e
62'09'50,646" WGr., 0'00'07,7" e 2.015,88 m, até o M34W de coordenadas geográficas 8'25'45,908" S e 62'09'50,643" WGr., 0'00'38,2" e
1.995,03 m, até o M433 de coordenadas geográficas 8'24'40,971" S e
62'09'50,631" WGr., 0'01'03,3" e 2.024,94 m, até o M32W de coordsnadas geográficas 8'23'35,060" S e 62'09'50,611" WGr., 0'01'27,6" e
1.957,85 m, até o M31W de coordenadas geográficas 8'22'31,333" S e
62'09'50,583" WGr., 0'01'48,0" e 2.103,74 m, até o M30W de coordenadas geográficas 8'21'22,857" S e 62'09'50,547" WGr., 0'01'54,8" e
1.871,04 m, até o M29W de coordenadas geográficas 8'20'21,955" S e
62'09'50,513" WGr., 0'01'40,0" e 2.069,12 m, até o M28W de coordenadas geográficas 8'19'14,606" S e 62'09'50,480" WGr., 0'01'22,4" e
1.886,45m, até o M27W de coordenadas geográficas 8'18'13,203" S e
62'09'50,455" WGr., 0'01'08,8" e 2.065,27 m, até o M26W de coordenadas geográficas 8'17'05,979" S e 62'09'50,433" WGr., 0'00'53,2" e
2.016,81 m, até o M25W de coordenadas geográficas 8'16'00,332" S e
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62'09'50,416" WGr., 0'00'38,8" e 2.052,85 m, até o M24W de coordenadas geográficas 8'14'53,513" S e 62'09'50,403" WGr., 0'00'30,7" e
1.897,06 m, até o M23W de coordenadas geográficas 8'13'51,763" S e
62'09'50,393" WGr., 0'00'34,29" e 2.213,77 m, até o M22W de coordenadas geográficas 8'12'39,706" S e 62'09'50,381" WGr., 0'00'38,5" e
1.635,63 m, até o M21W de coordenadas geográficas 8'11'46,466" S e
62'09'50,371" WGr., 0'00'40,1" e 2.213,11 m, até o M20W de coordenadas geográficas 8'10'34,429" S e 62'09'50,357" WGr., 0'00'37,8" e
2.087,49 m, até o M19W de coordenadas geográficas 8'09'26,482" S e
62'09'50,344" WGr., 0'00'32,6" e 1.879,13 m, até o M18W de coordenadas geográficas 8'08'25,316" S e 62'09'50,334" WGr., 0'00'29,3" e
2.134,24 m, até o M17W de coordenadas geográficas 8'07'15,847" S e
62'09'50,324" WGr., 0'00'26,9" e 1.969,24 m, até o SAT-16W de
coordenadas geográficas 8'06'11,748" S e 62'09'50,316" WGr.,
0'05'01,4" e 1.987,01 m, até o M15W de coordenadas geográficas
8'05'07,071" S e 62'09'50,221" WGr., 0'04'56,1" e 1.974,09 m, até o
M14W de coordenadas geográficas 8'04'02,814" S e 62'09'50,128"
WGr., 0'04'51,4" e 2.014,27 m, até o M13W de coordenadas geográficas 8'02'57,250" S e 62'09'50,035" WGr., 0'04'46,5" e 1.841,58 m, até
o M12W de coordenadas geográficas 8'01'57,306" S e 62'09'49,951"
WGr., 0'04'25,8" e 2.090,22 m, até o M11W de coordenadas geográficas 8'00'49,269" S e 62'09'49,863" WGr., 0'03'51,6" e 2.052,79 m, até
o M10W de coordenadas geográficas 7'59'42,450" S e 62'09'49,788"
WGr., 0'03'20,5" e 2.071,78 m, até o M9W de coordenadas geográficas
7'58'35,013" S 62'09'49,772" WGr., 0'02'54,7" e 2.017,41 m, até o
M8W de coordenadas geográficas 7'57'29,346" S e 62'09'49,666"
WGr., 0'02'29,9" e 1.946,35 m, até o M7W de coordenadas geográficas
7'56'25,992" S e 62'09'49,620" WGr., 0'02'06,1" e 1.891,01 m, até o
M6W de coordenadas geográficas 7'55'24,439" S e 62'09'49,582"
WGr., 0'01'21,5" e 2.065,19 m, até o M5W de coordenadas geográficas
7'54'17,217" S e 62'09'49,555" WGr., situado na margem direita da
Rodovia BR-230 (Transamazônica), sentido Humaitá-Jacareacanga;
próximo a ponte sobre o Rio Amazônia; deste, segue por linhas secas
com os seguintes azimutes e distâncias: 0'01'19,1" e 1.991,12 m, até
o M04W de coordenadas geográficas 7'53'12,405" S e 62'09'49,530"
WGr., 0'02'43,0" e 2.021,3 m, até o M03W de coordenadas geográficas
7'52'06,620" S e 62'09'49,582" WGr., 0'02'19,4" e 1.880,97 m, até o
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M02W de coordenadas geográficas 7'51'05,393" S e 62'09'49,623"
WGr., 0'01'50,8" e 2.157,89m, até o MOIW de coordenadas geográficas
7'49'55,153" S e 62'09'49,661" WGr., 0'01'16,5" e 2.251,09 m, até o
SAT-P01, onde teve início a descrição deste perímetro.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de janeiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(24) DECRETO DE 5 DE JANEIRO DE 1996
Honwloga a demarcação administrativa

da Terra Indígena Koatinemo, localizada no
Munidpio de Altamim, Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista o art. 19,
§ I", da Lei n" 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 9" do Decreto
n" 22, de 4 de fevereiro de 1991,
DECRETA:

Art. 1" Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funaí), da terra indígena
destinada à posse permanente do Grupo Indígena Assurini, a seguir
descrita:
A terra indígena denominada Koatinemo, com a superfície de
387.834,2501ha (trezentos e oitenta e sete mil, oitocentos e trinta e
quatro hectares, vinte e cinco ares e um centiares) e perímetro de
425.402,417 metros, situada no Município de Altamira, Estado do
Pará, a qual se circunscreve nos seguintes limites: Norte: partindo do
Marco 1 de coordenadas geográficas 03'043'30,87"8 e
52'27'1O,89"WGr., situado na foz do Igarapé Lages do Rio Xingu, daí,
segue no sentido montante pelo citado igarapé com a distância de
26.697,37 metros, até sua cabeceira no Marco 2 de coordenadas
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geográficas 03°54'38,22"8 e 52"24'26,60"WGr., daí segue por uma
linha reta no azimute e distância de 096000'31" e 6.915,94 metros, até
o Marco 3 de coordenadas geográficas 03°55'02,16"8 e
52"20'43,69"WGr., situado na cabeceira do igarapé sem denominação
(afluente da margem esquerda do Rio Ituna), daí, segue no sentido
jusante pelo citado igarapé com a distância de 8.706,68 metros, até a
confluência do Rio Ituna, no Marco 4 de coordenadas geográficas
aproximadas 03°54'27,85"8 e 52°17'02,27"WGr., daí segue no sentido
montante pelo citado rio com a distância de 3.707,10 metros, até a
confluência do igarapé sem denominação (afluente direito do Rio
jnma), no Ponto 5 de coordenadas geográficas aproximadas
03"056'18,76"8 e 52'16148,40"WGr., daí segue no sentido do montante
pelo citado igarapé com a distância de 10.352,69 metros, até sua
cabeceira, no Marco 6 de coordenadas geográficas 03'57'54,64"8 e
52'12'42,49"WGr., daí segue por uma linha reta no azimute e distância de 130"24'25" e 484,17 metros até o Marco 7 de coordenadas
geográficas 03'58'04,88"8 e 52'12'30,55"WGr., localizado na cabeceira
do Rio Itatá, daí segue no sentido jusante pelo citado rio com distância
de 8.847,94 metros, até a confluência do igarapé sem denominação
(afluente esquerdo do Rio Itatá) no Ponto 8 de coordenadas geograficas aproximadas 03'58'30,5"8 e 52"08'27"WGr.; Leste: do ponto antes
descrito, segue rio sentido montante pelo igarapé sem denominação
(afluente esquerdo do Rio Itatá, com a distância de 15.488,77 metros,
até sua cabeceira, no Marco 9 de coordenadas geográficas
04'05'16,78"8 e 52008'43,52"WGr., daí segue por linha reta no azimute
e distância de 326'40'47" e 3.602,05 metros até o Marco 10 de coordenadas geográficas 04003'38,70"8 e 52°09'47,53"WGr., localizado na
cabeceira do igarapé sem denominação (afluente direito do Rio Ipiaçava), daí segue no sentido jusante pelo citado igarapé com a distância
de 18.113,13 metros, até a confluência com o Igarapé Ipiaçava no
Ponto 11 de coordenadas geográficas aproximadas 04'10'24,7"8 e
52'13'53,29"WGr., daí segue no sentido montante pelo Igarapé Ipiaçava com distância de 46.343,77 metros, até a confluência do igarapé
sem denominação (afluente esquerdo do Rio Ipiaçava), no Marco 12
de coordenadas geográficas 04"20'22,49"8 e 51°58'58,29"WGr., daí
segue no sentido montante pelo citado igarapé com a distância de
37.967,27 metros, até sua mais alta cabeceira, no Marco 13 de
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coordenadas geográficas aproximadas 04"37'11,03"S e
52"00'40,1l"WGr.; Sul: do ponto antes descrito segue por uma linha
reta no azimute e distância de 206°56'40" e 36.614,27 metros, até a
mais alta cabeceira do Igarapé Piranbaguara no Marco 14 de coorde.
nadas geográficas 04°54'52,76"S e 52"09'40,13"WGr., daí segue no
sentido jusante pelo citado igarapé com distância de 137.239,59
metros, até a confluência do Rio Xingu, no Marco 15 de coordenadas
geográficas 04"08'19,68"S e 2°36'26,31"WGr.; Oeste: do ponto antes
descrito no sentido jusante pelo Rio Xingu com a distância de
64.214,50 metros, até o Marco 1, inicial da descrição.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

(25) DECRETO DE 5 DE JANEIRO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa

da Terra Indfgena Peouizal, localizada no .
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, Estado de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista o art. 19,
§ 1·, da Lei n· 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 9· do Decreto
n" 22, de 4 de fevereiro de 1991.
DECRETA:

Art. P Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indigena
destinada â posse permanente do Grupo Indígena Nambikwára, a
seguir descrita:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 371·455,jan. 1996

423
A terra indígena denominada Pequizal, com a superfície de
9.886,8211ha (nove mil, oitocentos e oitenta e seis hectares, oitenta
e dois ares e onze centiares) e perímetro de 57.690,93 (cinqüenta e
sete mil, seiscentos e noventa metros e noventa e três centímetros),
situada no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, Estado
de Mato Grosso, a qual se circunscreve nos seguintes limites: Norte:
partindo do Marco M-P/1-A de coordenadas geográficas
14'12'17,648"S e 59'54'35,626"WGr., localizado na confrontação da
Fazenda Estrela, segue por uma linha reta, com azimute e distância
de 117'29'41,9" e 2.360,00 metros, até o Marco M-72 de coordenadas
geográficas 14'12'53,913"S e 59'53'26,317"WGr., daí segue por uma
linha reta com azimute e distância de 148'46'00,8" e 3.077 ,63 metros,
até o Marco M-71 de coordenadas geográficas 14'14'20,106"S e
59'52'34,219"WGr., localizado na margem esquerda do Córrego Fundo; daí, segue pelo referido córrego, a montante, com uma distância
de 2.970,91 metros, até o Marco M-70 de coordenadas geográficas
14'14'26,899"S e 59'51'23,320"WGr., localizado na margem esquerda
do referido córrego; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 86'10'54,6" e 8.027,45 metros, até o Marco M-69 de
coordenadas geográficas 14'14'12,675"S e 59'46'56,142"WGr., localizado na margem direita do Rio Novo (Do Marco M-72 ao M-69
confronta-se com AI. Vale do Guaporé); Leste: Do marco antes
descrito, segue pelo referido rio, a montante, com uma distância de
16.546,04 metros, até o Ponto D-2 de coordenadas geográficas
14'18'41,139"S e 59'48'32,740"WGr., localizado na margem direita do
referido Rio; Sul: Do ponto antes descrito, segue por uma linha reta
atravessando um alagado, com azimute e distância aproximados de
268'34'14,5" e 1.876,29 metros, até o Marco M-102 de coordenadas
geográficas 14'18'41,918"S e 59'49'35,296"WGr., daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 268'35'46,9" e 1.853,34 metros,
até o Marco M-94 de coordenadas geográficas 14'18'42,657"S e
59'50'37,088"WGr., daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 268'35'28,7" e ·1.816,69 metros, até o Marco M-87 de
coordenadas geográficas 14'18'43,382"S e 59'51'37,656"WGr., segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 268'36'03,9" e 2.107,84
metros, até o Marco M-PI7 de coordenadas geográficas 14'18'44,206"S
e 59'52'47,931"WGr.; Oeste: Do marco antes descrito, segue por uma
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linha reta, com azimute e distância de 337'28'12,9" e 2.701,96 metros ,
até o Marco M-P/8 de coordenadas geográficas 14°17'22,653"8 e
59°53'21,409"WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 04"30'34,8" e 2.582,37 metros, até o Marco M-P/9 de
coordenadas geográficas 14°15'59,045"8 e 59°53'13,573"WGr., daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 275°51'10,9" e
1.873,38 metros, até o Marco M-P/I0 de coordenadas geográficas
14°15'52,080"8 e 59°54'15,611"WGr., daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 311°50'13,0" e 1.930,06 metros, até o
Marco M-112 de coordenadas geográficas 14°15'09,644"8 e
59°55'03,002"WGr., daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 311°49'52,4" e 1.272,00 metros, até o Marco M-P/11 de
coordenadas geográficas 14°14'41,679"8 e 59°55'34,235"WGr., daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 334°56'01,9" e
1.654,81 metros, até o Marco M-38 de coordenadas geográficas
14°13'52,665"8 e 59°55'56,971"WGr., localizado na margem direita do
Córrego Buriti; daí, segue pelo referido córrego, a montante, com uma
distância de 931,11 metros, até a confluência com o igarapé sem
denominação, no Ponto D-3 de coordenadas geográficas
14°13'42,479"8 e 59°55'29,609"WGr., daí, segue pelo referido igarapé,
a montante, com uma distância de 2.805,14 metros, até a sua cabe·
ceira, no Ponto M-P/l de coordenadas geográficas 14°12'26,526"8 e
59°55'18,116"WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 77°11'37,5" e 1.303,92 metros, até o Marco M-P/I-A, início
da descrição deste perímetro.

Art. 2· Declara que a terra indígena de que trata este decreto,
situada na faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art. 20, § 2·,
da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Nelson A. Jobim
Co\.
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(26) DECRETO DE 5 DE JANEIRO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa

da Terra Indígena Pankararé, localizada no
Municlpio de Glório, Estado da Bahia.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que llie
confere o art. 84, inciso IV da Constituição e tendo em vista o art. 19,
§ 1·, da Lei n· 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 9· do Decreto
n· 22, de 4 de fevereiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1· Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do Grupo Indígena Pankararé, a
seguir descrita:
A terra indígena denominada Pankararé, com superfície de
29.597,3322ha (vinte e nove mil, quinhentos e noventa e sete hectares, trinta e três ares e vinte e dois centiares) e perímetro de 84.110,05
metros (oitenta e quatro mil, cento e dez metros e cinco centímetros),
situada no Município de Glória, Estado da Bahia, a qual se circunscreve nos seguintes limites: Norte: Partindo do Marco 7 de coordenadas geográficas 09"23'55,577"8 e 38°40'58,404"WGr., localizado numa
estrada, daí, segue por uma linha reta com azimute de 85°47'23,9" e
com distància de 4.117,33 metros, até o Marco 36 de coordenadas
geográficas 09"23'45,607"8 e 38°38'43,780"WGr., cravado sobre uma
pedra localizada próximo da Roça do Eneas, daí segue por uma linha
reta com azimute de 175°54'09,4" com distância de 1.645,61 metros,
até o Marco 44 de coordenadas geográficas 09"24'39,048"8 e
38°38'39,871"WGr., localizado na estrada que dá acesso à Lagoa
Vermelha, daí segue pela referida estrada com azimute de 74°36'54,3"
com distância de 14.995,63 metros, até o Marco 79-A de coordenadas
geográficas 09"22'28,946"8 e 38°30'45,987''WGr., localizado na Lagoa
Vermelha e na margem esquerda da Baixa do Chico, daí segue por
uma linha reta com azimute de 21°13'13,3" com distância de 1.317,56
metros, até o Marco 15 de coordenadas geográficas 09"21'48,9330"8 e
38"30',408"WGr., localizado na margem direita da Baixa do Chico, daí
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segue por uma linha reta com azimute de 96'15'47,8" com distância
de 95,58 metros, até o Ponto 500 de coordenadas geográficas
09'21'49.269"8 e 38'30'27,293''WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute 97'11'41,5 com distância de 2.153,61 metros, até o Marco
511 de coordenadas geográficas 09'21'57,952"8 e 38'29'17,233"WGr.,
daí segue por uma linha reta com azimute de 94'14'36,7" com distância de 2.756,57 metros, até o Marco 16 de coordenadas geográficas
09'22'04,460"8 e 38'27'47,099"WGr., localizado próximo à linha de
energia de alta tensão; Leste: daí segue por uma linha reta com
azimute de 158'01'26,1" com distância de 3.425,07 metros até o Ponto
01 de coordenadas geográficas 09'23'47,812"8 e 38'27'04,917''WGr.,
daí segue por uma linha reta com azimute 130'17'26,8" com distância
de 369,30 metros, até o Marco 01 de coordenadas geográficas
09'23'55.573"8 e 38'26'55.669"WGr., (do Marco 16 ao 1 segue mar.
geando a referida linha), daí segue por uma linha reta com azimute
de 208'12'06,5" com distância de 143,20 metros até o Marco 2 de
coordenadas geográficas 09'23'59,686"8 e 38'26'57.881''WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 181'30'05,6" com distância
de 139,14 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas
09'24'04,215"8 e 38'26'57,993"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 205'43'56,5" com distância de 2.308,55 metros, até o
Marco 24 de coordenadas geográficas 09'25'11,977"8 e
38'27'30,750"Gr.; 8ul: daí segue por uma linha reta com azimute de
238'36'55,2" com distância de 832,50 metros, até o Marco 30 de
coordenadas geográficas 09'25'26,129"8 e 38'27'54,032''WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 238'14'01,8" com distância
de 991,99 metros, até o Marco 4 de coordenadas geográficas
09'25'43,175"8 e 38'28'21.660''WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 240'09'29,3" com distância de 5.207,05 metros, até o
Marco 5 de coordenadas geográficas 09'27'07,753"8 e
38'30'49,640"Gr., localizado na margem de uma estrada, daí segue
por uma linha reta com azimute de 176'42'28,9' com distància de
1.050,50 metros, até o Marco E8 25/BM-09 de coordenadas geográficas 09'27'41,898"8 e 38'30'47,614''WGr., localizado no entroncamento
da estrada, daí segue por uma linha reta com azimute de 252'35'56,6"
com distância de 17,05 metros, até o Marco 01, de coordenadas
geográficas 09'27'42,065"8 e 38'30'48,147''WGr., daí segue por uma
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linha reta com azimute de 257°45'13,3" com distância de 3.916,60
metros, até o Marco 03 de coordenadas geográficas 09"28'09.185"8 e
38°32'53,627''WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
257°47'50,6" com distância de 2.896,07 metros, até o Marco 4 de
coordenadas geográficas 09"28'29,330"8 e 38°34'26,430"WGr., localizado na margem direita da Baíxa da Ema, (do Marco 5 ao 4 segue
margeando a estrada), daí segue por uma linha reta com azimute de
222°49'50,5" com distância de 1.949,25 metros, até o Marco 5 de
coordenadas geográficas 09"29'15,927"8 e 38°35'09,833"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 206°18'27,4. com distância
de 2.160,52 metros, até o Marco 6 de coordenadas geográficas
09°30'19,025"8 e 38"35'41,161"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 186°09'09,1" com distância de 1.149,52 metros, até o
Marco 7 de coordenadas geográficas 09°30'56,243"8 e
38°35'45,159"Gr., localizado na margem de uma estrada de acesso à
Fazenda Caldeirãozinho, daí segue por uma linha reta com azimute
de 186°08'00,8" com distância de 2.712,83 metros, até o Marco 08 de
coordenadas geográficas 09°32'24,078"8 e 38°35'54,563"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 186°08'52,0" com distância
de 1.477,55 metros até o Marco 9 de coordenadas geográficas
09°33"11,917"8 e 38°35'59,697"WGr., localizado na confrontação da
Reserva Ecológica do Raso da Catarina-Sema, daí segue por uma
linha reta com azimute de 269°05'41,1" com distância de 2.681,22
metros, até o Marco 221 de coordenadas geográficas 09°33'13,394"8 e
38°37'27,635''WGr.,daí segue por uma linha reta com azimute de
269°16'50,6" com distância de 1.461,36 metros, até o Marco 230 de
coordenadas geográficas 09°33'14,042"8 e 38°38'15,566"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 269°14'55,5" com distância
de 4.917,85 metros, até o Marco 8 de coordenadas geográficas
09°33'16,2.99"8 e 38°40'56,868''WGr., localizado no cruzamento de
estrada; Oeste: daí segue por uma linha reta com azimute de
359°41'58,9" com distância de 1.463,32 metros, até o Marco 266 de
coordenadas geográficas 09°32'28,654"8 e 38°40'57,163"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 359°30'55,3" com distância
de 1.670,38 metros, até o Marco 280 de coordenadas geográficas
09°31'34,268"8 e 38°40'57,677''WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 359°52'09,9" com distância de 3.211,07 metros, até o
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Marco 9 de coordenadas geográficas 09"29'49,714"8 e 38'40'58,013WGr.,
daí segue por uma linha reta com azimute de 00'14'32,7" com distância de
1.094,98 metros até o Marco 306 de coordenadas geográficas
09"29'17.357"8 e 38'40'57,900"WGr., daí segue por uma linha reta com
azimute de 00'10'24,8" com distância de 1.848,17 metros, até o Marco 322
de coordenadas geográficas 09"28'13,884"8 e 38'40'57,766"WGr.,daí segue
por uma linha reta com azimute de 359"54'11,9" com distância de 5.172,42
metros, até o Marco EG-13 de coordenadas geográficas 09"25'25,467"8 e
38'40'58,206'WGr., na confrontação com a estrada que dá acesso à Lagoa
Vermelha, daí segue por uma linha reta com azimute de 359'55'36,0" com
distância de 2.760,69 metros até o Marco 7, marco inicial da destinação
deste perímetro.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Nelson A. Jobim
(27) DECRETO DE 5 DE JANEIRO DE 1996 (*)
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena Malacacheta, localizada
no Município de Bonfim, Estado de Roraima.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1", da Lei n" 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 9· do Decreto
n· 22, de 4 de fevereiro de 1991,
DECRETA
Art. 1" Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente dos grupos indígenas Macuxi/Wapixana, a seguir descrita:
(*)

Retificado no DO de 12.1.1996 (pég. 507 desta obra).
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A terra indígena denominada Malacacheta, com superfície de
28.631,8258ha (vinte e oito mil seiscentos e trinta hectares, oitenta e
dois ares e cinqüenta e oito centiares) e perímetro de 91.844,20 metros
(noventa e um mil oitocentos e quarenta e quatro metros e vinte
centímetros), situada no Município de Bonfim, Estado de Roraima, a
qual se circunscreve aos segnintes limites: Norte: Partindo do Ponto
M-3 de coordenadas geográficas 02°43'24,663"N e 6003 1'01,847"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 74°33'06,8"
e 1.714,80metros, até o Ponto OL-37 de coordenadas geográficas
02°43'39,414"N e 60 0 3 0 ' 0 8 , 3 3 3 ' ' W G r . ; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 80032'06,2" e 815,96 metros, até o Marco
M-4 de coordenadas geográficas 02°43'43,725"N e 60"29'42,281"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 68°52'07,2"
e 393,82 metros, até o Ponto OL·43 de coordenadas geográficas
02°43'48,320''N e 600 2 9 ' 3 0 , 3 8 5 ' ' W G r . ; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 84°11'30,8" e 1.374,74 metros, até o Ponto
OL-52de coordenadas geográficas 02"43'52,754"Ne 60"28'46,121"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 82°02'28,0"
e 662,51 metros, até o Ponto OL·57 de coordenadas geográficas
02°43'55,694''N e 60"28'24,884"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 53°43'41',0" e 672,05 metros, até o Marco
M·5 de coordenadas geográficas 02°44'08,593"N e 60"28'07,325"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 71°15'56,9"
e 546,24 metros, até o Marco M-305 de coordenadas geográficas
02"44'14,266''N e 60"27'50,575"WGr. Leste: Do marco antes descrito,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 149°57'16,3" e
2,421,98 metros, até o Ponto OL-75 de coordenadas geográficas
02"43'05,967"N e 60"27'11,481"WGr.;daí, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 143"48'06,8" e 4.546,99 metros, até o Marco M
õ-Inera de coordenadas geográficas02"41'06,421"N e 60"25'44,864"WGr.,
daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de 143"07"16,5"
e 3.157,89 metros, até o Ponto OL-101 de coordenadas geográficas 02°39'44,104"N e 60 0 2 4 ' 4 3 , 7 2 0 " W G r . ; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 166°18'10,9" e 1.125,17
metros, até o Marco M-06 de coordenadas geográficas 02°39'08,518"N
e 60 0 2 4 ' 3 5 , 1 7 5 " W G r . : daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 180°51'35,0" e 1.129,64 metros, até o Marco
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M-3-Incra de coordenadas geográficas 02 38'31.769"N e
60"24'35,799"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 258'08'55,3" e 56,70 metros, até o Ponto D-l de coordenadas geográficas 02'38'31',394"N e 60"24'37,596"WGr.; localizado na
margem direita do Rio Quitauau: daí, segue por este, ajusante, com
a distância de 3.887,99 metros, até o Ponto D-l de coordenadas
geográficas 02'37'26,089"N e 60"26'1l,927"WGr., localizado na confluência com o Igarapé Jacamim; daí, segue por este, a montante, com
a distância de 3.318,30 metros, até o Marco M-7 de coordenadas geográficas 02'36'27, 763"N e 60"24'59,989"WGr., localizado em sua margem
direita e no cruzamento com uma estrada; daí, segue por esta estrada,
no sentido sul, com a distância de 7.615,35 metros, até o Marco M-8
de coordenadas geográficas 02'32'35,778"N e 60"25'55,360"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 192'37'13,6" e
1.342,31 metros, até o Marco MM-l de coordenadas geográficas
02'31'53,178"N e 60"26'04,933"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 193'10'34,8" e 45,23 metros, até o Marco
M-9 de coordenadas geográficas 02'31'51,745"N e 6O"26'05,269"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 193"00'59,4"
e 51,81 metros, até o Marco MM-2 de coordenadas geográficas
02'31'50,104"N e 60"26'05,650"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 189'39'15,2" e 1.685,53 metros, até o Marco M-I0
de coordenadas geográficas 02'30'56,056"N e 6O"26'14,900"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 186'36'03,9" e
2.531,01 metros até oMarooM-ll decoordenadas geográficas 02"29'34,270"N
e 60"26'24,472"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 184'52'01',7" e 2.346,94 metros, até o Marco MM-03 de
ooordenadas geográficas 02"28'18,195"N e 6O"26'31,060"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 184'58'52,7" e 115,77
metros, até o Marco MA-12 de coordenadas geográficas 02"28'14,443"N
e 60"26'31,392"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 92'05'53,4" e 81,66 metros, até o Marco MM-4 de coordenadas geográficas 02'28'14,340"N e 60"26'28,752"WGr.; daí segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 93'09'55,6"
e 1. 740,16 metros, até o Marco M-13 de coordenadas geográficas 02'28'1l,105"N e 60' 25'132,551"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 93'24'10,4"
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e 1.338,53 metros, até o Marco MM-5 de coordenadas geográficas
02'28'08,435"N e 60'24'49,332'WGr.: daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 94'21'08,8" e 174,27 metros até o Marco
MM-6 de coordenadas geográficas 02'28'07,994"N e 60'24'43,711"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
93'51'28:1" e 793,94 metros, até o Marco MM-7 de coordenadas geográficas 02'28'06,206"N e 6O'24'18,090"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 94"05'19,8" e 108,27 metros, até o Marco
MA-14 de coordenadas geográficas 02'28'05,948"N e 6O'24'14,597"WGr.,
localizado na margem direita do Igarapé Grande; daí, segue por este, a
montante, com a distância de 2.838,39 metros, até o Marco MA-15
coordenadas geográficas 02'26'37,043"N e 6O'24'18,223"WGr., localizado
em sua margem direita. Sul: Domarco antes descrito,segue porumalinhareta,
oomazimutee distância de28e'59'56,5"e 1.358,27 metros, até oMarcoM-16 de
coordenadas geográficas02'26'50,044"N e 6O'25'00,216"WGr., localizado na
margem da Serra da Lua; daí, segue margeando, a referida serra, passando
peloMarco 17 de coordenadas geográficas 02'27'24,136"N e 60'25'37,290"WGr., com distância de 2.383,25 metros, até o Marco M-18 de coordenadas geográficas 02'27'08,738"N e 6O'25'49,400"WGr., localizado na margem esquerda do Igarapé Jenipapo. Oeste: Do marco antes descrito,
segue pelo referido igarapé, passando pelos Marcos M-19 de coordenadas
geográficas 02'27'59,562"N e 60'28'52,589'WGr., Marco M-20 de coordenadas geográficas 02'30'52,606"N e 60'29'53,474'WGr., a jusante,
com a distância de 16.648,25 metros, até o Marco M-21 de coordenadas geográficas 02'32'29,465"N e 60'30'36,069'WGr., daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 346'00'25,7" e 10.051,43
metros, até o Marco M-23 de coordenadas geográficas 02"37'46,976"Ne
60" 31'54,088"WGr., localizado na confluência do Igarapé Favinha com o
Rio Quitauau; daí, segue pelo referido igarapé, a montante, com a distância de 3.406,06 metros, até o Marco M-24 de coordenadas geográficas
02'39'25,922"N e 60' 32'25,414"WGr.; localizado em sua margem esquerda e na margem da Serra Malacacheta, daí, segue margeando a referida
serra, com a distância de 4.599,59 metros, até o Marco M-2IA de coordenadas geográficas 02'40'57,380"N e 60'31'30,077"WGr,; dai, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 17'14'42,0" e 2.551,74
metros, até o Marco M-l de coordenadas geográficas 0º242'16,628"N
e 60'31'05,439" WGr., daí, segue por uma linha reta, com
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azimute e distância de 355"20'51,4" e 1.354,41 metros, até o Marco
M-2 de coordenadas geográficas 02"43'00,562" N e 60"31'08,904"
WGr., localizado na margem esquerda de um igarapé sem denOmina_
ção; daí, segue por este, a jusante, com 858,07 metros, até o Marco
M-3, inicio da descrição deste perímetro.
Art. 2· Declara que a terra indígena de que trata este decreto,
situada na faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art. 20, § 20,
da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

(28) DECRETO DE 5 DE JANEIRO DE 1996
Homologa a demarceu;ão administrativa
da Terra Indfgena Tikuna de Feijoal, loealizada no Municlpio deSão Paulo de OlivellÇ<l,

Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista o art. 19,
§ 1·, da Lei n· 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 9· do Decreto
n· 22, de 4 de fevereiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1· Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do índio (Funaí), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Tikuna de Feijoal,
a seguir descrita:
A terra indígena denominada Tikuna de Feijoal com a superfície
de 40.948,80 ha (quarenta mil novecentos e quarenta e oito hectares
e oitenta ares) e perímetro de 135.207,20 metros (cento e trinta e cinco
mil duzentos e sete metros e vinte centímetros), situada no Município
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de 8ão Paulo de Olivença, Estado doAmazonas, a qual se circunscreve
nos seguintes limites: Norte: Partindo do Marco M-l de coordenadas
geográficas 04"18'38,217" 8 e 69"33'7,97" WGr., localizado na confluência do Rio Noaca com o Rio Solimões, segue pelo Rio Solimões, a
jusante, com uma distância de 17.333,43 metros, até o Marco M-2 de
coordenadas geográficas 04"13'27,650" 8 e 69"25'57,891" WGr., locaIizado em sua margem direita. Leste: do marco antes descrito, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 143"14'48,2" e
2.251,60 metros, até o Marco M-3 de coordenadas geográficas
04"14'26,429"8 e 69"25'14,216" WGr., daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 144"47'32,7" e 1.973,03 metros, até o
Marco M·4 de coordenadas geográficas 04"15'18,952" 8 e
69"24'37,343" WGr., daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 146"17'43,6" e 2.935,50 metros, até o Marco M·5 de
coordenadas geográficas 04"16'38,512" 8 e 69"23'44,540" WGr., daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 150"16'20,4"e
7.462,62 metros, até o Marco M-6 de coordenadas geográficas
04"20'09,626" 8 e 69"21'44,590" WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 145"21'13,0"e 778,25 metros, até o Ponto
D-l de coordenadas geográficas 04"20'30,484"8 e 69"21'30,245"WGr.,
localizado na margem direita do Igarapé Palestino; daí segue por este,
ajusante, com uma distância de 4.835,82 metros, até o Marco M-7 de
coordenadas geográficas 04"21'42,873" 8 e 69"19'47,351"WGr., locaIizadona confluênciacomoRioJandiatuba. 8ul: domarco antes descrito,
segue pelo RioJandiatuba, a montante, comuma distância de 35.353,31
metros, até o Ponto D-03 de coordenadas geográficas 04"28'46,153" 8
e 69"26'04,700"WGr., localizado na foz com o Igarapé Trufo-É-Pau.
Oeste: do ponto antes descrito, segue pelo Igarapé Trufo-É-Pau, a
montante, com uma distância de 3.303,57 metros, até o Ponto D-4 de
coordenadas geográficas 04"28'24,549" 8 e 69"27'16,926"WGr., localizado na foz de um igarapé sem denominação; daí, segue por este, a
montante, com uma distância de 7.106,11 metros, até o o Ponto D-5
de coordenadas geográficas 04"25'57,542" 8 e 69"29'21,572" WGr.,
localizado na sua margem direita; daí, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 316"46'20,6" e 1.109,29 metros, até o Marco
M-8 de coordenadas geográficas 04"25'31,202" 8 e 69"29'46,206"
WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
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284°10'01,6" e 582,63 metros, até o Marco M-9 de coordenadas geográficas 04"25'26,546" S e 69'30'04,533" WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 356'39'11,7" e 3.088,22 metros
até o Marco M-lO de coordenadas geográficas 04"23'46,139" S ~
69"30'10,315" WGr., localizado na margem direita do Rio Noaca; daí,
segue por este, ajusante, com uma distância de 14.939,24 metros, até
o Marco M-1, início da descrição, perfazendo uma superficie de
39.148,5393 ha e perímetro 104.051,58 metros. Obs.: A Ilha São Jorge
ou Ourique é parte integrante desta terra indígena, com uma Super.
fície de 1.800,2607 e perímetro de 31.255,62 metros.
Art. 2" Declara que a terra indigena de que trata este decreto,
situada na faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art. 20, § 2"
da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de janeiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
(29) DECRETO DE 9 DE JANEIRO DE 1996
Transfere para a RedeAboliçoo de Rádio

Ltda. a concessão outorgada à Rádio Iracema de Fortaleza S.A., para explorar serviço
de radiodifusão sonoro em onda média, na
Cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceorá.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de 1963,
DECRETA:
Art. 1" Fica transferida a outorga deferida à Rádio Iracema de
Fortaleza S.A, inicialmente permissão, conforme Portaria MVOP n'
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924, de 27 de outubro de 1948, e posteriormente, concessão, em
decorrência de autorizado aumento de potência dos seus transmissores, para a Rede Abolição de Rádio Ltda., executar sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(30) DECRETO DE 10 DE JANEIRO DE 1996
Fixa os percentuais de Capítões-de-Mare-Guerra dos diversos Corpos e Quadros de
Carreira da Marinha, que deverão ser considerados não-numerados por estarem definitivamente impossibilitados de acesso ao primeiro posto de Oficial-General.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o que
dispõe o § 3· do art. 15 da Lei n· 5.821, de 10 de novembro de 1972,
alterada pela Lei n· 6.814, de 5 de agosto de 1980, e regulamentada
pelo Decreto n· 107, de 29 de abril de 1991,
DECRETA:

Art. 1· Ficam fixados, para 1996, os percentuais de Capitãesde-Mar-e-Guerra dos diversos Corpos e Quadros, abaixo discriminados, calculados sobre os efetivos distribuídos no decreto datado em 12
de setembro de 1995, que deverão ser considerados não-numerados
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por estarem definitivamente impossibilitados de acesso ao primeiro
posto de Oficial-General:
Corpo da Armada
5,5%
Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais
0,0%
8,5%
Corpo de Intendentes da Marinha..................................
Corpo de Fuzileiros Navais.............................................
0,0%
Quadro de Médicos do Corpo de Saúde da Marinha.......
4,0%
Art. 2· O Ministro da Marinha expedirá ato com os nomes dos
Capitães-de-Mar-e-Guerra que passarão à situação de não-numera_
dos, no respectivo Corpo ou Quadro, em conseqüência do estabelecido
no artigo anterior.
§ 1· Integrarão o ato a ser baixado pelo Ministro da Marinha os
Capitães-de-Mar-e-Guerra definitivamente impossibilitados de acesso ao primeiro posto de Oficial-General, de mais idade no respectivo
Corpo ou Quadro, abrangidos pelos percentuais fixados neste decreto.
§ 2· A data na qual os Capitães-de-Mar-e-Guerra serão considerados não.numerados, no respectivo Corpo ou Quadro, será a do ato
a ser baixado pelo Ministro da Marinha previsto neste artigo.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de janeiro de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira

(31) DECRETO DE 10 DE JANEIRO DE 1996
Fixa,

TW

Ministério da Marinha,

08

mt-

nimos de vagas para promoção obrigatória,
referentes ao cac-êose de 1995, nos diversos
Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 61, § 1·, da Lei n· 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
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DECRETA:

Art. 1° Para fim de aplicação da Quota Compulsória de que
trata o art. 100 da Lei n? 6.880/80, referente ao ano-base de 1995, e
estabelecimento do número de vagas para promoção obrigatória nos
diversos Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha, ficam fixadas as
seguintes proporções sobre os efetivos dos postos:
I -

Corpo da Armada
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
11 - Corpo de Fuzileiros Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
111 - Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
IV - Corpo de Intendentes da Marinha
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
V - Corpo de Saúde da Marinha
a) Quadro de Médicos
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
b) Quadro de Cirurgiões-Dentistas
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
c) Quadro de Farmacêuticos
Capitães-de-Mar-e-Guerra

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

118
1115

1120
118
1115
1120

118
1115
1120

118
1115
1120

.
.
.

118

.
..
.

114

..

1/4

1115

1120
1110
1115
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Capitães·de·Fragata............................................
1110
Capitães-de-Corveta
1115
VI - Quadros de Oficiais Auxiliares da Marinha
a) Quadro de Oficiais Auxiliares da Armada
Capitães·de·Mar-e·Guerra..................................
114
Capitães-de-Fragata............................................
1110
Capitães-de-Corveta
1115
b) Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo de Fuzileiros Navais
114
Capitães-de-Mar·e-Guerra..................................
Capitães-de-Fragata............................................
1110
Capitães-de-Corveta
1115
VII - Quadros Complementares de Oficiais da Marinha
a) Quadro Complementar do Corpo da Annada
Capitães-de-Mar-e-Guerra..................................
114
Capitães-de-Fragata............................................
1/10
Capitães-de-Corveta
1/15
b) Quadro Complementar do Corpo de Fuzileiros Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra..................................
1/4
Capitães-de-Fragata............................................
1/10
Capitães-de-Corveta
1/15
c) Quadro Complementar do Corpo de Engenheiros e Técnicos
Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra
1/4
Capitães-de-Fragata............................................
1/10
Capitães-de-Corveta
1/15
d) Quadro Complementar do Corpo de Intendentes da Marinha
Capitães·de-Mar·e-Guerra..................................
1/4
Capitães.de·Fragata............................................
1/10
Capitães-de-Corveta
1/15
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de janeiro de 1996; 175" da Independência e lOS"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
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(32) DECRETO DE 10 DE JANEIRO DE 1996
Fixa as proporções, referentes ao anobase de 1995, a serem observadas para promoção obrigatória de Oficiais das Armas,
Quadros e Serviços do Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 61, § F, da Lei n' 6.880, de 9 de dezembro de 1980, Estatuto
dos Militares,
DECRETA:

Art. l' São fixadas, para o ano-base de 1995, as seguintes
proporções a serem observadas no cálculo do número de vagas para
promoção obrigatória no Exército:
Postos

Armas,
Quadros e Serviços

Col.

Ten. ca

Maj.

Capo

19 Ten.

ArmasoQMB
Intendentes
QEM
Médicos
Dentistas

1/8
1/8
1/8
1/8
1/4
1/4
1/4
1/8

1/15
1/15
1/15
1/15
1/10
1/10
1/10
1/15

1/20
1/20
1/20
1/20
1/15
1/15

-

--

Farmacêuticos
Veterinários
Sarex

QAO

-

-

-

1/20

1/10

-

-

1/20

Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de janeiro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
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(33) DECRETO DE 11 DE JANEIRO DE 1996
Fixa o número de vagas para promoção
obrigat6ria 1lQ ano-base 1995 para os díoer.
sos postos dos quadros de oficiais da Aero.
náutica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em
vista o que dispõe o § 1· do artigo 61 da Lei n· 6.880, de 9 de dezembro
de 1980,
DECRETA:
Art. 1· Ficam estabelecidas, para o ano de 1995, as seguintes
proporções, do efetivo de cada posto, a serem observadas no cálculo
do número de vagas para promoção obrigatória nos diversos postos
dos quadros de oficiais de carreira da Aeronáutica, previstos no
Decreto n· 1.145, de 20 de maio de 1994:
Quadros de Oficiais Aviadores, Engenheiros, Intendentes, Médicos e Capelães:
Coronel
'"
'" '"
1/8 do efetivo do posto;
Tenente-Coronel..
1/15 do efetivo do posto; e
Major
1/20 do efetivo do posto.
Quadros de Oficiais Dentistas, Farmacêuticos e de Infantaria:
Coronel.........................................
1/4 do efetivo do posto;
Tenente-CoroneL.........................
1/15 do efetivo do posto; e
Major
1/20 do efetivo do posto.
Quadros de Oficiais Especialistas em Aviões, em Comuuicações,
em Armamento, em Fotografia, em Meteorologia, em Controle <!e
Tráfego Aéreo e em Suprimento Técuico:
Tenente-Coronel..
Major
Capitão

'"

.
.
.

1/4 do efetivo do posto;
1/10 do efetivo do posto; e
1/15 do efetivo do posto.
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Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica:
1110 do efetivo do posto; e
Capitão
1120 do efetivo do posto.
Primeiro-Tenente
Art. 2' Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lelio Viana Lobo

(34) DECRETO DE 11 DE JANEIRO DE 1996
Acrescenta inciso ao art. 2~ do Decreto de
28 de setembro de 1995, que cria a Comissão
NacionalPermanente de Defesa do Consumidor.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 55, §§ l' e 3', da Lei n' 8.078, de 11 de setembro de
1990,
DECRETA:
Art. l' O art. 2" do Decreto de 28 de setembro de 1995, que cria
a Comissão Nacional Permanente de Defesa do Consumidor, passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso:
«Art, 2"
.
IX (Sunab).

Superintendência Nacional do Abastecimento

••••••• •••••• • • • • • • • • • • • • • •••••• •••••••• •••••••••• 0.0 ••••••••••••••• 0.00.00.00.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

»

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 11 de janeiro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(35) DECRETO DE 11 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobe a exclusão do Programa Nacional de Desestatização. criado pela Lei n!!
8.031, de 12.4.90, da participação acionária
da Petrobrás Qulmica 8A. (Petroquisa), na
Metonor SA. - Metanol da Nordeste.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1º Fica excluída do Programa Nacional de Desestatização,
de que trata a Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, a participação
acionária da Petrobrás Química S.A. (Petroquisa) na Metanor S.A. Metanol do Nordeste.
Art. 2º As ações representativas da participação acionária de
que trata o art. 1º deverão ser devolvidas à acionista no prazo máximo
de cinco dias, contados da data de publicação deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de janeiro dd 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
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(36) DECRETO DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Transfere, pelo restante do prazo, a coecessão outorgada à Rádio Vila Velha Ltda.,
para a Sociedade Pitangui de Comunicação
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Ponta
Grossa, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçães que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n· 52.795, de 31 de outubro de 1963, e
tendo em vista o que consta do Processo n· 29105.001118/89,
DECRETA:
Art. 1· Fica transferida, pelo restante do prazo, a concessão
deferida à Rádio Vila Velha Ltda., cujo prazo de vigência foi renovado
pelo Decreto n· 92.669, de 16 de maio de 1986, para a Sociedade
Pitangui de Comunicação Ltda., executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Ponta
Grossa, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicaçães, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(37) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Energética do Rio
Grande do Norte (Cosern), a área de terra que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
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na alínea c do art. 151 do Decreto n Q 24.643, de 10 de julho de 1934
regulamentado pelo Decreto n Q 35.851, de 16 de julho de 1954, e n~
Decreto-Lei n Q 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nQ
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:

Art. 1Q Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energé_
tica do Rio Grande do Norte (Cosem), a área de terra situada na faixa
de quinze metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão
denominada Igapó/Dom MarcolinolBoa Cica, em 69kV, com origem
na subestação Igapó e término na subestação Boa Cica, localizada nos
Municípios de Maxaranguape e Touros, Estado do Rio Grande do
Norte, necessária à passagem de linha de transmissão, conforme
projeto e planta constantes do Processo n Q 48100.002921195-68.

Art. 2Q Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessioná,
ria praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
OS proprietários da área de terra referida no art. 1Q
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.

Art. 3

Q

Art. 4!! Fica a concessionária autorizada a promover com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nQ
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio 1956.

Art. 5Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 15 de janeiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(38) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Espirito Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelsa), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n· 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n· 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei n· 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n·
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelsa), a área de terra situada na faixa de vinte
metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Tap Carapina - João Neiva para a SE Civit, em 138kV, com
origem na estrutura 1-1 da linha de transmissão Carapina - João
Neiva e término na subestação Civit, localizada no Município de
Serra, Estado do Espírito Santo, necessária à passagem de linha de
transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo n·
48100.003269/95-16.
Art. 2· Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
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reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servi_
dão constituída, desde que não haja outra via praticável.

Art. 3" Os proprietários da área de terra referida no art. I'
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídosen~
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4' Fica a concessionária autorizada a promover, com recur,
sos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n'
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(39) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Cesp - Companhia Energética
de São Paulo, a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n' 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n' 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei n' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n'
2.786, de 21 de maio de 1956,
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DECRETA:

Art. 12 Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Cesp - Companhia
Energética de São Paulo, a área de terra situada na faixa de trinta
metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Xavantes - Ourinhos lI, em 138kV, cóm origem na subestação
da usina hidrelétrica Xavantes e término na subestação Ourinhos 11,
localizada nos Municípios de Xavantes e Ourinhos, Estado de São
Paulo, necessária à passagem de linha de transmissão, conforme
projeto e planta constantes do Processo n 2 48100.001432194-35.
Art. 22 Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 32 Os proprietários da área de terra referida no art. F
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 42 Fica a concessionária autorizada a promover, com recur-

sos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n2
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n 2 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 52 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro de 1996; 1752 da Independência e 108 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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(40) DECRETO DE 18 DE JANEIRO DE 1996
Distribui os efetivos de Oficiais da Aeronáutica, em tempo de paz, a vigorarem 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista
disposto no art. 12 da Lei n2 9.009, de 29 de março de 1995,
DECRETA:
Art. 12 São distribuídos, para o ano de 1996, os seguintes efetivos de Oficiais da Aeronáutica, de acordo com a Tabela de Distribuição em anexo.
§ 12 O Ministro da Aeronáutica, através de atos complementares para a execução deste decreto, poderá alterar os referidos efetivos,
para atender às flutuações decorrentes da administração do pessoal
militar, respeitando o que estabelece o § 22 do art. 12 da Lei n29.009,
de 29 de março de 1995.
§ 22 A última alteração, prevista no parágrafo anterior, servirá
comobase para a aplicação das proporções estabelecidas no art. 61 da
Lei n2 6.880, de 9 de dezembro de 1980 - Estatuto dos Militares e conseqüente cálculo da quota compulsória.

Art. 22 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1996; 1752 da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lelio Viana Lobo
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(41) DECRETO DE 18 DE JANEIRO DE 1996
Declara de utilidade pública a Associa.
çãoBeneficente de Rio Brilhante, comsedena

Cidade de Rio Brilhante (MS), e outras enti.
dades.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1º
do seu regulamento, aprovado pelo Decreto nº 50.517, de 2 de maio
de 1961,
DECRETA:
Art. 1º São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Associação Beneficente de Rio Brilhante, com sede na Cidade de
Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul, portadora do CGC n'
03.076.452/0001-45 (Processo MJ nº 17.158/95-38);
Associação de Reabilitação de Lesões Lábio Palatais, com sede
na Cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, portadora do CGC
nº 78.592.748/0001-18 (Processo MJ nº 16.688/94-13);
Associação Lar de Menores, com sede na Cidade de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, portadora do CGC n'
60.002.136/0001-62 (Processo MJ nº 10.828/94-50);
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de São João
do Jaguarlbe, com sede na Cidade São João do Jaguarlbe, Estado do
Ceará, portadora do CGC n? 05.267.471/0001-84 (Processo MJ n'
9.049/93-85);
Associação de Renais de Brasília, com sede na Cidade de Brasília,
Distrito Federal, portadora do CGC nº 26.964.049/0001-58 (Processo
MJ nº 22.905/95-87);
Instituto do Câncer Infantil, com sede na Cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC nº 94.594.629/0001.
50 (Processo MJ nº 17.680/95-10);
Obras de Frei Francisco, com sede na Cidade de Recife, Estado
de Pernambuco, portadora do CGC nº 08.799.272/0001-05 (Processo
MJ nº 17.994193-04);
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Obras Sociais São José, com sede na Cidade de Patrocínio,
Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n? 22.224.125/0001-38
(Processo MJ nº 4.587/94-09).
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de janeiro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(42) DECRETO DE 23 DE JANEIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Fazenda Umbu, situado no Munictpío de Piretini, Estado do Ria Grande do Sul, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, nos termos dos
arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Umbu, com
área de 982,6597 ha (novecentos e oitenta e dois hectares, sessenta e
cinco ares e noventa e sete centiares), situado no Município de
Piratini, objeto dos Registros nOs R-2-3426, fi. 01; R-3-969, fi.
01/v; R-5-1743, fi. 02; R-6-3733, fi. 02; R-22-3733, fi. 05; R-1-4377,
fi. 01; R-1-4481, fi. 01; R-3-4746, fis. 01101v; R-2-1371, fi. Ol/v;
R-3-1751, fi. Ol/v; R-2-221O, fi. 01; R-2-5244, fi. 01; R-2-6214, fi. Ol/v;
R-2-2941, fi. 01; R-2-1l50, fi. 01/lv; R-7-1743, fi. 02/v; e R-8-550,
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fi. 02lv, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Piratini, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art.. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferen.
cialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de janeiro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Ailton Barcelos Fernandes

(43) DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 1996
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção às Crianças Pobres, com sede
na Cidade de Barreiras (BA), e outras erui-

dodee.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. l' da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. I'
do Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. I' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
institniçães:
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Associação de Proteção às Crianças Pobres, com sede na Cidade
de Barreiras, Estado da Bahia, portadora do CGC nº 13.898.036/000186 (Processo MJ nº 15.439/94-75);
Associação de Voluntários da Oncologia, com sede na Cidade de
Campinas, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº
59.036.624/000 l-O 1 (Processo MJ n? 17.349/93-74);
Casa da Criança Santo Antonio, com sede na Cidade de Macatube, Estado de São Paulo, portadora do CGC 54.724.083/0001-90
(Processo MJ nº 16.671/93-21);
Centro de Reabilitação, Educação e Integração Social, com sede
na Cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, portadora do
CGC nº 27.766.534/0001-80 (Processo MJ n? 4.592194-31);
Creche Comunitária Pingo de Gente, com sede na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº
21.508.312/0001-80 (Processo MJ nº 5.436/94-51);
Fundação de Assistência Hospitalar ao Trabalhador Rural de
Igaracy, com sede na Cidade de Igaraey, Estado da Paraíba, portadora
do CGC nº 09.227.935/0001-80 (Processo MJ nº 37/94-58);
Lar Batista Esperança, com sede na Cidade de Curitiba, Estado
do Paraná, portadora do CGC nº 00.359.450/0001-75 (Processo MJ nº
9.992195-87);
Pr6-Renal- Fundação de Amparo à Pesquisa em Enfermidades
Renais e Metabólicas, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, portadora do CGC nº 78.444.304/0001-35 (Processo MJ nº
21.482195-60);

Art. 2º As entidades acima relacionadas ficam obrigadas a
apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenha sido
subvencionada, conforme preceitua o art. 5º do Decreto nº 50.517/61,
que regulamenta a Lei nº 91135.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. I, p. 371-455,jan. 1996

454
Brasília, 25 de janeiro de 1996; 1752 da Independência e 1082 da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A. Jobim

(44) DECRETO DE 31 DE JANEIRO 1996
Dá nova redaçãoao art. 1'1 do Decreto de
10 M novembro M 1995, que Melara de
interesse social, para fins dereforma agrária,
o imóvel rural denominado Fazenda RioTamanduá, situado no Município de Timbó
Grande, Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n 2 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar n 2
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1 O art. 1 do Decreto de 10 de novembro de 1995, publicado no Diário Oficial. da União do dia 13 subseqüente, que declara
de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural
denominado Fazenda Rio Tamanduá, situado no Muuicípio de Timbó
Grande, Estado de Santa Catarina, passa a vigorar com a seguinte
redação:
2

2

«Art. 12 Fica declarado de interesse social, para fins de
reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
inciso VI, da Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Rio Tamanduá, com área de 590,9080 ha (quinhentos e
noventa hectares, noventa arese oitenta centiares), situado no
Município de Timbó Grande, objeto do Registro n 2 R-3-1.830,
Ficha 01, e Matrícula 3.061, Ficha 01; do Cartório do Registro de
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Imóveis da Comarca de Santa Cecília, Estado de Santa Catarina.»

Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de janeiro de 1996; 175" da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Yieira
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REPUBLICAÇÕES

DECRETO

DECRETO N21.745, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995(*)
Aprova a Estrutura Regimental e o Qua.
dro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere O art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 12 Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Ministério da Fazenda, na forma dos Anexos I e II a este decreto.
(*) Publicado originalmente no DO de 14.12.1995 e republicado no DO de 28.12.1995

(v. Coleção das Leis. Brasília, 187 (12.t.2): 5865 e 6259, dez. 1995).
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Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão e funções
gratificadas:
a) do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
para o Ministério da Fazenda, oriundos da extinção de órgãos da
Administração Pública Federal, um DAS 101.5, um DAS 101.4, 37
DAS 101.3, 51 DAS 101.2, quatro DAS 102.5, nove DAS 102.4 e
quatorze DAS 102.3;
b) do Ministério da Fazenda para o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado 44 DAS 101.1,nove DAS 102.2, 97FG-1,
125 FG-2 e 240 FG-3.

Art. 2" Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o caput do artigo anterior deverão
ocorrer no prazo de vinte dias contados da data de publicação deste
decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado da Fazenda fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias contados da data de publicação deste
Decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que a se refere
o Anexo li, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua
denominação e respectivo nível.

Art. 3· Os regimentos internos dos órgãos do Ministério da
Fazenda serão aprovados dentro de noventa dias, a contar da data de
publicação deste decreto, mediante portaria do Ministro de Estado da
Fazenda, e publicados no Diário Oficial da União.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se os arts. 147 a 179 do Decreto n" 99.244, de
10 de maio de 1990, os Decretos nOs 80, de 5 de abril de 1991, 186, de
9 de agosto de 1991, 243, de 28 de outubro de 1991, 451, de 17 de
fevereiro de 1992, 726, de 19 de janeiro de 1993, e o Anexo XXII ao
Decreto n" 1.351, de 28 de dezembro de 1994.
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Brasilia, 13 de dezembro de 1994; 1752 da Independência e 1072
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen Parente
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO I

ESTRUTURA REGIMENTAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
CAPÍTULO I

Da Natureza e Competência

Art. 1 O Ministério da Fazenda, órgão da administração direta, tem em sua área de competência:
2

I - moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização,
poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
II - política e administração tributária e aduaneira, fiscalização e arrecadação;

III - administração orçamentária e financeira, controle interno, auditoria e contabilidade públicas;
IV

administração das dívidas públicas interna e externa;

V - administração patrimonial;
VI - negociações econômicas e financeiras com governos e
entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
VII
preços em geral e tarifas públicas e administradas;

VIII -

fiscalização e controle do comércio exterior.
CAPÍTULO II

Da Estrutura Organizacional

Art. 22 O Ministério da Fazenda tem a seguinte estrutura organizacional:
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I Estado:

órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de

Gabinete;
Secretaria Executiva;
1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
II - órgãos especificos singulares;
a) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
b) Secretaria da Receita Federal;
c) Secretaria do Tesouro Nacional;
d) Secretaria de Política Econômica;
e) Secretaria de Acompanhamento Econômico;
fJ Secretaria do Patrimônio da União;
g) Secretaria Federal de Controle:
1. Corregedoria-Geral do Sistema e Reforma de Controle Interno;
2. Secretarias de Controle Interno nos ministérios:
2.1. da Administração Federal e Reforma do Estado;
2.2. da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;
2.3. da Ciência e Tecnologia;
2.4. das Comunicações;
2.5. da Cultura;
2.6. da Educação e do Desporto;
2.7. da Fazenda;
2.8. da Indústria, do Comércio e do Turismo;
2.9. da Justiça;
2.10. do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
2.11. de Minas e Energia;
2.12. do Planejamento e Orçamento;
2.13. da Previdência e Assistência Social;
2.14. da Saúde;
2.15. do Trabalho;
2.16. dos Transportes;
a)
b)
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Secretaria de Assuntos Internacionais;
Escola de Administração Fazendária;
111 - órgãos colegiados:

h)
i)

Conselho Monetário Nacional;
Conselho Nacional de Política Fazendária;
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional;
d) Conselho Nacional de Seguros Privados;
e) Câmara Superior de Recursos Fiscais;
f) Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
g) 12 , 22 e 32 Conselhos de Contribuintes;
h) Comitê Brasileiro de Nomenclatura;
i) Junta de Programação Financeira;
a)
b)
c)

IV -

entidades vinculadas:

autarquias:
1. Banco Central do Brasil;
2. Comissão de Valores Mobiliários;
3. Superintendência de Seguros Privados;
4. Superintendência Nacional do Abastecimento;

a)

empresas públicas:
1. Casa da Moeda do Brasil;
2. Serviço Federal de Processamento de Dados;
3. Caixa Econômica Federal;
c) sociedade de economia mista:

b)

1. Banco do Brasil S.A.;
2. Instituto de Resseguros do Brasil;
3. Banco da Amazônia S.A.;
4. Banco do Nordeste do Brasil S.A.;
5. Banco Meridional do Brasil S.A.
§ 12 A descentralização dos serviços a cargo do Ministério da
Fazenda, inclusive as áreas de jurisdição, será disciplinada no Regimento Interno de seus órgãos.
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§ 2" A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel de órgão
setorial dos Sistemas de Pessoal Civil (Sipec), de Organização e
Modernização Administrativa ( Somad), de Administração de Recur.
sos da Informação e da Informática (Sisp), de Serviços Gerais (Sisg),
e de Planejamento, Orçamento e Finanças, por intermédio das Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de Planejamento e Orçamento a ela subordinadas.

CAPÍTULO III

Da Competência dos Órgãos
Seção!
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao
Ministro de Estado
Art. 3" Ao Gabinete compete:
I - assistir ao Ministro de Estado em sua representação
política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e do
despacho do seu expediente pessoal;
11 - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
Ministério, em tramitação no Congresso Nacional;

111 - providenciar o atendimento às consultas e aos requeri.
mentos formulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do ministério;
V - exercer outras atribniçães que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Art. 4" À Secretaria Executiva compete:
I - assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das Secretarias integrantes da estrutura do ministério e das entidades a ele vinculadas;
11 - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com
os sistemas federais de planejamento e orçamento, organização e
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modernização administrativa, recursos de informação e informática,
recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
III - auxiliar o Ministro de Estado na definição de diretrizes e
na implementação das ações da área de competência do ministério;
IV - coordenar, no âmbito do Ministério, os estudos relacionados com projetos de leis, medidas provisórias, decretos e outros atos
normativos de interesse da Pasta da Fazenda.

Art. 5· À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de organização e modernização administrativa, recursos de informação e informática, recursos humanos e serviços gerais, no âmbito do ministério;
II - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais referidos no inciso anterior e informar e orientar os
órgãos do ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;
III - promover a elaboração e consolidar planos e programas
das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão
superior.

Art. 6· À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o sistema federal de planejamento e orçamento, no âmbito do ministério;
II - promover a articulação com o órgão central do sistema
federal, referido no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do
Ministério quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;
III - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e
programas das atividades finalísticas no ministério e submetê-los à
decisão superior;
IV -

acompanhar e promover a avaliação de projetos e ativida-

des.
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Seção!!
Dos Órgãos Específicos Singulares

Art. 7· À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compete:
I - apurar a liquidez e certeza da dívida ativa da União,
tributária ou de qualquer outra natureza, inscrevendo-a para fins de
cobrança, amigável ou judícial;
11 - representar privativamente a União, na execução de sua
dívida ativa de caráter tributário;

III - examínar previamente a legalidade dos contratos, concessões, acordos, ajustes ou convênios que interessem à Fazenda Nacional, inclusive os referentes à dívida pública externa, e, quando for o
caso, promover a respectiva rescisão ou declaração de caducidade, por
via administrativa ou judicial;
IV - representar a União nas causas de natureza fiscal, assim
entendída as relativas a tributos de competência da União, inclusive
infrações à legislação tributária, empréstimos compulsórios, apreensão de mercadorias nacionais ou estrangeiras, decisões de órgãos do
contencioso administrativo fiscal, benefícios e isenções fiscais, créditos e estímulos fiscais à exportação, responsabilidade tributária de
transportadores e agentes marítimos, e incidentes processuais suscitados em ações de natureza fiscal;
V - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos a ser uniformemente seguida em suas
áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da União;
VI -

representar e defender os interesses da Fazenda Nacio-

nal:
a) nos contratos, acordos ou ajustes de natureza fiscal ou financeira, em que intervenha, ou seja parte, de um lado a União e, de
outro, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as autarquias,
as empresas públicas, as sociedades de economia mista ou entidades
estrangeiras, bem assim nos de concessões;
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b) em contratos de empréstimo, garantia, contragarantia, aquisiçãofinanciada de bens e arrendamento mercantil, em que seja parte
OU intervenha a União;

c) junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais, aos Conselhos
de Contribuintes, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, aos Conselhos Superior e Regionais do Trabalho Marítimo
e em outros órgãos de deliberação coletiva;
d) nos atos relativos à aquisição, à alienação, à cessão, ao aforamento, locação e a outros concernentes a imóveis do Patrimônio da
União, junto aos Cartórios de Registros de Imóveis, requerendo a
matricula, inscrição, transcrição ou averbação de títulos relativos a
imóvel do Patrimônio da União e, quando for o caso, manifestando
recusa ou impossibilidade de atender à exigência do Oficial, bem
assim a ele requerendo certidões no interesse do referido Patrimônio;
e, ainda, promovendo o registro de propriedade dos bens imóveis da
União discriminados administrativamente, possuídos ou ocupados
por órgãos da Administração Federal e por unidades militares, nas
hipóteses previstas na legislação pertinente;

e) nos atos constitutivos e em assembléias de sociedades por
ações de cujo capital participe a União, bem assim nos atos de
subscrição, compra, venda ou transferência de ações ou direito de
subscrição;
VII -

aceitar as doações, sem encargos, em favor da União.

Parágrafo único. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
desempenha as atividades de consultoria e assessoramento jurídico
no âmbito do Ministério da Fazenda e de entidades vinculadas,
regendo-se, no desempenho dessas atividades, pela Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.

Art. 8º À Secretaria da Receita Federal compete:
I - planejar, coordenar, supervisionar, executar, controlar
e avaliar as atividades da administração tributária federal;
11 - propor medidas de aperfeiçoamento e regulamentação
e a consolidação da legislação tributária federal;
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III - interpretar e aplicar a legislação fiscal e correlata
relacionada com os assuntos de sua área de competência, baixando o~
atos normativos e instruções para a sua fiel execução;
IV - preparar e julgar, em primeira instância, processos
administrativos de determinação e exigência de créditos tributários
da União, relativos aos tributos e às contribuições por ela adminíg,
trados;
V' - acompanhar a execuçãodas políticas tributária e fiscal
e estudar seus efeitos na economia do País;
VI - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar
os serviços de fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação, reco.
lhimento e controle dos tributos e demaís rendas da União, de cuja
administração esteja incumbida;
VII - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar
os serviços de administração, fiscalização e controle aduaneiro;
VIII - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar o
controle do valor aduaneiro de mercadorias importadas ou exporta.
das, inclusive no que diz respeito à prática de preços de transferência,
ressalvadas as competências do Comitê Brasileiro de Nomenclatura.
IX - reprimir, nos limites de sua alçada, o contrabando, o
descaminho e o tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas afins;
X - realizar a previsão, o acompanhamento, a análise e o
controle das receitas sob sua administração, bem como coordenar e
consolidar as previsões das demaís receitas federaís, para subsidiar
a elaboração da proposta orçamentária da União;
XI ~ propor medidas destinadas a compatibilizar a receita
a ser arrecadada com os valores previstos na programação financeira
do Governo;
XII - estimar e quantificar a renúncia de receitas administrativas e avaliar os efeitos das reduções de alíquotas, das isenções
tributárias e os dos incentivos ou estímulos fiscaís, ressalvada a
competência de outros órgãos que tratem desses assuntos;
XIII - participar das atividades relacionadas com nomenclatura e classificação fiscal de mercadorias e comparecer a reuniões
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nacionais ou internacionais sobre a matéria, respeitadas as competências do Comitê Brasileiro de Nomenclatura;
XIV - autorizar, controlar e fiscalizar as atividades relacionadas com loterias federal e estadual, distribuição gratuita de prêmios e operações de captação antecipada de poupança popular, excetuadas aquelas sujeitas à autorização de outros órgãos públicos
federais;
XV - promover atividades de integração fisco-contribuinte e
de formação de futuros contribuintes, preparar, orientar e divulgar
informações tributárias;
XVI - formular e estabelecer política de informações econômico-fiscais e implementar sistemática de coleta, tratamento e divulgação dessas informações;
XVII - articular-se com órgãos e entidades da Administração
Pública Federal direta, indireta, bem assim com as demais entidades
de direito público ou privado, visando à integração do Sistema Tributário Nacional, mediante convênios para permuta de informações,
métodos e técnicas de ação fiscal e racionalização de atividades;
XVIII - gerir o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundai), a que se refere o
Decreto-Lei n· 1.437, de 17 de dezembro de 1975;
XIX - participar de negociação e de implementação de acordos, tratados e convênios internacionais, pertinentes a matéria tributária, ressalvadas as competências de outros órgãos que tratem
desses assuntos;
XX - articular-se com entidades e organismos internacionais e estrangeiros com atuação no campo econômico-tributário, para
realização de estudos, conferências técnicas, congressos e eventos
semelhantes.
Art. 9· À Secretaria do Tesouro Nacional compete:
I - elaborar a programação fjnanceira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Unica do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
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li - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos interna.
cionais;

V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
Vi - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
Vil - editar normas sobre a programação financeira e a exs.
cução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanha,
mento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
ViII - administrar as operações de crédito incluídas no Orça.
mento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;

IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
X -

instituir e manter o Plano de Contas Único da União;

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

XII - elaborar o balanço geral da União, as contas de que
trata o art. 84, inciso XXiV, da Constituição e a consolidação dos
balanços dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de Governo em assuntos de administração financeira e contábil.
Art. 10. À Secretaria de Política Econômica compete:
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I - assistir e assessorar o Ministro de Estado na formulação, no acompanhamento e na coordenação da política econômica,
inclusive setorial;
11 - analisar e sugerir alternativas de condução da política
monetária, em particular dos agregados monetários, das taxas de
juros, da rentabilidade dos ativos e da dívida pública;
111 - acompanhar, avaliar e sugerir alternativas de condução da política fiscal no curto prazo e elaborar diretrizes dessa política
para o médio e longo prazos;
IV - participar da elaboração de propostas de alteração da
legislação tributária e orçamentária;
V - acompanhar, analisar e sugerir alternativas de políticas relativas ao setor externo, incluindo política cambial, comercial,
balanço de pagamentos e mercado internacional de crédito;
VI - coordenar o processo de consolidação, estimativas e
programação das necessidades de financiamento do setor público das
diferentes esferas do governo e das empresas estatais;
VII - acompanhar e projetar a evolução dos indicadores econômicos, relativos ao nível de atividade, emprego, salários e preços,
e elaborar relatórios periódicos sobre a evolução da conjuntura econômica;
VIII - acompanhar e fornecer suporte técnico à política e ao
processo de renegociação da dívida externa do setor público;
IX - representar o Ministério da Fazenda na elaboração e
negociação de medidas na área das políticas de emprego e salários,
inclusive quanto à remuneração dos servidores públicos civis e militares da União;
X - apreciar planos ou programas de natureza econômica
submetidos ao Ministério da Fazenda, procedendo ao acompanhamento das medidas aprovadas e à avaliação dos respectivos resultados;
XI - acompanhar e analisar a evolução da distribuição funcional da renda na economia brasileira, em especial a participação de
salários e aluguéis;
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XII - promover estudos e acompanhar a implementação das
políticas governamentais nos sistemas financeiro, da habitação, de
seguros, de capitalização, de previdência complementar e de mercado
de capitais;
XIII - acompanhar e sugerir alternativas de política de relacionamento com o Fundo Monetârio Internacional (FMI), o Banco
Mundial, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (Gatt) e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), incluindo a política de
contratação de empréstimos junto a esses organismos;
XIV - pronunciar-se sobre a conveniência da participação do
Brasil em acordos ou convênios internacionais relacionados com o
comércio exterior;

XV - acompanhar, avaliar e propor medidas, no âmbito do
Ministério da Fazenda, relevantes à política agrícola;
XVI - definir prioridades globais e setoriais nos planos
anuais, plurianuais, programas e projetos de interesse nacional;
XVII - definir prioridades macroeconômicas para os prinei,
pais agregados setoriais da economia nacional;
XVIII - acompanhar a execução do Programa Nacional de Desestatização;
XIX - participar, no âmbito do Ministério da Fazenda, da
elaboração de projetos que objetivem a redução da participação do
Estado na economia;
XX - apreciar, nos seus aspectos econômicos, projetos de
legislação ou regulamentação, emitindo pareceres técnicos sobre as
matérias pertinentes;
XXI -

acompanhar o processo de estabilização da economia;

XXII - assessorar o Ministro da Fazenda na Comissão Técnica
da Moeda e do Crédito e no Conselho Monetário Nacional.
Art. 11. À Secretaria de Acompanhamento Econômico compete:
I - implementar, acompanhar e coordenar a execução da
política nacional de abastecimento dos setores agrícola, industrial, de
comércio e de serviços, relacionados com expectativas de produção,
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estoques, preços, processos de produção, comercialização, movimentação e consumo, voltadas para o mercado interno;

II - acompanhar a formulação da política nacional de tarifas e preços públicos administrados, coordenar, supervisionar e controlar sua execução;
lU - implementar ações para o estabelecimento do crédito
rural e agroindustrial, sob a ótica do abastecimento, e acompanhar a
execução das políticas de crédito rural, de garantia de preços minimos
e do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro);
IV - implementar e acompanhar a execução da política nacional de tarifas de importação e exportação, no ãmbito do Ministério
da Fazenda, no que tange a abastecimento e preços de produtos,
interagindo com órgãos envolvidos com a política de comércio exterior;
V - promover a articulação e intercãmbio com órgãos públicos e privados envolvidos com as políticas agrícola, industrial, de
comércio e de serviços, de modo a receber ou oferecer subsídios para
a normalização da oferta e procura no mercado interno;
VI - adotar medidas normativas sobre as condições e oportunidades para assegurar a livre distribuição de bens e serviços à
população;
VII - suplementar a ação executiva e fiscalizadora de outros
órgãos ou instituições, na área de abastecimento e preços de bens e
serviços;
VIU - coordenar, compatibilizar e executar as ações do Ministério da Fazenda na área do direito econômico, no tocante à defesa da
concorrência, defesa do consumidor, direito antidumping e concentraçãoeconômica, bem assim na de direitos compensatórios e outros;
IX - acompanhar e analisar a evolução de índices de preços
elaborados por entidades públicas, órgãos e empresas privadas, avaliar procedimentos de formulação de preços e sua influência sobre as
cadeias produtivas e de comercialização, bem como elaborar pareceres técnicos para negociações intragoverno e com os agentes privados.

Art. 12. À Secretaria do Patrimônio da União compete:
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I - administrar o patrimônio imobiliário da União e zelar
por sua conservação e defesa;

H - proceder à identificação, ao levantamento, à demarca.
çâo e ao cadastramento dos terrenos de propriedade da União;
IH - promover, administrativamente, ou propor, judicial.
mente, a discriminação, a reivindicação de domínio e reintegração de
posse dos bens imóveis da União;

IV - promover e controlar a cobrança e a arrecadação da
receita patrimonial imobiliária e propor a inscrição, na dívida ativa
dos débitos não regularizados;
V - manter sob sua guarda e responsabilidade os documsn,
tos, títulos e processos relativos aos bens imóveis do domínio e da
posse da União;
VI - coligir os elementos necessários ao registro dos bens
imóveis da União e aos procedimentos judiciais destinados à SUa
defesa;
VII
União;

processar as aquisições de bens imóveis de interesse da

VIH
da União;

proceder à incorporação de bens imóveis ao patrimônio

IX - avaliar os bens imóveis da União, ou de seu interesse,
para determinar os respectivos valores venal e locativo;
X - avaliar os bens imóveis de dominio da União para a
fixação dos valores de foros, taxas de ocupação, laudêmios, aluguéis
e arrendamento;
XI - inscrever ex officio, ou a requerimento dos interessados, os ocupantes de imóveis da União;
XII - conceder aforamento e providenciar os registros necessários nas transferências de domínio útil de terreno da União ou de
direitos sobre benfeitorias nele constituídas, bem assim a cessão de
direitos a ele relativos;
XIII - realizar a consolidação do domínio pleno e proceder à
remissão do foro, quando autorizado na forma de lei;
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XIV - proceder à notificação de caducidade e à revigoração do
aforamento, com observãncia da legislação vigente;

XV - efetuar a locação e o arrendamento de imóveis de
propriedade da União;

XVI - realizar, quando autorizadas, a alienação do domínio
pleno e a cessão, gratuita ou em condições especiais, sob quaisquer
,dos regimes previstos na legislação vigente, de bens imóveis de
propriedade da União;
XVII - realizar, quando autorizada, a concessão de uso com
direito real resolúvel, para fins e nos termos previstos na legislação
vigente;
XVIII - lavrar, com força de escritura pública, os contratos de
aquisição, alienação, locação, arrendamento, aforamento, cessão e
demais atos relativos a imóveis da União e providenciar os registros
e as averbações junto aos cartórios competentes;
XIX - promover os atos de entrega e transferência de jurisdição e entrega de bens imóveis da União, para uso em serviço público,
examinando a necessidade e a conveniência dos pedidos e suas
finalidades;

XX -

exercer a fiscalização do uso dos bens imóveis da União.

Art. 13. À Secretaria Federal de Controle compete:
I - supervisionar a realização de auditorias nos sistemas
contábil, financeiro, de execução orçamentária, de pessoal e demais
sistemas administrativos;

II - promover a normalização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação da gestão;
IH -: supervisionar a realização de auditoria e fiscalização da
gestão dos administradores públicos;
IV - promover a verificação da exatidão e suficiência dos
dados relativos à admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e
pensões na administração direta, autárquica e fundacional;
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v - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho operacional e o resultado dos
trabalhos realizados pelas unidades de auditoria interna das entida,
des da administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos fiscal e da
seguridade social;
VIII - supervisionar os registros sobre a composição e atuação
das comissões de licitação;

IX - supervisionar a execução da contabilidade analítica dos
órgãos do Poder Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno;
X - promover a apuração dos atos ou fatos inquinados de
ilegais ou de irregulares, formalmente apontados, praticados por
agentes públicos, propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
Xl União;

exercer o controle da execução dos orçamentos da

XlI - estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e da
fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos
da União;
XlII - pronunciar-se, em caráter normativo, sobre legislação
concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial, no
âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - promover a realização de auditorias especiais e integra.
das nos órgãos e nas entidades jurisdicionados aos órgãos setoriais
do Sistema de Controle Interno;
XV - supervisionar o acompanhamento, a fiscalização e o
controle da execução dos programas de governo, inclusive ações
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descentralizadas, executadas à conta dos recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intennédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência;
XVII - exercer nos Estados, através das Delegacias Federais
de Controle, as competências das Secretarias de Controle Interno,
indicadas nos incisos V a X do art. 15 deste decreto.
Art. 14. À Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno
compete:
I - acompanhar o desempenho dos servidores e dirigentes
dos órgãos que compõem o Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo, fiscalizando e avaliando a conduta funcional dos integrantes da Carreira Finanças e Controle;
II - definir sobre a pertinência da apuração de denúncias
relativas à atuação dos dirigentes e servidores do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo;
III - promover a instauração de sindicâncias e processos disciplinares nos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo;

IV - realizar inspeções, correições, diligências e auditorias,
emitindo relatórios e pareceres, inclusive sobre as contas e a gestão
dos administradores das unidades integrantes da Secretaria Federal
de Controle;
V - realizar o acompanhamento e a avaliação das normas e
dos procedimentos adotados no âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo.
Art. 15. Às Secretarias de Controle Interno, órgãos seccionais do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, compete, no âmbito
de seus ministérios:
I - apoiar a supervisão ministerial a cargo dos Ministros
de Estado;
II - avaliar o desempenho operacional e o resultado dos
trabalhos realizados pelas unidades de auditoria interna das entidades da administração indireta;
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III - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e das atividades constantes dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social;
IV - supervisionar os registros sobre a composição e atuação
das comissões de licitação;

V - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas, executadas à conta de
recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
VI - realizar auditorias, inclusive integradas e especiais, nos
sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal e demais
sistemas administrativos, bem como emitir relatórios e pareceres
sobre a gestão dos administradores públicos;

VII -

realizar auditorias sobre acordos e contratos finnados

com organismos internacionais;

VIII - executar a contabilidade analítica dos órgãos e a integração dos balancetes das entidades e dos fundos do Poder Executivo;
IX - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos;
X - verificar a exatidão e a suficiência dos dados relativos
à admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional.

Art. 16. À Secretaria de Assuntos Internacionais compete:
I - acompanhar negociações econômicas e financeiras com
governos e entidades estrangeiras e internacionais;
II -

analisar as políticas dos organismos financeiros inter-

nacionais e a conjuntura econômica internacional;

111

participar das negociações de créditos brasileiros ao

exterior;

IV - analisar as políticas financeiras de instituições internacionais e acompanhar iniciativas em matéria de cooperação monetária e financeira;
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v - acompanhar a negociação da dívida externa brasileira
junto a credores oficiais e privados;
VI - acompanhar e coordenar, no âmbito do ministério, as
ações necessárias ao processo de integração do Brasil no Mercosul;
VII - participar das negociações relativas ao Mercosul e aos
demais blocos econômicos;
VIU - acompanhar e coordenar, no âmbito do ministério, as
ações necessárias à participação do Brasil na Organização Mundial
do Comércio e de outros organismos internacionais em matéria de
comércio e investimentos;

IX - participar de negociações no âmbito da Organização
Mundial do Comércio e de outros organismos internacionais em
matéria de comércio e investimento;

X - acompanhar a execução da política nacional de tarifas
de importação e de exportação, no âmbito do ministério, em conjunto
com os órgãos encarregados da elaboração da política de comércio
exterior;

XI - acompanhar as ações do ministério na área de salvaguardas e direitos antidumping e compensatório.
Art. 17. À Escola de Administração Fazendária compete:
I - planejar, promover e intensificar programas de treinamento sistemático, progressivo e ajustado às necessidades do ministério nas suas diversas áreas;

U - promover o aperfeiçoamento técnico-profissional dos servidores do ministério;
UI - sistematizar, planejar, supervisionar, orientar e controlar o recrutamento e a seleção de pessoal para preenchimento de
cargos do ministério;
IV - planejar e promover pesquisa básica e aplícada, bem
assim desenvolver e manter programas de cooperação técnica com
organismos nacionais e internacionais sobre matéria de interesse do
ministério;

V - planejar cursos não integrados no currículo normal da
Escola e executar projetos e atividades de recrutamento, seleção e
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treinamento que venham a ser conveniados com organismos nacio.
nais e internacionais;
VI - administrar o Fundo Especial de Treinamento e Desen,
volvimento, de natureza contábil, de que trata o Decreto n· 73.115, de
8 de novembro de 1973.
SeçãoN
Dos Órgãos Colegiados

Art. 18. Ao Conselho Monetário Nacional compete exercer as
atribuições de que trata a Lei n· 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e
legislação superveniente.
Art. 19. Ao Conselho Nacional de Política Fazendária compete:
I - promover a celebração de convênios, concedendo ou
revogando beneficios fiscais do imposto de que trata a alínea b do
inciso I do art. 155 da Constituição, nos termos do disposto no § 8· do
art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na Lei
Complementar n· 24, de 7 de janeiro de 1975;
11 - promover a celebração de convênios estabelecendo as
condições gerais em que se concederão, unilateralmente, anistia,
remissão, transação, moratória e parcelamento de débitos fiscais e
ampliação do prazo de recolhimento do imposto a que alude o inciso
anterior;

111 - sugerir medidas visando à simplificação e à harmonização de exigências legais objetivando reduzir as despesas decorrentes
de obrigações tributárias acessórias, com reflexos favoráveis no custo
de comercialização de mercadorias e serviços;
IV - promover a edificação do Sistema Nacional Integrado
de Informações Econômico-Fiscais, para coleta, elaboração e distribuição de dados básicos, essenciais à formação de políticas econômico-fiscais e ao aperfeiçoamento permanente das Administrações Tributárias;
V - promover estudos e sugerir alterações visando o aperfeiçoamento do sistema tributário nacional, como mecanismo de
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desenvolvimento econômico e social, nos aspectos de inter-relação
entre tributação federal e estadual;
VI - colaborar com o Conselho Monetário Nacional na fixação da Política da Dívida Pública Interna e Externa dos Estados e do
Distrito Federal, para cumprimento da legislação pertinente;
VII - colaborar com o Conselho Monetário Nacional na orientação das instituições financeiras públicas estaduais, propiciando sua
maior eficiência como suporte básico dos Governos Estaduais.
Art. 20. Ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional
compete:
I - julgar, em segunda e última instância, os recursos interpostos das decisões relativas à aplicação de penalidades administrativas previstas:
a) no inciso XXVI do art. 4· e nos incisos I, Il, III e IV do art. 44
da Lei n· 4.595, de 1964, e no art. 3· do Decreto-Lei n· 448, de 3 de
fevereiro de 1969;

b) no § 4· do

art. 11 da Lei n· 6.385, de 7 de dezembro de 1976;

c) no § 2· do art. 43 da Lei n· 4.380, de 21 de agosto de 1964,
combinado com o § 7· do art. 4· da Lei n· 4.595, de 1964;
d) no § 2· do art. 2· do Decreto-Lei n· 1.248, de 29 de novembro
de 1972, e no art. 74 da Lei n· 5.025, de 10 de junho de 1966;

e) na legislação cambial, de capitais estrangeiros, de crédito
rural e industrial;
II - julgar, em segunda e última instância, os recursos das
decisões proferidas cautelarmente pelo Banco Central do Brasil, em
processo administrativo instaurado contra instituições financeiras,
seus administradores e membros de seus conselhos, que determinarem o afastamento dos indiciados da administração dos negócios da
instituição, enquanto perdurar a apuração de suas responsabilidades,
de impedirem que os indiciados assumam quaisquer cargos de direção
ou administração de instituições financeiras ou atuem como mandatários ou prepostos de diretores ou administradores e impuserem
restrições às atividades da instituição financeira;
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lU - representar, por intennédio de seu presidente, ao Minis_
tro de Estado, sobre irregularidade constatada nos autos ou ocorrida
nos órgãos e nas entidades recorridas, avocando, se for o caso, os
respectivos processos;
IV - apreciar recurso de ofício, interposto pelos órgãos e pelas
entidades competentes, das decisões que concluírem pela não-aplica_
ção das penalidades previstas no inciso I deste artigo.

Art. 21. Ao Conselho Nacional de Seguros Privados compete:
I - fixar as diretrizes e normas da política de seguros
privados;
U - regular a constituição, a organização, o funcionamento
e a fiscalização dos que exercerem atividades relativas aos seguros
privados, bem como a aplicação das penalidades cabíveis;
lU - estipular índices e demais condições técnicas sobre tarifas, investimentos e outras relações patrimoniais a serem observadas pelas sociedades seguradoras;
IV - fixar as caracteristicas gerais dos contratos de seguro;
V - fixar normas gerais de contabilidade e estatística a
serem observadas pelas sociedades seguradoras;
VI - delimitar o capital do Instituto e Resseguros do Brasil
e das sociedades seguradoras, com a periodicidade mínima de dois
anos, determinando a forma de sua subscrição e realização;
VII
estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro;
VIU
disciplinar as operações de cosseguro, nas hipóteses em
que o Instituto de Resseguros do Brasil não aceite resseguro de risco
ou quando se tomar conveniente promover melhor distribuição direta
dos negócios pelo mercado;
IX - conhecer dos recursos de decisão da Superintendência
de Seguros Privados e do Instituto de Resseguros do Brasil;
X - prescrever os critérios de constituição das sociedades
seguradoras, com fixação dos limites legais e técnicos das operações
de seguro;
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XI cOlTetor.

disciplinar a corretagem de seguros e a profissão de

Art. 22. ACâmara Superior de Recursos Fiscais compete julgar
OS recursos especiais de decisão não unânime de Câmara de Conselho
de Contribuintes, quando contrária à lei ou à evidência da prova ou
de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra Câmara de Conselho de Contribuintes ou a
própria Câmara Superior.
Art. 23. Ao Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
compete:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
11 - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;

111 - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - definir normas para a distribuição dos recursos humanos
do Sistema de Controle Interno.

Art. 24. Aos 1·,. 2· e 3· Conselhos de Contribuintes compete julgar
os recursos voluntários de decisão de primeira instância sobre a
aplicação da legislação referente a tributos, inclusive adicionais, e
empréstimos compulsórios e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 25. Ao Comitê Brasileiro de Nomenclatura compete:
I - manter a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias permanentemente atualizada;
11 - propor aos órgãos interessados na aplicação da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias medidas relacionadas com a atualização, aperfeiçoamento e harmonização dos desdobramentos de
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suas posições, a fim de ajustá-los às suas finalidades estatísticas ou
de controle fiscal;

111 - difundir o conhecimento da Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias, inclusive mediante a publicação de seu índice e propor
as medidas necessárias à sua aplicação uniforme;
IV - promover a divulgação das Notas Explicativas da Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas e recomendar normas, critérios
ou notas complementares de interpretação;
V - aprovar, para efeito de interpretação e alcance de Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, as alterações introduzidas na
Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas;
VI - estabelecer critérios e normas de classificação para
aplicação uniforme da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, por
iniciativa própria ou por solicitação de órgãos da Administração
Pública, incumbidos da aplicação da Nomenclatura, conforme instruções complementares aprovadas pelo Comitê;

VII - prestar assistência técnica aos órgãos diretamente interessados na aplicação da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias.
Art. 26. À Junta de Programação Financeira compete:
I - propor aos Ministros de Estado da Fazenda e da Previ.
dência e Assistência Social a fixação de cotas mensais e trimestrais
globais de desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
compatíveis com as metas de arrecadação;
11 - reunir informações atualizadas sobre a evolução da arrecadação das receitas da União, com vistas à reprogramação dos
dispêndios globais;

111 - acompanhar o cumprimento dos limites de desembolso
definidos e propor aos Ministros de Estado da Fazenda e da Previdência e Assistência Social as medidas necessárias para a correção de
desequilíbrios entre receita e despesa;
IV - manter informações atualizadas sobre as contas do Tesouro Nacional e da Previdência Social e sobre quaisquer atos e
operações que importem desembolso de recursos da União;
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v - manifestar-se sobre pedidos de créditos orçamentários
adicionais, com vistas à avaliação do impacto sobre a programação
financeira do Tesouro Nacional e da Previdência Social.
CAPÍTULO IV

Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I

Do Secretário Executivo
Art. 27. Ao Secretário Executivo incumbe:
I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado
o plano de ação global do ministério;
11 - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e das
atividades do ministério;
111 - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do
Ministério com os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de
competência da Secretaria Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Seção II

Dos Secretários
Art. 28. Aos Secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar a execução, acompanhar e avaliar as atividades das unidades
que integram suas respectivas secretarias e exercer outras atribuições que lhes sejam cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos secretários exercer as atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitida a subdelegação à autoridade diretamente subordinada.
Seção 111

Do Procurador-Geral da Fazenda Nacional

Art. 29. Ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional incumbe
dirigir, orientar, supervisionar, coordenar e fiscalizar as atividades
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das unidades que lhe são subordinadas, ministrando-lhes instruções
e expedindo atos normativos e ordens de serviço.
Parágrafo único. O Procurador-Geral da Fazenda Nacional, sem
prejuízo das atribuições conferidas pelo Decreto-Lei nº 147, de 3 de
fevereiro de 1967, prestará assistência direta e imediata ao Ministro
de Estado, na forma da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro
de 1993.

SeçãoN
Dos Demais Dirigentes
Art. 30. Ao Chefe de Gabinete do Ministro de Estado, ao Sub.
secretário de Planejamento e Orçamento, ao Subsecretário de Assun.
tos Administrativos, ao Corregedor-Geral do Sistema de Controle
Interno, ao Diretor-Geral da Escola de Administração Fazendária,
aos Coordenadores-Gerais e aos demais dirigentes incumbe planejar,
dirigir, coordenar e orientar a execução, acompanhar e avaliar as
atividades de suas respectivas unidades e exercer outras atribuições
que lhes forem cometidas, em suas respectivas áreas de competência.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 31. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da estrutura regimental, as competências das
respectivas unidades, as atribnições de seus dirigentes e as áreas de
jurisdição dos órgãos descentralizados.
ANEXO 11
(Decreto nº 1.745, de 13 de dezembro de 1995)
Ministério da Fazenda
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas
Unidade

Cargos!
Funções
(N')

6

Denominação

(Cargo/Função)
Assessor Especial do
Ministro
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DASI

FG
102.5
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Unidade

Cargos!
Funções
(N')

Gabinete do Ministro
Coordenação-Geral
Divisão
Assessoria para Assuntos Parlamentares
Coordenação
Assessoria de Comunicação Social
Divisão

Secretaria Bxecutioa

3
1
2
7
1
1
5
6
1
4
8
1
3
4
5
3
3
1
14
8

Gabinete

Subsecretaria de Assuntos Administrtivos

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação
Coordenação-Geral de Modernização e Informática
Coordenação
Ooordenação-Geral de Recursos Humanos

2
1
5
15
8
9
1
1
1
1
7
3
1
1
5
3
1
8
1
1

Denominação
(CargoIFunção)
Assessor do Ministro
Assistente do Ministro

Assistente
Auxiliar
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Chefe
Coordenador
Assistente
Chefe
Coordenador
Chefe

Secretário Executivo
Assessor do Secretério Executivo
Assistente do Secretério Executivo
Assistente
Chefe
Assistente
Auxiliar

Subsecretário

Subsecretário-Adjunto
Auxiliar

Coordenador
Chefe

Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Gerente de Projeto
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Auxiliar

NEJ
DABI
FG
102.4
102.3
102.2
102.1
101.5
101.4
102.1
101.2
101.4
101.3
102.2
101.4
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG-3
NE
102.4
102.3
102.2
101.4
102.2
102.1
FG-1
FG-2
101.5
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
101.3
101.4
102.1
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Unidade

Cargual
Funções
(N')

Coordenação

7

5
Coordenação de Documentação e Biblioteca
Divisão
Serviço

Delegacias de Administração do Ministério
da Fazenda
a) noDF,RJeSP
Divisão
Serviço

b)

noRSeMG

Divisão
Serviço

c) naPR
Serviço

1
2
1
21
19
21

3
3
12
9
21
24
21
2
2
8
6
10
16
16
1
1
6

Denominação
(CargolFunção)

noAM,BA,CE,PA,PEeSC

Serviço

GO,MS,AC, AL. MA,MT,PB,
PI, RN, SE e RO
Serviço

8
6
6
30
30
30
36

FG

Coordenador
Gerente de Projeto
Coordenador
Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3

Delegado
Delegado-Adjunto
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3
101.3
101.2
101.1
FG·l
FG-2
FG-3

Delegado
Delegado-Adjunto
Chefe
Chefe

Delegado
Delegado-Adjunto
Chefe

5
5
d)

NEI

DAS!

Delegado
Delegado-Adjunto
Chefe

e) DO ES,

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

12
36
36
48
48
1

Delegado
Chefe

101.3
101.1
FG-l
FG-2
FG-3

Subsecretário

101.5
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Unidade

Cargos/
Funções

(NO)
1
1

Denominação
(CargolFunção)

Subaecretãrío-Adjuntc
Auxiliar

Coordenação-Geral de Orçamento e Finan-

ças
Coordenação
Coordenação-Geral de Planejamento
Coordenação

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Gabinete

1
1
6
1
1
6
1
9
13
7
1
2

Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Gerente de Projeto

Procurador-Geral
Procurador-Geral Adjunto

NEI
DAS!

FG
101.4
102.1
101.4
102.1
101.3
101.4
102.1
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG-3

NE
101.5
101.4
101.3
101.2
102.2
102.1

1
2
1
4
4

Procurador-Chefe
Procurador

Coordenador-Geral
Coordenador
Procurador

Serviço

1
1
2
1

Coordenação-Geral da Representação Judicial da Fazenda Nacional
Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

ras da União
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos Tributá-

1
1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

rios

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Divisão

Coordenação-Geral da Representação Extrajudicial da Fazenda Nacional
Coordenação

Chefe de Divisão

Assistente
Auxiliar

Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenação-Geral da Dívida Ativa da
União
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Operações Financei-

Coordenação
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Cargos!

Unidade

Funções
(N')

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral Jurídica
Divisão

Serviço
Ccordenaçâo-Geral Patrimonial

Denominação
(CsrgolFunção)

2
1
1
1
2
1
1
1
1

Assessor
Chefe
Chefe

1
1
1

Assessor

Chefe
Chefe

Coordenador-Geral

Coordenador-Geral
Assessor
Assistente

NEt
DAS!
FG
101.2
101.1
101.4
102.3
101.2
101.1
101.4
102.3
102.2

Coordenação-Geral de Assuntos Financei-

ros

Coordenador-Geral
Assistente

101.4
102.3
102.2

Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos

Diversos
Coordenação Administrativa

Divisão
Serviço

1
1
1
1
3
2
3
12
14
19

Coordenador-Geral
Assessor
Assistente

Coordenador
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.3
102.2
101.3
102.1
101.2
101.1
FG-1
FG·2
FG·3

Procuradorias Regionais da Fazenda Na-

cional (DF, RJ, SP, RS e PE)
Divisão

5
5
10

Procurador Regional
Chefe

101.4
101.2
FG-1

Procurador-Chefe

101.3
101.2
101.2
101.1
FG-1
FG·2
101.3
101.2
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG·3

Procuradorias Estaduais da Fazenda Nacíonal
a)

emSPeRJ

Divisão

Serviço
b) noDF,MGeRS

Divisão

Serviço

2
2
12
16
12
20
3
3
9
6
6
9
9

Subprccurador-Ohefe
Chefe
Chefe

Procurador-Chefe
Subprocurador-Ohefe
Chefe
Chefe
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Unidade

Cargosl
Funções
(N')

c) na BA, CE,

ao, PRo PE e SC

Serviço

6
6
12
12
18
24

Denominação
(CargoIFunção)

NEI
DAS!
FG

Procurador-Chefe
Subprocurador-Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3

Procurador-Chefe

101.3
101.1
FG-l
FG-2
FG-3

d) noAC,AL.AM,AP,ES,MA,MT,MS,

PA, PB, PI, RN, RO, RR,SE e TO
Serviço

Procuradorias Seccionais da Fazenda Naeíonel

Serviço
Secretaria da Receita Federal

Gabinete
Assessoria Especial
AssessoriaTécnica
Assessoria de Divulgação e Relações Externaa
Diviaão

Coordenação-Geral de Auditoriae Correição
Coordenação
Divisão

Coordenação-Geral doSistema de Tributação
Coordenação

Divisão
Serviço

Coordenação-Geral do Sistema de Arrecadaçãoe Cobrança
Coordenação
Divisão
Serviço

16
16
16
16
16

Chefe

36
36
36
1
3
1
8
1
7
1
3

Procurador Seccional
Chefe

1
2
1
11
1
3
1
1
2
3
5
2

Chefe
Chefe

1
1
1
5
3

Secretário

Secretário, Alljunto
Chefe
Assistente
Chefe
Asaesser
Chefe
Assessor

Coordenador-Geral

Auxiliar
Coordenador

Chefe
Coordenador-Geral
Assistente
Auxiliar

Coordenador
Chefe

Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

101.2
101.1
.FG-3
101.6
101.5
101.4
102.2
101.4
102.3
101.4
102.3
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
102.2
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
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Cargos!

Unidade

Denominação
(CargolFunção)

NE!
DAS!
FG

1
1
1
5
1
1
1
3
6

Coordenador-Geral

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
1
1
4
2

Coordenador-Geral

Funções
(N')

Coordenação-Geral do Sistema de Ftscalízação
Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenção-Geral do Sistema Aduaneiro

Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Tecnologia e de Síetemas de Informação
Coordenação

Divisão
Serviço

Ooordenaçâo-Geral de Programação e L0gística

Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Estudos Econômicc-Tributáríoa e Estratégicos
Coordenação
Divisão

Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação
Coordenação

Divisão
Escritório de Pesquisa e Investigação

Superintendência Regional da Receita Federel

Delegacia da Receita Federal- Classe A
Delegacia da Receita Federal- Classe B
Delegacia da Receita Federal- Classe C
Inspetoria da Receita Federal - Especial A

1
2
1
4
3
1
4
3
6

Auxiliar

Coordenador
Chefe·

Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe

Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Chefe

1
1
2
10
60
44
58

Coordenador-Geral
Coordenador

10
11

Superintendente
Superintendente Adjunto
Delegado
Delegado
Delegado
Inspetor

7
18
57
2

Chefe

Chefe
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101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
101.3
101.2
101.2
FG-l
FG-2
FG-3
101.4
101.3
101.3
101.3
101.2
101.3
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Cargos!

Unidade

Funções
(N')

Inspetoria da Receita Federal- Especial B
Inspetoria da Receita Federal- Classe A
Alfândega - Classe A

Allllndega - Classe B
Agência da Receita Federal - Classe A
Divisão
Central de Atendimento 80 Contribuinte

-DRFA

I

lO
8
6
48
98
7

Denominação
(CargolFunção)

NEI

DAllI
FG

Chefe

101.2
101.2
101.3
101.2
101.1
101.2

Chefe

101.2

Chefe

101.1
101.1
102.1

Inspetor
Inspetor
Inspetor
Inspetor

Agente

Central de Atendimento ao Contribuinte

-DRFB
Serviço

18
147
4
587

Chefe

Auxiliar
Chefede AgênciaB. de
Inspetoria B, de Seção de
Central de Atendimento Assistente

615

Chefe de Agência C,
de Inspetoria C, de

770

Setor e Assistente
Chefe de Equipe e Assistente

14

Supervisor de Grupo
-DRFA

36

Supervisor de Grupo

FG-I
FG-2
FG-3
101.1

-DRFB

FG-I

Delegado

Assistente
Auxiliar

101.3
101.2
101.1
101.6
101.5
101.4
102.3
102.2
102.1

I
I

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

I
I
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

I

Coordenador-Geral

101.4

Delegacia da Receita Federal de Julgamento

Divisão
Serviço
Secretaria do Tesouro Nacional
Gabinete

18
84
174
I
4
I
5
15
5

Chefe
Chefe
Secretário
Secretário-Adjunto
Chefe
Assessor

Coordenação-Geral de Estudos Econômico-

Fiscais
Coordenação
Coordenação-Geral de Planejamento Técnico
Coordenação

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Administração da

Divida Pública
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Cargos!
Unidade

Funções
(N')

Coordenação

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos Externos

Coordenação
Divisão

Serviço

1
4
4
1
1
4
4

Denominação
(CargolFunção)

Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

Chefe

NE!
DAS!
FG
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Programação Finan-

ceira
Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Controle de Responsabilidades Financeiras e Haveres Mobiliários do Setor Público
Coordenação

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Haveres Financeiroa, Estados e Municípios

Coordenação
Divisão
Serviço
Cordenação-Geraldas Operações de Crédito do Tesouro Nacional
Coordenação

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Normas e Avaliação
da Execução da Despesa
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Sistemas de Infor-

métíca
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Contabilidade
Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4
1
1
4
4
1
1
4
4
14
11

Chefe
Chefe

Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
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101.4
101.3
101.2
101.1

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
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Cargos!

Unidade

Funções
(N')

Secretaria de Política Econômica

Gabinete
Coordenação

18
I
2
I
I

Denominação
(CargoIFunção)

NEI
DAS!

FG

Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador

FG-3
101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.3

I
I

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

I
I
I
I

Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3
101.4
101.3

I
I

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

I
I
I
I
I
9
2
3
I
2
I
2
3
3
I

Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral

101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
FG-I
FG-2
FG-3
101.6
101.5
101.4
101.2
101.1
102.3
102.2

Divisão

7

Serviço
Coordenação-Geralde Política Fiscal
Coordenação
Coordenação-Geralde Política Monetária
Coordenação
Coordenação-Geral de Política Financeira
Coordenação
Coordenação-Geral da Área Externa
Coordenação

8
I
I
I
I
I
I
I
I

Secretário
Secretário Adjunto
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

Coordenação-Geral de Conjuntura Econô-

mica
Coordenação
Coordenação-Geral de Questões Estrutu-

rais
Coordenação
Coordenação-Geral de Projetos Especiais

Coordenação
Coordenação-Geralde Assuntos Institucionais
Coordenação
Coordenação-Geral de Assuntos de EmpreB88 Estatais
Coordenação
Coordenação-Geralde Mercadode Capitais
Coordenação
Coordenação-Geral de Política Setorial

Secretaria de Acompanhamento Econômico

Gabinete
Divisão
Serviço

Secretário
Secretário Acijunto
Chefe
Chefe
Chefe
Assessor
Assistente
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Cargos!

Unidade

Funções
(N')

2
Coordenação-Geral de Comércio e Serviços
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Produtos Agrícolas
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Tarifase Preços Públicos
Divisão

Serviço

1
2
1
1
2
11

Denominação

(CargolFunção)

NEt

DAS!
FG

Auxiliar

102.1

Coordenador-Geral

101.4
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

7

Chefe

1
3
4
3
1

Coordenador-Geral

1
3
3
1
1
3
10
20
1

Coordenador-Geral
Coordenador

1
2
3
1
26
34
36
1
2
1
3
1
1
4
1
1
4

Coordenador-Geral

Coordenador
Chefe
Chefe

Auxiliar

101.4
101.3
101.2
101.1
102.1

Coordenação-Geral de Acompanhamento

de Mercados
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Produtos Industriais
Divisão

Serviço

Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

Chefe
Auxiliar

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
102.1

Coordenação-Geral de Defesa da Ordem
Econômica

Divisão

Secretaria do Patrimônio da União
Coordenação de Projetos Especiais
Coordenação-Geral de Engenharia
Divisão
Coordenação-Geral de Legislação Aplicada
Divisão

Coordenador
Chefe

Auxiliar

Secretário
Secretário Atljunto
Assistente

Coordenador
Coordenador-Geral
Auxiliar

Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
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101.4
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FG-1
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Unidade
Coordenaç~o-Geral

Cargos.!

Denominação
(Cargo/Função)

NEI
DAS!
FG

1
1
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

1
1
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
2
4
5
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
FG-1
FG-2
FG-3

3
3
15
3
3
6
9

Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

12
48
24
12
12
24
7
28
7
7
1
3
1
8

Delegado
Chefe
Chefe

Secretário
Secretário A<ljunto
Chefe
Assistente

101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
101.6
101.5
101.4
102.2

Corregedor-Geral
Corregedor-Adjunto
Coordenador

101.5
101.3
101.3

Funções
(N')

de Administração Pa-

trimonial
Divisão
Coordenação-Geral de Receitas Patrimoni-

ais
Divisão
Coordenação-Geral de Desenvolvimento

Organizacional e Informática
Divisão
Coordenação-Geral de ProgramaçãoTécnica e Logística
Divisão

Delegacias do Patrimônio da União
a)

noRJ;SPePE

Divisão
Serviço

b) no ES. BA, se, SE, RS DF, MA, PA,
CE, PR, RN e AL

Divisão

Serviço

c) no AM,GO,MG, MS, MT,PB e PI
Serviço

Secretaria Federal de Controle

Gabinete
Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno

Coordenação

1
1
1

Delegado
Chefe
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Unidade

Cargos!
Funções
(N')

Divisão
Coordenação-Geral de Planejamento Técnico Operacional
Coordenação

Divisão
Coordenação-Geral de Sistemas de Infbrmática
Ooordeneção
Divisão
Coordenação-Geral de Articulação Externa
das Ações do Controle Interno
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Avaliação da Exe-

cuçãodo Orçamento
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Acompanhamento e
Avaliação da Execução de Programas
Divisão
Coordenação-Geral de Fiscalização
Divisão
Coordenação-Geral de Orientação e Controle
Divisão
Coordenação-Geral de Planejamento, Avaliação e Sistematização das Ações de Fiscelização e Controle
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Planejamento e Articulação das Ações de Auditoria Governamental
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Normas e Programas de Auditoria
Divisão

Denominação
(CargolFunção)

NEt

DAS!
FG

1
3

Auxiliar
Chefe

102.1
101.2

1
1
1

Coordenador-Geral

101.4
101.3
102.1
101.2

Coordenador

5

Auxiliar
Chefe

1
1
1
3

Coordenador
Auxiliar
Chefe

Coordenador-Geral

1
1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Auxiliar

1
1
1
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Auxiliar

1
3
1
3

Coordenador-Geral

Chefe

Chefe

101.4
101.3
102.1
101.2
101.4
101.3
102.1
101.2
101.4
101.3
102.1
1012

Chefe

101.4
101.2
101.4
101.2

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
1012

1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Chefe

Coordenador-Geral
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Unidade

Cargos!
Funções
(N')

Coordenação-Geral de Auditorias
Integradas e de Recursos Externos
Divisão
Coordenação-Geral de Supervisão e Avaliaçãode Desempenho de Auditoria

Divisão
Coordenação·Geral para Assuntos de Inventariança

Divisão
Coordenação-Geral para Fiscalizações Especiais

Divisão

Denominação

(CargoIFunçâo)

NEI
DAS!

FG

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
3

Coordenador-Geral

101.4
101.2

1
1
4
1
1
4
12
1

Chefe

Coordenador-Geral
Assistente

Chefe
Coordenador-Geral
Assistente

Chefe

101.4
102.2
101.2
101.4
102.2
101.2
FG-l
FG-3

Secretaria de Controle Interno
a) no MJ, MT, MAARA, Mine. MTb.

MPAS, MS, MICT, MME, MPO, MC,

MARE, MCT e MMA
Divisão
Coordenação-Geral de Auditoria
Divisão

14
28
14
14
56

Secretário
Chefe

14
56
1
2
1
1
1
4

Coordenador-Geral
Chefe

Assistente

Coordenador-Geral
Chefe

101.5
101.2
102.2
101.4
101.2

Coordenação-Geral de Fiscalização e Con-

trole

Divisão
b) noMF

Divisão
Coordenação-Geral deAuditoria
Divisão

Secretário

Chefe
Assistente

Auxiliar
Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.5
101.2
102.2
102.1
101.4
101.2

Coordenação-Geral de Fiscalização e Con-

trole
Divisão
c) noMEe

Divisão

Coordenação-Geral de Auditoria
Divisão

1
6
1
2
1
1
1
4

Coordenador-Geral
Chefe

Secretário
Chefe
Assistente
Auxiliar
Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.5
101.2
102.2
102.1
101.4
101.2
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Cargos!
Unidade

Funções
(N')

Coordenação-Geral de Fiscalização e Controle
Divisão

1
5

Denominação
(CargolFunção)

Coordenador-Geral
Chefe

NEi

DASI
FG
101.4
101.2

Delegacias Federaisde Controle
a) no AC, AL,AM, BA, CE, ES, GO, MA.
MS, MT,PA, PB, PE, PR, PI, RS. RN, RO,

SC.SE
Divisão

Serviço
b) .mMG.SP
Divisão

Serviço
c) no RJ
Divisão
Serviço
Secretaria de Assuntos Internccioneie

Coor~na~o-Geml~Inuw~o

Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Assuntos Econômico-Financeiros
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Assuntos Econômico-Comerciais
Coordenação
Divisão

Escola de Administração Faundária

Gerência de Programas
Diretoria de Cooperação Técnica e Peaquisa

20
20
80
20
2
2
8
6
1
1
6
3
1
2
1
2
1
1
2

Delegado

Auxiliar
Chefe
Chefe
Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe
Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe
Secretário
Seeretário-Adjunto
Assessor
Assistente

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1
101.4
102.1
101.2
101.1
101.4
102.1
101.2
101.1
101.6
101.5
102.3
102.2
101.4
101.3
101.2

1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

1
1
2
2
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

Diretor-Geral

101.4
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG-3
101.5

1
5
7

Diretor-Geral Adjunto
Auxiliar
Gerente

101.4
102.1
101.2

1

Diretor

101.3

Chefe

Cbefe
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101.3
101.2

499
Cargosl
Funções

Unidade

(NO)

Diretoria de Planejamento e Desenvolvimente Institucional
Diretoria de Atendimento e Coordenação
deProgramas
Diretoria Técnica de Educação
Diretoria Técnica de Administração

Divisão
Centros Regionais de Treinamento

NEI
DAS!

Denominação
(Cargo/Função)

FG

1

Diretor

101.3

1
1
1
2
1
1
10

Diretor
Diretor
Diretor
Chefe
Prefeito

101.3
101.3
101.3
101.2
101.1
FG-2
101.2

Diretor Regional

Conselhos de Contribuintes
l~ Conselho

de Contribuintes

1
7
1
1
2
1
1
2
1
6
7

2ft Conselho de Contribuintes

3liConselho de Contribuintes

Presidente
Presidente de Câmara
Secretário Executivo

Presidente
Presidente de Câmara
Secretário Executivo

Presidente
Presidente de Câmara
Secretário Executivo

s

101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

(Decreto n" 1.745, de 13 de dezembro de 1995)
ANEXOU
b)

Quadro-Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Fazenda
b.1 Código

Situação: Anterior e Atual

DAS
Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2

6,52
4,94
3,08
1,24
111

Situação Anterior
Quant.

7
40
169
207
916

Valor Total
45,64
197,60
520,52
256,68
1.01676

Situação Atual
Quant.

7
41
170
244
967

Valor Total
45,64
202,54
523,60
302,56
1.07337
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Código

DAS

Unitário

Situação Anterior
Quant.

Valor Total

Situação Atual
Quant.

Valor Total

DAS 101.1
DAS 102.5

1,00
4,94

816
2

816,00
9,88

772
6

772,00
29,64

DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

3,08
1,24

8
18
87
119

24,64
22,32
96,57
119,00

17
32
78
119

52,36
39,68
86,58
119,00

Subtotal1 (+)

-

2.389

3.125,61

2.453

3.246,97

FG-1
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

1.088
1.114
1.435

337,28
267,36
272,65

991
989
1.195

307,21
237,36
227,05

3.637

877,29

3.175

771,62

6.026

4.002,90

5.628

4.018,69

1,11

1,00

-

Subtotal2 (+)
Total

b.2 Código

Remanejamento de Cargos
DAS

Unitário

DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2

4,94
3,08
1,24
1,11

TotalFG

Quant.

Valor Totat

1
1
37
51

4,94
3,08
45,88
56,61

4
9
14

19,76
27,72
17,36

1,00

4,94
3,08
1,24
1,11

Total DAS
FG-1
FG-2
FG-3

Do Mare plMF (a)

117
0,31
0,24
0,19

175,35

Do MF plMare (b)
Quant.

Valor Total

44

44,00

9

9,99

53

53,99

97
125
240

30,07
30,00
45,60

462

105,67
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Código

DAS

Do MFplMare (b)

Do Mare pIMF (a)

Unitário

Quant.

Valor Total

Quant.

Valor Total

Soma

117

175,35

515

159,66

Saldo do Remanejamento (a) ~ (b)

398

15,69

-

-

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(115) DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995(*)
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministérw do Justiça, crédito suplemenear no valor de R$ 230.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

Republicação
Do Anexo I, por ter saído com incorreção no que concerne à fonte.
de recurso.
R$I,oo
CréditoSuplementar

Anexo I

Fiscal
Suplementação

Código

~0101.080410190.4500
30101.080410190.4500.0001

Especificação

Natureza

Fonte

Ministério da Justiça
Ministério da Justiça
Assistência Pré-Escolar

3.4.90.08

100

3.4.90.08

100

Assistência Pré-Escolar
Total

Valor
230.000
230.000
230.000
230.000
230.000
230.000
230.000

(") Publicado no DO de 29.11.1995 (v. Coleção das Leis. Brasília, 187(11):5205. novo
1995).
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(204) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995 (*)
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Segu:
rídade Social da União, em favor da Just"'"
Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, créditos adicionais até o limite de R$ 9.081. 787,00, para os fins que espee_

cífíca.

Republicação

Do Anexo IH, por ter saído com incorreções no que conceme aos
cancelamentos oferecidos.
Os anexos estão publicados no DO de 9.1.1996, pága. 2661268.

(215) DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995 (**)
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Minis·
térios da Educação e do Desporto, da Previdência e Assistência Social, da Saúde e do
Trabalho. crédito suplementar no valor de
R$ 281.621.798,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

Republicação

Dos Anexos I, H e HI, por terem saído com incorreções.
Os anexos estão publicados no DO de 9.1.1996, págs. 2711286.

(*) Publicado no DO de 28.12.1995 (v. Coleção das Leis, 187(12.t.2):6245, dez. 1995).
(**)Publicado naDO de 29.12.1995 (v. Coleçãodos Leis. Brasília, 187(12.t.2):6257 dez.
1995).
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RETIFICAÇÕES

LEIS
LEI N" 9.121, DE 30 DE OUTUBRO DE 1995(*)
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
em favor de diversos6rgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, créditos adio
cíonaís até o limite de R$ 2.889.369.503,00,
para os fins que especifica.

Retificação
No Anexo lI, Página 17237, do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na Coluna Especificação,
Onde se lê:
39201.16.088.0539.1205.1414 - BR-4141GO - Niquelãndia Cocalzinho
Leia-se:
39201.16.088.0537.1204.1408 - BR-4141GO - NiquelãndiaCocalzinho
(*)

Publicada no DO de 31.10.1995 (v. Coleção
1995).

CÚJ8

Leis. Brasília, 187(10):4245, out.
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LEI N" 9.163, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1995(*)
Autorizaa criaçã<> de subsidiária da Cen.
trais Elétricas Brasileira SA (Eletrobrás) e
dá outras providências.

Retificação
Na página 21817,2" coluna, no art. 1·,
Onde se lê:
Art. 1· A Centrais Elétricas Brasileiras SoA (Eletrobrás) é autorizada a criar empresa subsidiária mediante cisão da Light Serviços
de Eletricidade S.A., para efeitos de implementação da desestatização
desta última.

Leia-se:
Art. 1· A Centrais Elétricas Brasileiras SoA (Eletrobrás) é autorizada a criar empresa subsidiária mediante cisão da Light Serviços
de Eletricidade S.A.

LEI N" 9.245, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995(**)
Altera dispositivos do Código de Processo
Civil, relativos ao procedimento sumarlssimo.

Retificação
Na página 22300, I" coluna, na redação dada ao art. 1·, onde se lê:
«Art. 275....
11 - nas causas..

Leia-se:
«Art. 275....
11 - nas causas, qualquer que seja o valor:..
Onde se lê:
«Art. 277. O juiz designará a audiência de conciliação a ser
realizada no prazo de trinta dias, citando-se o réu com a antecedência
mínima de dez dias e sob a advertência prevista § 2· deste artigo,
(*) Publicada no DO de 18.12.1995 (v. Coleção das Leis. Brasília, 187(l2.t.1):5340,dez.
1995).
(**)PublicadanoDO de 27.12.1995 (v. Coleção das Leis. Brasília, 187(12.t.1):5418,dez.
1995).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 503·508,jan. 1996
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determinando o comparecimento das partes. Sendo ré a Fazenda
Pública, os prazos contar-se-ão em dobro.»
Leia-se:
«Art. 277.. O juiz designará a audiência de conciliação a ser
realizada no prazo de trinta dias, citando-se o réu com a antecedência
mínima de dez dias e sob a advertência prevista no § 2' deste artigo,
determinando o comparecimento das partes. Sendo ré a Fazenda
Pública, os prazos contar-se-ão em dobro.»

MEDIDA PROVISÓRIA
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.227, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 1995(*)
Dispõe sobre medidas reguladoras do
abastecimento do mercado interno de produtos do setor sucroalcooleiro.

Retificação
Na página 21078, 2' coluna, nas assinaturas,leia-se:
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
PedroMaIan
José Frederico Álvares

DECRETO
DECRETO N' 1.768, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1995(**)
Dispõe sobre o prazo para convocação de
Assembléia Geral de Acionistas, previsto no
art. 3'doDecreto 0'1.746, de 14 de dezembro
de 1995.

(*) PublicadanoDO de 15.12.1995 (v. Coleção das Leis. Brasília, 187(12.t.1):5531, dez.
1995).
(**)Publicado no DO de 2.1.1996 (pág. 197 desta obra).
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Retificação
Publicado no DO de 2 de janeiro de 1996, Seção 1, 1" coluna
página 1, na epígrafe,
'
onde se lê:
Decreto n"1.768, de 29 de dezembro de 1996,
leia-se:
Decreto n" 1.768, de 29 de dezembro de 1995.
No fecho, leia-se: Brasília, 29 de dezembro de 1995; 174" da
Independência e 107" da República.

DECRETO NÃO NUMERADOS

(5) DECRETO DE 1" DE NOVEMBRO DE 1995(*)
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos
6rgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, créditos adicionais no valor de R$
2.889.369.503,00, para os fins que específica.

Retificação

No Anexo 11, página 17579,
Onde se lê:
R$ 1,00
CódigolEspecificação
39201.16.088.0539.1205.1414
BR~4141GO - Niquelândia - Cocalzinho

Natureza

Fonte

Valor

4.5.90.51

199

2.250.000

Código/Especificação

Natureza

Fonte

Valor

39201.16.088.0537.1204.1408
BR-4141GO - Niquelândia -Cocalzinho

4.5.90.51

199

2.250.000

Leia-se

(*) Publicado no DO de 3.11.1995 (v. Coleção das Leis, Brasília, 137(11):6057, novo

1995).
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(27) DECRETO DE 5 DE JANEIRO DE 1996(*)
Homologa a demarcação administrativa
da Terra lndtgena Malacacheta, localizada
no Municlpio de Bonfim, Estado deRoraima.

Retificação

No art. 1º, terceira linha, onde se lê: «Aterra indígena denominada Malacaheta,... » leia-se «A terra indígena denominada Malacacheta,...»

(116) DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995 (**)
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$
33.245.979,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

Retificação

na emenda, onde se lê: «". R$ 33.245.979,00,.,,»
Leia-se: «."R$ 32.245.979,00,,,.»

No art. 1º, onde se lê: «".R$ 33.245.979,00".»
Leia-se:

«."

R$ 32.245.979,00,,,.».

Republica-se os Anexos por terem saído com incorreções.
Os anexos estão publicados no DO de 9.1.1996, págs. 270/271.

(*) Publicado no DO de 8.1.1996 (pág. 428 desta obra).
(**)PublicadonoDO de 23.12.1995 (v. Coleçãodos Leis. Brasilia.187(l2.t.2):6163, dez.
1995).
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(132) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995(*)
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Encargos Financeiros da União _

Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito especial até o limite de R$
31.030.000,00, para os fins que espeeífíca,

Retificação
no preâmbulo, onde se lê: «... Lei nº 9.224, de 22 de dezembro de
1995,.
Leia-se: «Lei nº 9.223, de 22 de dezembro de 1995,»

(176) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995(**)
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, créditos adicionais no montante de R$
47.230.000,00, para os fins que especifica.

Retificação
Na ementa, onde se lê: R$ 47.230.000,00
Leia-se: R$ 45.735.543,00
No art. 4º, onde se lê R$ 24.660.000,00

Leia-se: R$ 23.165.543,00
Republica-se os anexos por terem saído com incorreções.
Os anexos estão publicados no DO de 9.1.1996, págs. 268/270.

(*) PublicadonoDO de 27.12.1995 (v. Coleçãodas Leis. Brasília, 187{l2.t.2):6178, dez.
1995).
(**)Publicado noDO de 28.12.1995 (v. Coleçãodas Leis. Brasílis,187(12.t.2):6218, dez.
1995).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 503-508, jan. 1996
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LEI COMPLEMENTAR
Lei Complementar de 18 de janeiro de 1996 -Institui fonte de custeio
para a manutenção da Seguridade Social, na forma do § 411 do art. 195
da Constituição Federal, e dá outras providências. Publicada no DO de
19 de janeiro de 1996.

7

9.254 - Lei de 3 de janeiro de 1996 - Altera a redação do art. 12 da Lei
nO 7.520, de 15 de julho de 1986. Publicada no DO de 4 de janeiro de
1996.

11

9.255 - Leide 3 dejaneirode 1996 -Autoriza o Poder Executivo a conceder
pensão especial a Lúcia de Oliveira Menezes. tetraneta de Joaquim
José da Silva Xavier, o Tiradentes. Publicada no DO de 4 de janeiro de
1996.

12

9.256 - Lei de 9 de janeiro de 1996 - Altera o caput do art. 53 e o § 3" do
art. 63 da Lei n' 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as
locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes.
Publicada noDO de 10 de janeiro de 1996.

12

9.257 - Lei de 9 de janeiro de 1996 _ Dispõe sobre o Conselho Nacional de
Ciência e Tecnologia. Publicada noDO de 10 de janeiro de 1996.

13

9.258 - Lei de 9 de janeiro de 1996 - Autoriza a reversão ao Município de
Mamboré, Estado do Paraná, dos imóveis que menciona. Publicada no
DO de 10 de janeiro de 1996.

16

9.259 - Lei de 9 dejaneiro de 1996 -Acrescenta parágrafo único ao art. lO,
dispõe sobre a aplicação dos arts. 49, 56, incisos 111 e IV, e 57, inciso Hl,
da Lei nl! 9.096, de 19 de setembro de 1995, e dá nova redação 80 § lI!
do art.1'da Lei n' 1.533, de 31 de dezembro de 1951. PublicadanoDO
de 10 de janeiro de 1996.
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9.260 - Lei de 10 de janeiro de 1996 - Concede pensão especial a Ayres
Câmara Cunha. Publicada no DO de 11 de janeiro de 1996.
9.261 - Lei de 10 de janeiro de 1996 -Altera a redação dos incisos I e Il do
art. 21', o caput do art. 39, o inciso VI do art. 49 e o parágrafo único do
art. 6' da Lei n" 7.377, de 30 de setembro de 1985. Publicada no DO de
11 de janeiro de 1996.
9.262 - Lei de 12 dejaneiro de 1996-Dispõe sobre a administração da Área
de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu, locelizada no Distrito Federal, e dá outras providências. Publicada no DO de
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9.263 - Lei de 12 de janeiro de 1996 - Regula o § 7' do art. 226 da
Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece
penalidades e dá outras providências. Publicada noDO de 15 de janeiro
de 1996.
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MEDIDA PROVISÓRIA
1.250 - Medida Provisória de 4 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre medidaa
de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências. Publicada no DO de 5 de janeiro de 1996.
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1.252 - Medida Provisória de 11 de janeiro de 1996 - Acrescenta parágrafo
ao arl. 75 da Lei n' 4.728, de 14 de julho de 1965. Publicada noDO de
12 de janeiro de 1996
,..........................................
1.253 - Medida Provisória de 12 de janeiro de 1996 - Dá nova redação
ao parágrafo único do art. 19 da Lei n 9 8.995, de 24 de fevereiro de
1995, que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a transferir a
Companhia Fluminense de Trens Urbanos (Elumitrens), recursos
para pagamento de pessoal. Publicada no DO de 13 de janeiro de
1996. Edição Extra.
1.254 - Medida Provisória de 12 de janeiro de 1996 - Autoriza a utilização de recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da
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Extra.
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sejam desapropriadas, na forma do Decrete-Lei 0 2 2.321, de 1987. e
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do Fundo de Participação PIS-Pasep, do Fundo de Amparo ao TrabaIhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dá outras providências.
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Constituição, e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de
janeiro de 1996. Edição Extra.

50
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Extra
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total anual das mensalidades escolares e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de janeiro de 1996. Edição Extra.
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1.266 -

Medida Provisória de 12 de janeiro de 1996 - Dá nova redação ao
art. 2'da Lei n'8.844, de 20 de janeiro de 1994. Publicada no DO de 13

de janeiro de 1996. Edição Extra.
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dá outras providências. Publicada no DO de 13 de janeiro de 1996.
Edição Extra.
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público civil ativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações
públicas, e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de janeiro
de 1996. Edição Extra.

134

1.272 - Medida Provisória de 12 de janeiro de 1996 - Reduz o imposto de
importação para os produtos que especifica e dá outras providências.
Publicada no DO de 13 de janeiro de 1996. Edição Extra.

136

1.273 - Medida Provisória de 12 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre a
instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do PISlPasep e Cofms nos casos
que especifica, e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de
janeiro de 1996. Edição Extra.

143

1.274 - Medida Provisória de 12 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre a base
de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 111 do art. 22 da Lei
nO 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada
no DO de 13 de janeiro de 1996. Edição Extra.

145
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1.275 - Medida Provisória de 12 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre a Nota
do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de bens e
direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização

(PND), instituído pela Lein' 8.031, de 12 de abril de 1990, consolidando
as normas sobre a matéria constantes da Lei nO 8.177, de 111 de março
de 1991, e da Lei nO 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera o art. 311
da Lei n' 8.249/91. Publicada no DO de 13 de janeiro de 1996. Edição
Extrn..........................................................................................................
1.276 -

Medida Provisória de 12 de janeiro de 1996 -

149

Dispõe sobre a

participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e
dá outras providências. Publicada no DO de 13 de janeiro de 1996.

Edição Extra.
1.277 -

151

MedidaProvisória,de 12 dejaneirode 1996 - Dispõesobremedidas

complementares ao Plano Real e dá outras providências. Publicada no
DO de 13 de janeiro de 1996. Edição Extra.

154

1.278 - Medida Provisória de 12 de janeiro de 1996 - Dá nova redação ao
§ 3' do art. 52 da Lei n' 8.931, de 22 de setembro de 1994, que dispõe
sobre a amortização, juros e outros encargos decorrentes da extínção
ou dissolução de entidades da Administração Pública Federal, e dá
outras providências. Publicada no DO de 13 de janeiro de 1996. Edição

Extra.
1.279 -

159

Medida Provisória de 12 de janeiro de 1996 - Acresce parágrafo ao

art. 57 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitação
e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de janeiro de 1996. Edição Extra.

160

1.280 - Medida Provisória de 12 de janeiro de 1996 - Altera a legislação
referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mer-

cante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercsnte (FMM), e dá
outras providências. Publicada no DO de 13 de janeiro de 1996.

Edição Extra.

161

1.281 - Medida Provisória de 12 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre o
Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de janeiro de

1996. Edição Extra.

168

1.282 - Medida Provisória de 12 de janeiro de 1996 - Cria a Gratificação
de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores militares
federais das Forças Armadas, e dá outras providências. Publicada no
DO de 13 de janeiro de 1996. Edição Extra.

175

1.283 - Medida Provisória de 12 de janeiro de 1996 - Cria a Gratificação
de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores militares
federais das Forças Armadas, e dá outras providências. Publicada no
DO de 13 de janeiro de 1996. Edição Extra.

177
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1.284 - Medida Provisória de 12 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre os
Fundos que especifica e dá outras providências. Publicada no DO de 13
de janeiro de 1996. Edição Extra.
1.285 - Medida Provisória de 12 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre a
alocação, em depósitos especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Publicada no DO de 13 de janeiro de 1996, Edição Extra.
1.286 - Medida Provisória de 12 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre 8S
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PISlPasep). e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de janeiro de 1996. Edição Extra.
1.287 - Medida Provisória, de 18 de janeiro de 1996 - Altera a redação do
§ 4' do art. 49 da Lei n' 9.082, de 25 de julho de 1995, que dispõe sobre
as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 1996. Publicada
no DO de 19 de janeiro de 1996.

181

183

184

188

RESOLUÇÕES
1 -

2 -

3 -

Resolução de 18 dejaneiro de 1996 -Autoriza a Prefeitura do Município
de São Paulo a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras
do Tesouro do Município (LFTM - SP), destinadas ao giro da dívida
mobiliária do Município vencível no primeiro semestre de 1996. Publicada no DO de 19 de janeiro de 1996.
Resolução de 23 de janeiro de 1996 - Autoriza o Governo do Estado do
Espírito Santo a contratar operação de crédito junto à Companhia Vale
do Rio Doce (CVRD), no valor de R$ 3.791.344,56 (três milhões, setecentos e noventa e um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e
cinqüenta e seis centavos), cujos recursos serão destinados ao atendimento de projetos nas áreas de saúde ejustiça. Publicada no DO de 24
de janeiro de 1996.
Resolução de 25 de janeiro de 1996 -Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). no valor de
US$ 160,000,000.00 (cento e sessenta milhões de dólares norte-americanos), cujos recursos serão destinados a financiar, parcialmente, o
Programa de Ciência e Tecnologia, cuja execução ficará a cargo da
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Publicada no DO de 29 de
janeiro de 1996.

191

193

194

DECRETOS
1.768 - Decreto de 29 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre o prazo para
convocação de assembléia geral de acionistas, previsto no art. 3l! do
Decreto nl! 1.746, de 14 de dezembro de 1995. Publicado naDO de 2 de
janeiro de 1996.
Retificado no DO de 3 de janeiro de 1996.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,v. 188, n. 1, p. 509-524, jan. 1996

197
506

515
1.769 - Decreto de 3 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre a execução do
Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial para a
Liberação e Expansão do Comércio Intra-Regional de Sementes. entre
Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru,
Uruguai, Venezuela e Cuba, de 30 de agosto de 1995. Publicado noDO
de 4 de janeiro de 1996.

198

1.770 - Decreto de 3 de janeiro de 1996 - Dá nova redação ao art. li! do
Decreto n" 1.736, de 7 de dezembro de 1995. Publicado no DO de 4 de
janeiro de 1996.

199

1.771 - Decreto de 3 de janeiro de 1996 - Dá nova redação ao art. 27 do
Decreto n'il774. de 18 de março de 1993. Publicado no DO de 4 dejaneiro
de 1996.

199

1.772 - Decreto de 4 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre o remanejamento
de cargos em comissão que menciona. Publicado no DO de 4 de janeiro
de 1996.

200

1.773 - Decreto de 4 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão e funções gratificadas que menciona. Publicado
no DO de 4 de janeiro de 1996.

201

1.774 - Decreto de 4 de janeiro de 1996 - Altera. no Ministério do Exército,
a sede da Diretoria de Recuperação de Barueri (SP) para Brasília (DF).
e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de janeiro de 1996. ...

202

1.775 - Decreto de 8 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre o procedimento
administrativo de demarcação das terras indígenas e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de janeiro de 1996.

203

1.776 - Decreto de 9 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre a incidência do
Imposto sobre Operações de Crédito. Câmbio e Seguro. ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) no resgate de aplicações destinadas à subscrição de quotas de Fundo de Investimento Imobiliário.
Publicado no DO de 10 de janeiro de 1996.

206

1.777 - Decreto de 9 de janeiro de 1996 - Autoriza o Ministro de Estado da
Justiça a criar Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (Jari)
e a baixar o respectivo regimento interno. Publicado no DO de 10 de
janeiro de 1996.

207

1.778 - Decreto de 9 de janeiro de 1996 - Remaneja os cargos em comissão
que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de
janeiro de 1996.

208

1.779 - Decreto de 9 de janeiro de 1996 -Remaneja cargos em comissão e
funções gratificadas da Fundação Nacional do índio (Funaí) para o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Publicado
no DO de 10 de janeiro de 1996.

209

1.780 - Decreto de 10 de janeiro de 1996 - Torna sem efeito a revogação do
decreto que menciona. Publicado no DO de 11 de janeiro de 1996. ......

209
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516
1.781 - Decreto de 10 de janeiro de 1996 - Homologa o Contrato Internacional de Concessão, firmado pela República Federativa do Brasil e pela
República Argentina com o Consórcio Impregilo-Iglys-Cigla-Convap.
Publicado no DO de 11 de janeiro de 1996.
1.782 - Decreto de 10 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre a execução do
Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de «Renegociação das concessões outorgadas no período 1962/1980», N2 9 (Pretocolo de Adequação), entre Brasil e México, de 22 de junho de 1995.
Publicado noDO de 11 de janeiro de 1996.
1.783 - Decreto de 10 de janeiro de 1996 - Promulga o Acordo, por troca
de Notas, que emenda o Acordo sobre Cooperação Administrativa
Mútua para a Prevenção, a Pesquisa e a Repressão às Infrações
Aduaneiras, de 18 de março de 1993, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa,
em Brasília, em 4 de novembro de 1994. Publicado no DO de 11 de
janeiro de 1996.
1.784 - Decreto de 11 de janeiro de 1996 -Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, e dá outras providências. Publicado no DO de 12
de janeiro de 1996.
1.785 - Decreto de 11 de janeiro de 1996 - Altera o Decreto n21.647, de 26
de setembro de 1995, que regulamenta as Leis n 2s 7.862, de 30 de
outubro de 1989, 8.029, de 12 de abril de 1990, 8.031, de 12 de abril de
1990, 8.250, de 24 de outubro de 1991, e dá outras providências.
Publicado no DO de 12 de janeiro de 1996.
1.786 - Decreto de 11 de janeiro de 1996 - Delega competência ao Ministro
de Estado da Aeronáutica para despachar, em caráter final, pedidos de
autorização para continuar a funcionar no Brasil, formulados por
empresas de transporte aéreo estrangeiras, em virtude de alterações
estatutárias. Publicado no DO de 12 de janeiro de 1996.
1.787 - Decreto de 12 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre a utilização de gás
natural para fins automotivos, e dá outras providências. Publicado no
DO de 15 de janeiro de 1996.
1.788 - Decreto de 12 de janeiro de 1996 - Altera o art. 12 das Instruções
Gerais para a Representação do Brasil na Junta Interamericana de
Defesa, aprovadas pelo Decreto n 2 76.062, de 31 de julho de 1975.
Publicado no DO de 15 de janeiro de 1996
;...........
1.789 - Decreto de 12 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre o Intercâmbio de
Remessas Postais Internacionais, disciplina seu controle aduaneiro e
dá outras providências. Publicado noDO de 15 de janeiro de 1996. ....
1.790 - Decreto de 12 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão que menciona. Publicado no DO de 15 dejaneiro
de 1996.
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211

212

213

239

241

242

243

246

266

517
1.791 - Decreto de 15 de janeiro de 1996 - Institui, no âmbito do Ministério
da Ciência e Tecnologia, o Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas
(Conapa). Publicado no DO de 16 de janeiro de 1996.
1.792 - Decreto de 15 de janeiro de 1996 - Aprova a Estrutura Regimental
e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Ministério do
Planejamento e Orçamento e dá outras providências. Publicado no no
de 16 de janeiro de 1996.
1.793 - Decreto de 18 de janeiro de 1996 -Dispõe sobre a Corregedoria do
Serviço Exterior. Publicado no DO de 19 de janeiro de 1996.
1.794 - Decreto de 18 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão que menciona. Publicado naDO de 19 de janeiro
de 1996.
1.795 - Decreto de 22 de janeiro de 1996 - Acrescenta as alíneas c e d ao §
12 do art. 111 do Decreto n21.762, de 26 de dezembro de 1995,quedispõe
sobre a inscrição de restos a pagar do exercício de 1995. Publicado no
DO de 23 de janeiro de 1996.
1.796 - Decreto de 24 de janeiro de 1996 - Aprova a Estrutura Regimental
e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da Justiça e dá outras providências. Publicado no
DO de 25 de janeiro de 1996.
1.797 - Decreto de 25 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre a execução do
Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos
Perigosos, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 30 de
dezembro de 1994. Publicado no DO de 26 de janeiro de 1996.
1.798 - Decreto de 29 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre a execução do
Protocolo de Adequação ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação
n 2 3, entre Brasil e Chile, em 15 de julho de 1994. Publicado no DO de
30 de janeiro de 1996 (com Suplemento).
1.799 - Decreto de 30 de janeiro de 1996 - Regulamenta a Lei n 2 5.433, de
8 de maio de 1968, que regula a microfilmagem de documentos oficiais,
e dá outras providências. Publicado no DO de 31 de janeiro de 1996. .
1.800 - Decreto de 30 de janeiro de 1996 -Regulamenta a Lei n2 8.934, de
18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências.
Publicado no DO de 31 de janeiro de 1996.
1.801 - Decreto de 31 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre o remanejamento
do cargo em comissão que menciona. Publicado no DO de 12 de
fevereiro de 1996........................................................................................
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269
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299
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326

327

328

334

369

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

Decreto de 3 de janeiro de 1996 -Autoriza a Maison de La Fmnce, a
instalar-se no Brasil. Publicado no DO de 4 de janeiro de 1996.

371
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(2) -

Decreto de 4 de janeiro de 1996 - Autoriza o funcionamento do Curso

de Comunicação Social da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas,
com sede na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 5 de janeiro de 1996.
(3) -

372

Decreto de4 de janeiro de 1996 -Autoriza o funcionamento do Curso
de Administração do Centro de Estudos Superiores Barros Melo, com

sede na Cidadede Olinda,Estadode Pernambuco. Publicado no DO de
5 de janeiro de 1996.
(4) -

com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Publicado no DO de 5 de janeiro de 1996.
(5) -

373

Decreto de 4 de janeiro de 1996 -c-Autoríza o funcionamento do Curso
de Engenharia Agrícola, da Faculdade de Ciências Agro-Ambientais,

373

Decreto de 4 de janeiro de 1996 -Autoriza0 funcionamento do Curso
de Administração do Centro de Ensino Superior do Vale do Parnaíba,
com sede na Cidade de Teresina, Estado do Piauí. Publicado no DO de

5 de janeiro de 1996.
(6) -

5 de janeiro de 1996.
(7) -

377

Decreto de 4 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre os efetivos do pessoal
militar do Exército, em serviço ativo, a vigorarem em 1996. Publicado

no DO de 8 de janeiro de 1996.
(11) -

376

Decreto de 4 de janeiro de 1996 - Autoriza o funcionamento do Curso
de Comunicação Social da Faculdade de Ciências Administrativas de
Valinhos, com sede na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo.

Publicado no DO de 5 de janeiro de 1996.
(10) -

376

Decreto de 4 de janeiro de 1996 -Autoriza o funcionamento do Curso
de Administração da Faculdade de Comércio Exterior Luiz Tarquínio,
com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia..Publicado noDO de

5 de janeiro de 1996.
(9) -

375

Decreto de 4 de janeiro de 1996 - Autoriza o funcionamento da
Habilitação em Magistério das Matérias Pedagógicas do 211 Grau e
Tecnologia Educacional, do Curso de Pedagogia, da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras Imaculada Conceição, com sede na Cidade
de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 5

de janeiro de 1996.
(8) -

374

Decreto de4 dejaneiro de 1996 -Autoriza0 funcionamento do Curso
de Direito, da Faculdade de Ciências Humanas de Pernambuco, com
sede na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco. Publicado no DO de

378

Decreto de 5 de janeiro de 1995 - Autoriza o funcionamento do Curso
de Administração da Faculdade de Administração e Negócios de Valinhos, com sede na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo. Publicado

no DO de 8 de janeiro de 1996.
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382

519
(12) -

Decreto de 5 de janeiro de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Atikum localizada no Município de Camaubeira da Penha, Estado de Pernambuco. Publicado no DO de B de
janeiro de 1996.

(13) -

Estado do Pará. Publicado no DO de 8 de janeiro de 1996.
(14) -

(22) -

407

Decreto de 5 de janeiro de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Parati Mirim, localizada no Município
de Parati, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 8 de janeiro

de 1996.
(21) -

403

Decreto de 5 de janeiro de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Bom Intento, localizada no Município de
Benjamin Constant, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 8 de

janeiro de 1996.
(20) -

397

Decreto de 5 de janeiro de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Alto Rio Puros, localizada nos Municípios de
Santa Rosa de Puros e Manoel Urbano, Estado do Acre. Publicado no

DO de 8 de janeiro de 1996.
(19) -

396

Decreto de5 de janeiro de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Évare 11, localizada no Município de São
Paulo de Olivença, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 8 de

janeiro de 1996.
(18) -

390

Decreto de 5 de janeiro de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Tukuna Porto Espiritual, localizada no
Município de Benjamin Oonstant, Estado de Amazonas. Publicado no

DO de 8 de janeiro de 1996.
(17) -

389

Decreto de 5 de janeiro de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Évare I, localizada nos Municípios de São
Paulo de Olivença e Tabatinga, Estado do Amazonas. Publicado no DO

de 8 de janeiro de 1996.
(16) -

385

Decreto de 5 de janeiro de 1996 - Homologa a demarcação adminis-

trativa da Terra Indígena Truká, localizada no Município de Cabrobó,
Estado de Pernambuco. Publicado no DO de 8 de janeiro de 1996. ......
(15) -

383

Decreto de 5 de janeiro de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Araweté, Igarapé. Ipixuna, localizada nos
municípios de Altamira, Senador José Porfírio e São Félix do Xingo,

409

Decreto de 5 de janeiro de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena São Pedro, localizada no Município de
Autazes, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 8 de janeiro de

1996.

410

Decreto de 5 de janeiro de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Lagoa dos Brincos, localizada no Município
de Vila Bela da Santíssima Trindade, Estado do Mato Grosso. Publicado no DO de 8 de janeiro de 1996.

412
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(23) -

Decreto de 5 de janeiro de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Tenharim Marmelos, localizada nos Municípios de Humaitá e Manicoré, Estado do Amazonas. Publicado no DO de
8 de janeiro de 1996.

413

(24) -Decreto de 5 de janeiro de 1996 - Homologa a demarcação admínistrativa da Terra Indígena Koatinemo, localizada no Município de
Altamira, Estado do Pará. Publicado no DO de 8 de janeiro de 1996. .

420

(25) -

Decreto de 5 de janeiro de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Pequizal, localizada no Município de Vila
Bela da Santíssima Trindade, Estado de Mato Grosso. Publicado noDO
de 8 de janeiro de 1996.

422

(26) -

Decreto de 5 de janeiro de 1996 - Homologa a demarcação adminíatrativa da Terra Indígena Pankararé, localizada no Município de Glória, Estado da Bahia. Publicado no DO de 8 de janeiro de 1996.

425

(27) -

Decreto de 5 de janeiro de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Malacacheta, localizada no Município de Bonfim,
Estado de Roraima Publicado no DO de 8 de janeiro de 1996.
Retificado no DO de 8.1.1996.

428
507

(28) -

Decreto de 5 de janeiro de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Tikuna de Feijoal, localizada no Município
de São Paulo de Olivença, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 8
de janeiro de 1996.

432

(29) -

Decreto de 9 de janeiro de 1996 - Transfere para a Rede Abolição de
Rádio Ltda. a concessão outorgada à Rádio Iracema de Fortaleza S.A,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará. Publicado no DO de 10 de
janeiro de 1996.
Decreto de 10 de janeiro de 1996 -Fixa os percentuais de Capitãesde-Mar-e-Guerra dos diversos Corpos e Quadros de Carreira da Marinha, que deverão ser considerados não-numerados, por estarem definitivamente impossibilitados de acesso ao primeiro posto de Oficíal-General. Publicado no DO de 11 de janeiro de 1996.
Decreto de 10 de janeiro de 1996"':" Fixa, no Ministério da Marinha,
os mínimos de vagas para promoção obrigatória, referentes ao ano-base
de 1995, nos diversos Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha. Publicadono DO de 11 de janeiro de 1996.
Decreto de 10 de janeiro de 1996 -Fixa as proporções, referentes ao
ano-base de 1995, a serem observadas para promoção obrigatória de
Oficiais das Armas, Quadros e Serviços do Exército. Publicado no DO
de 11 de janeiro de 1996.
Decreto de 11 dejaneiro de 1996 -Fixa onúmero devagas para promoção
obrigatôriano ano-base 1995para os diversos postos dos Quadros de Oficiais
da Aeronántica. Pnblicado no DO de 12 de janeiro de 1996.

(30) -

(31) -

(32) -

(33) -
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434

435

436

439

440

521
(34) -

Decreto de 11 de janeiro de 1996 - Acrescenta inciso ao art. 22do
Decreto de 28 de setembro de 1995, que cria a Comissão Nacional
Permanente de Defesa do Consumidor. Publicado no DO de 12 de
janeiro de 1996.

441

(35) -

Decreto de 11 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre a exclusão do
Programa Nacional de Deaeetatieação, criado pela Lei nl! 8.031,
de 12.4.90. da participação acionária da Petrobrás Química S.A.
(Petroquísa), na Metanor S.A. - Metanol do Nordeste. Publicado no
DO de 12 de janeiro de 1996.

442

Decreto de 12 de janeiro de 1996 - Transfere, pelo restante do prazo,
a concessão outorgada à Rádio Vila Velha Ltda., para a Sociedade
Pitangui de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Publicado no DO de 15 de janeiro de 1996.

443

Decreto de 15 de janeiro de 1996 - Declara de utilidade pública para
fína de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Energética do Rio Grande do Norte (Cosem), a área de terra que
menciona. Publicado naDO de 16 de janeiro de 1996.

443

Decreto de 15 de janeiro de 1996 - Declara de utilidade pública, para
fina de instituição de servidão administrativa, em favor da Espírito
Santo Centrais Elétricas S.A (Eaeelsa), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 16 de janeiro de 1996.

445

(39) -

Decreto de 15 de janeiro de 1996 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da (Cesp),
Companhia Energética de São Paulo, a área de terra que menciona.
Publicado noDO de 16 de janeiro de 1996.

446

(40) -

Decreto de 18 de janeiro de 1996 - Distribui os efetivos de Oficiais
da Aeronáutica, em tempo de paz, a vigorar em 1996. Publicado no
DO de 19 de janeiro de 1996.

448

(41) -

Decreto de 18 de janeiro de 1996 - Declara de utilidade pública a
Associação Beneficente de Rio Brilhante, com sede na Cidade de Rio
Brilhante (MS), e outras entidades. Publicado no DO de 19 de janeiro
de 1996.

450

Decreto de 23 de janeiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Umbü,
situado no Município de Piratini, Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências. Publicado no DO de 24 de janeiro de 1996.

451

Decreto de 25 de janeiro de 1996 - Declara de utilidade pública a
Associação de Proteção às Crianças Pobres, com sede na Cidade de
Barreiras (BA), e outras entidades. Publicado no DO de 26 de janeiro
de 1996.

452

(36) -

(37) -

(38) -

(42) -

(43) -
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522
{44} -

Decreto de 31 de janeiro de 1996 - Dá nova redação ao art. 1Q do
Decreto de 10 de novembro de 1995, que declara de interesse social,
para fina de reforma agrária. o imóvel rural denominado Fazenda Rio
Tamanduá, situado no Município de Timbó Grande, Estado de Santa
Catarina. Publicado no DO de 111 de fevereiro de 1996.

454

REPUBLICAÇÕES
DECRETO
1.745 - Decreto de 13 de dezembro de 1995 - Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Fazenda, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de dezembro de 1995 e 29 de dezembro de 1995 e
republicado no DO de 29 de janeiro de 1996.

457

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(U5) - Decreto de 28 de novembro de 1995 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor
de R$ 230.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 29 de novembro de 1995 e republicado
noDO de 15 de janeiro de 1996.
(204) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor da Justiça Eleitoral e da
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, créditos adicionais até o
limite de R$ 9.081.787,00, para os fins que especifica. Publicado no DO
de 28 de dezembro de 1995 e republicado no DO de 9 de janeiro de
1996.
(215) - Decreto de 28 de dezembro de 1995 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Educação
e do Desporto, da Previdência e Assistência Social, da Saúde e do
Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 281.621.798,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 29 de dezembro de 1996 e republicado no DO de 9 de janeiro de
1996.

RETIFICAÇÕES
LEIS
9.121 - Lei de 30 de outubro de 1995 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, em favor de diversos
órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, créditos adicionais até o limite de R$ 2.889.369.503,00, para os fms que especifica.
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501

502

502

523
Publicada na DO de 31 de outubro de 1995 e, retificada no DO de 19 de
janeiro de 1996.
9.163 - Lei de 15 de dezembro de 1995 - Autoriza a criação de subsidiária
da Centrais Elétricas Brasileira S.A. (Eletrobrás), e dá outras providências. Publicada no DO de 22 de dezembro de 1995 e retificada no
DO de 23 de janeiro de 1996.
9.245 - Lei de 26 de dezembro de 1995 - Altera dispositivos do Código de
Processo Civil, relativos ao processamento sumaríssímo. Publicada no
DO de 27 de dezembro de 1995 e retificado no DO de 4 de janeiro de
1996.............................................................................................................

503

504

505

MEDIDA PROVISÓRIA
1.227 - Medida Provisória de 14 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre
medidas reguladoras do abastecimento do mercado interno de produtos
do setor sucrcalcooleíro. Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995
e retificada naDO de 11 de janeiro de 1996.

505

DECRETO
1.768 - Decreto de 29 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre o prazo para
convocação de Assembléia Geral de Acionistas, previsto no art. 32 do
Decreto n 2 1.746, de 14 de dezembro de 1995. Publicado no DO de 24
de janeiro de 1996.
Retificado naDO de 3 de janeiro de 1996.

506
197

DECRETOS NÃO NUMERADOS
Decreto de 12 de novembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, créditos adicionais no valor de R$
2.889.369.503,00, para os fins que especifica. Publicado naDO de 3 de
novembro de 1995 e retificado no DO de 24 de janeiro de 1996.
(27) - Decreto de 5 de janeiro de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Malacacheta, localizada no Município de
Bonfim, Estado de Roraima. Publicado no DO de 8 de janeiro de
1996...........................................................................................................
Retificado no DO de 9 de janeiro de 1996.
(116) - Decreto de 22 de dezembro de 1996:- Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$ 33.245.979,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de
1995 e retificado no DO de 9 de janeiro de 1996.
(132) - Decreto de 26 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob

(5) -

506

428
507

507
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524
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite de
R$ 31.030.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 27

de dezembro de 1995 e retificado no DO de 9 de janeiro de 1996.
(176) - Decreto de 27 de dezembro de 1995 -Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente. dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, créditos adicionais no montante de
R$ 47.230.000.00, para os fins que especifica. Publicado no DO de
27 de dezembro de 1995 e retificado no DO de 9 de janeiro de
1996.
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508

508

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ABASTECIMENTO
Álcool; Açúcar; Estoque
Medida Provis6ria n!11.264. de 12 de janeiro de 1996

92

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO DAS CONCESSÕES OUTORGADAS NO PERíODO 196211980 NO 9
Terceiro Protocolo Adicional (Protocolo de Adequação), execução; Brasil;
México
Decreto nl! 1.782, de 10 de janeiro de 1996

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO NO 3
Protocolo de Adequação. execução; Brasil;Chile
Decretonl! 1.798, de 29 de janeiro de 1996

211

327

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL PARA A FACILITAÇÃO DO TRANSPORTE DE PRODUTOSPERIGOSOS
Execução; Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai

Decreto n' 1.797, de 25 de janeiro de 1996

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL PARAALIBERAÇÃO E EXPANSÃO DO
COMÉRCIO INTRA-REGIONAL DE SEMENTES
SegundoProtocolo Adicional, execução; Brasil.Argentina, Bolívia, Chile,
Colômbia, Equador, Paraguai, Peru. Uruguai, Venezuela e Cuba
Decreto n' 1.769, de 3 de janeiro de 1996

326

198

ACORDO, POR TROCA DE NOTAS,QUE EMENDA O ACORDO SOBRE
COOPERAÇÃO ADMINlSTRATIVA MúTUA PARAA PREVENÇÃO,
A PESQUISA E A REPRESSÃO ÀS INFRAÇÕES ADUANEIRAS
Promulgação; Brasil; França
Decreto n 21. 783, de 10 de janeiro de 1996

212
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526
AÇÚCAR
Abastecimento; Estoque
Medida Provisória n g 1.227, de 14 de dezembro de 1995
<Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995 e retificada no DO de 11
de janeiro de 1996)
Medida Provisória nº 1.264, de 12 de janeiro de 1996

505
92

ADICIONAL AOFRETE PARAA RENOVAÇÃO DOFUNDO DAMARINHA
MERCANTE (AFRMM)
Legislação, alteração
Medida Provisória n 21.280, de 12 de janeiro de 1996

161

ADMINISTRAÇÃO
Curso de graduação, autorização
Centro de Estudos Superiores Barros Melo; Olinda (PE)
(3) Decreto de 4 de janeiro de 1996
,....................................
Faculdade de Comércio Exterior Luiz Tarquínio; Salvador (BA)
(8) Decreto de 4 de janeiro de 1996
Centro de Ensino Superior do Vale do Parnaíba; Teresina (FI)
(5) Decreto de 4 de janeiro de 1996
Faculdade de Administração e Negócios de Valinhos; Valinhos (SP)
(11) Decreto de 5 de janeiro de 1996...................................................

373
376
374
382

ADMINISTRAÇÃO PúBLICA
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória n 2 1.282, de 12 de janeiro de 1996
Contrato; Licitação; Normas; Lei n ll 8.666193, alteração
Medida Provis6ria n!! 1.279, de 12 de janeiro de 1996
Créditos; Cadastro, regulamentação
Medida Provisória n~ 1.281, de 12 de janeiro de 1996 .~...........................
Entidade, extinção, dissolução; Encargos; Lei ns 8.931/94, alteração
Medida Provis6ria nl' 1.278, de 12 de janeiro de 1996

175
160
168
159

ADVOCACIA-GERAL DAUNIÃO
Cargo em comissão, criação, reclassificação
Medida Provis6rio n' 1.258, de 12 de janeiro de 1996.............................

43

ÁLCOOL
Abastecimento; Estoque; Exportação
Medida Provis6ria n!! 1.227, de 14 de dezembro de 1995
(Publicada no DO de 15 de dezembro de 1995 e retificada no DO de 11
de janeiro de 1996)
Medida Provisória n' 1.264, de 12 de janeiro de 1996
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505
92

527
ANTÁRTICA
Comitê Nacional de Pesquisas, criação; Ministério da Ciência e Tecnologia
Decreton!! 1.791, de 15 de janeiro de 1996

266

APARELHO ver EQUIPAMENTOS
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA)
Administração; Bacia do Rio São Bartolomeu (DF)

Lei n' 9.262, de 12 de janeiro de 1996

20

ARGENTINA
Acordo de Alcance Parcial para a Liberação e Expansão do Comércio
Intra-Regional de Sementes, Segundo Protocolo Adicional, execução;
Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai,
Venezuela e Cuba
Decreto n 21.769, de 3 de janeiro de 1996

198

Acordo de AlcanceParcial para a FacilitaçãodoTransportede Produtos
Perigosos, execução; Brasil, Paraguai e Uruguai

Decreto n!! 1.797, de 25 de janeiro de 1996

326

ASSIST1lNCIA MÉDICO SOCIAL
Financiamento; Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT); Sistema Único

de Saúde (SUS)
Medida Provisória n!! 1.285, de 12 de janeiro de 1996

183

ASSIST1lNCIA SOCIAL
Organização; Lei n ll 8.742193, alteração
Medida Provisória n'11.259, de 12 de janeiro de 1996

48

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE RIO BRILHANTE (MS)
Utilidade Pública, declaração

(41)Decreto de 18 de janeiro de 1996

450

ASSOCJ,1.ÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA, SÃO
JOAO 00 JAGUARIBE (CE)
Utilidade Pública, declaração

(41) Decreto de 18 de jaoeiro de 1996

450

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS POBRES, BARREIRAS (BA)
Utilidade Pública, declaração
(43) Decreto de 25 de janeiro de 1996

452
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528
ASSOCIA9ÃO DE REABILITAÇÃO DE LESÕES LÁBIO PALATAIS,
UNIAO DA VITÕRIA <PR)

Utilidade Pública, declaração
(41) Decreto de 18 de janeiro de 1996

450

ASSOCIAÇÃO DE RENAIS DE BRASfLIA (DF)

UtilidadePública,declaração
(41) Decretode 18 de janeiro de 1996

450

ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA ONCOLOGIA, CAMPINAS (SP)
Utilidade Pública, declaração
(43) Decreto de 25 de janeiro de 1996

452

ASSOCIAÇÃO LAR DE MENORES, SÃO JOSÉ 00 RIO PRETO (SP)
Utilidade Pública, declaração

(41) Decreto de 18 de janeiro de 1996

450

ASSOCIAÇÃO MAISON DE LA FRANCE

Instalação, autorização
(1) Decreto de 3 de janeiro de 1996

371

ATMDADES DE FINANÇAS, CONTROLE, ORÇAMENTO E PLANEJA·
MENTO
Gratificação de Desempenho e Produtividade

Medida Provisória e" 1.262, de 12 de janeiro de 1996.............................

61

ATO INTERNACIONAL
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas

no Período 196211980- N" 9, Terceiro Protocolo Adicional <Protocolo de
Adequação);Brasil; México
Decreton' 1.782, de 10 de janeiro de 1996

211

Acordode Alcance Parcial de Renegociação - N13, Protocolode Adequação; Brasil; Chile
Decreto nl! 1. 798, de 29 de janeiro de 1996

327

Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos
Perigosos, execução; Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai
Decreto nº 1.797, de 25 de janeiro de 1996

326

Acordo de Alcance Parcial para a Liberação e Expansão do Comércio
Intra-Regional de Sementes, Segundo Protocolo Adicional, execução;
Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru,
Uruguai, Venezuela e Cuba
Decreto n" 1.769, de 3 de janeiro de 1996

198
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529
Acordo, por troca de Notas, que emenda o Acordo sobre Cooperação
Administrativa Mútua para a Prevenção,a Pesquisa e a Repressão às
Infrações Aduaneiras, promulgação; Brasil; França
Decreto n' 1.783, de 10 de janeiro de 1996

212

ATO LEGAL
Revogação,suspensão; Decreto nO 91611890; Decreto0 1111191, Anexo IV.
alteração
Decreton'1.780, de 10 de janeiro de 1996

209

B
BOLfvrA

Acordo de Alcance Parcial para a Liberação e Expansão do Comércio
Intra-Regíonal de Sementes, Segundo Protocolo Adicional, execução;
Brasil, Argentina, Chile.Colômbia. Equador. Paraguai,Peru, Uruguai,
Venezuelae Cuba
.
Decreto n' 1.769, de 3 de janeiro de 1996

198

c
CADASTRO INFORMATIVO DOSCRÉDITOS DEÓRGÃOS E ENTIDADES
FEDERAISNÃOQUITADOS (CADINJ
Regulamentação
Me<Üd<l Provisórian'1.281, de 12 de janeiro de 1996

168

CADIN ver CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E
ENTIDADES FEDERAIS NÃO QUITADOS
CARGO EM COMISSÃO
Criação; Ministérioda Fazenda
Decreto n lll.745,de 13 de dezembro de 1995
(Publicado no DO de 14 de dezembro de 1995 e noDO de 28 de dezembro
de 1995 e republicado no DO de 29 de janeiro de 1996)
Me<Üd<l Provisória n' 1.258, de 12 de janeiro de 1996

Criação, reclassificação; Advocacia-Geral da União
Me<Üd<l Provisória n' 1.258, de 12 de janeiro de 1996
Quantitativo
Me<Üd<l Provisórian' 1.282, de 12 de janeiro de 1996
Remanejamento
Estado-Maior das Forças Armadas
Decreto n!ll. 790, de 12 de janeiro de 1996

457
43
43
175

266
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530
Fundação Biblioteca Nacional
Fundação Nacional de Artes
Fundação Casa de Rui Barbosa
Fundação Cultural Palmares
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Decreto n' 1.773, da 4 da janeiro de 1996
Fundação Nacional do índio
Decreto n 91.779, de9 de janeiro de 1996
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
Decreto n'11. 784, de 11 de janeiro de 1996
Ministério da Justiça
Decreto n' 1.778, de 9 de janeiro de 1996
Decreto n ll 1. 796, de 24 de janeiro de 1996
Ministério da Marinha
Decretonl! 1.794, de 18 de janeiro de 1996
Ministério do Planejamento e Orçamento
Decreto n ll 1.792, de 15 de janeiro de 1996
Presidência da República
Decreton'1.801,de31 de janeiro de 1996
Superintendência de Seguros Privados
Decreto n' 1.772, da 4 da janeiro de 1996

201
209
213
208
300
299
269
369
200

CASA DA CRIANÇA SANTO ANTONIO, MACATUBA (SP)
Utilidade Pública, declaração
(43) Decreto de 25 de janeiro de 1996

452

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. (ELETROBRÁS)
Empresa subsidiária, criação
Lei n 2 9.163, de 15 de dezembro de 1995
<Publicada no DO de 22 de dezembro de 1995 e retificada no DO de 23
de janeiro de 1996)

504

CE~O DE REABILITAÇÃO, EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL,

SAO GONÇALO (RJ)
Utilidade Pública, declaração
(43) Decreto de 25 da janeiro de 1996

452

CHILE
Acordo de Alcance Parcial para a Liberação e Expansão do Comércio
Intra-Regional de Sementes, Segundo Protocolo Adicional, execução;
Brasil,Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai,
Venezuela e Cuba
Decretonº 1.769, de 3 de janeiro de 1996
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198

531
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação - NV 3, Protocolo de Adequação; Brasil
Decreton!? 1.798, de 29 de janeiro de 1996

327

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Alteração; Procedimento sumaríssimo
Lei n!! 9.245, de 26 de dezembro de 1995
(Publicada no DO de 27 de dezembro de 1995 e retificada no DO de 4 de
janeiro de 1996)

505

COLôMBIA

Acordo de Alcance Parcial para a Liberação e Expansão do Comércio
Intra-Regional de Sementes, Segundo Protocolo Adicional, execução;
Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai,
Venezuela e Cuba
Decreto ll!! 1.769, de 3 de janeiro de 1996

198

COMBUSTívEL
Gás Natural, utilização, comercialização; Veículo autornotivo

Decreto nl! 1.787, de 12 de janeiro de 1996

242

COMISSÃO NACIONAL PERMANENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Criação; Ministério da Justiça; Decreto de 28 de setembro de 1995,
alteração
(34) Decreto de 11 de janeiro de 1996

441

COMITl!: NACIONAL DE PESQillSAS ANTÁRTICAS (CONAPA)

Criação; Ministério da Ciência e Tecnologia
Decreto n Q 1.791, de 15 de janeiro de 1996

266

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Recursos; Companhia Fluminense de Trens Urbanos (Flumitrens); Lei
n' 8.995195, alteração
Medida Provisória n!! 1.253, de 12 de janeiro de 1996

30

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRÁS)

Dissolução; Extinção; Desestatização; Assembléia Geral, convocação;
Decreto nl! 1.746/95, alteração
Decreto n Q 1.768, de 29 de dezembro de 1995
<Publicado no DO de 2 de janeiro de 1996)
(Retificado no DO de 3 de janeiro de 1996)
Recursos, utilização; Fundo da Marinha Mercante
Medida Provisória n!! 1.254, de 12 de janeiro de 1996

,.........

197
505
31
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532
COMPANHIA FLUMINENSE DE TRENS URBANOS (FLUMITRENS)
Pagamento de Pessoal; Recursos; Lei nl! 8.995/95, alteração
Medida Provisória n!! 1.253. de 12 de janeiro de 1996

ao

CO~CAÇÃOSOClAL

Curso de graduação, autorização
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas; São José doRio Preto (SP)
(2) Decreto de 4 de janeiro de 1996
Faculdade de Ciências Administrativas de Valinhos; Valinhos (SP)
(9) Decreto de 4 de janeiro de 1996

372
377

CONCESSÃO
Contrato Internacional, homologação; Ponte internacional, projeto; Comissão Mista Brasileiro-Argentina (Comab); Consórcio Impregilo-IglysCigla-Convap
Decreto n!! 1.781, de 10 de janeiro de 1996

210

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL

Sistema Financeiro Nacional, reestruturação
Medida Provisória n!! 1.250, de 4 de janeiro de 1996

27

CONSELHO NACIONAL Di CIltNCIA E TECNOLOGIA

Regulamento
Lei n' 9.257, de 9 dejaneiro de 1996

13

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 226 § 7g, regulamentação; Planejamento familiar
Lei e" 9.263, de 12 de janeiro de 1996
Art. 195 § 4°; Seguridade Social, manutenção, custeio
Lei Complementar nO 84, de 18 de janeiro de 1996

22
7

CONTRATO
Administração Pública; Lei nO 8.666193, alteração
Medida Provisória n' 1.279, de 12 de janeiro de 1996

160

CORREGEDORIA DO SERVIÇO EXTERIOR
Competência; Ministério das Relações Exteriores; Servidor Público
Decreto n!l1.793, de 18 de janeiro de 1996

297

COTA DE REVERSÃO
Energia elétrica; Tarifa pública; Decreto nO 774/93, alteração

Decreto n' 1.771, de 3 de janeiro de 1996..................................................
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199

53i3t
CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE GENTE, BELO HORIZONTE <MG)
Utilidade Pública, declaração
(43) Decreto de 25 de janeiro de 1996

452

CRÉDITO ADICIONAL
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
(204) Decreto de 27 de dezembro de 1995
<Publicado no DO de 28 de dezembro de 1995 e republicado no DO de 9
de janeiro de 1996)

502

Justiça Eleitoral
(204) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(Publicado no DO de 28 de dezembro de 1995 e republicado no DO de 9
de janeiro de 1996)

502

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
(176) Decreto de 27de dezembro de 1995
(Publicado no DO de 27 de dezembro de 1995 e retificado noDO de 9 de
janeiro de 1996)

508

União Federal; Órgãos Diversos
Lei n' 9.121, de 30 de outubro de 1995
(Publicada no DO de 31 de outubro de 1995 e retificada no DO de 19 de
janeiro de 1996)
(5) Decreto de 19de novembro de 1995
(Publicado no DO de 3 de novembro de 1995 e retificadonoDO de 24 de
janeiro de 1996)

503
374

CRÉDITO ESPECIAL
Encargos Financeiros da União; Ministério da Fazenda. supervisão
(132) Decreto de 26 de dezembro de 1995
<Publicado no DO de 27 de dezembro de 1995 e retificado no DO de 9 de
janeiro de 1996)

508

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Ministério da Ciência e Tecnologia
(116) Decreto de 22 de dezembro de 1995
(Publicado no DO de 23 de dezembro de 1995 e retificado no DO de 9 de
janeiro de 1996)

507

Ministério da Educação e do Desporto
(215) Decreto de 28 de dezembro de 1995
(Publicado no DO de 29 de dezembro de 1995 e republicado no DO de 9
de janeiro de 1996)

502
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Ministério da Justiça
(115) Decreto de 28 de novembro de 1995
(Publicado no DO de 29 de novembro de 1995 e republicado noDO de 15

de janeiro de 1996)

501

Ministério da Previdência e Assistência Social
Ministério da Saúde
Ministério do Trabalho
(215) Decreto de 28 de dezembro de 1995
(Publicado no DO de 29 de dezembro de 1995 e republicado no DO de 9

de janeiro de 1996)

502

CUBA
Acordo de Alcance Parcial para a Liberação e Expansão do Comércio
Intra-Regional de Sementes, Segundo Protocolo Adicional, execução;
Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru,

Uruguai, Venezuela
Decreto n 21.769, de 3 dejaneiro de 1996

198

CURSO DE GRADUAÇÃO
Administração
Centrode Ensino SuperiordoVale do Parnaíba;Teresina (PI)
(5) Decreto de 4 de janeiro de 1996
:...................................
Centrode Estudos SuperioresBarrosMelo;Olinda(PE)
(3) Decreto de 4 de janeiro de 1996
Faculdade de Administração e Negócios de Valinhas; Valinhas (SP)
(11) Decreto de 5 de janeiro de 1996
Faculdade de Comércio Exterior Luiz Tarquínio; Salvador (BA)
(B)Decreto de 4 de janeiro de 1996
Comunicação Social
Faculdade de Ciências Administrativas de valínhos; Valinhos (SP)
(9) Decreto de 4 de janeiro de 1996
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas; São José do Rio Preto (SP)
(2) Decreto de 4 de janeiro de 1996
Direito
Faculdade de Ciências Humanas de Pernambuco; Recife (PE)
(6) Decreto de 4 de janeiro de 1996

374
373
382
376

377
372

375

Engenharia Agrícola
Faculdade de Ciências Agro-Ambientais. Sociedade Nacional de

Agricultura; Rio de Janeiro (RJ)
(4) Decreto de 4 de janeiro de 1996
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373

535
Pedagogia, habilitação em Magistério das Matérias Pedagógicas do 22
Grau e Tecnologia Educacional
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras «Imaculada Conceição»:
Santa Maria (RS)
(7) Decreto de 4 de janeiro de 1996

376

D
DATA DE PAGAMENTO
Remuneração; Servidor público civil; Militar; Empregado; Sociedade de
Economia Mista; Empresa Estatal
Medida Provisória ae 1.267, de 12 de janeiro de 1996

102

DÉBITO
Fundo de Garantia doTempo de Serviço (FGTS); Dívida ativa, inscrição;

Lei n2 8.844/94, alteração
Medida Provisória n!!1.266, de 12 de janeiro de 1996

101

DÉCIMOS
Criação; Servidor público civil; Remuneração; Leis n 28 8.112/90 e
8.911/94, alteração
Medida Provisória n 2 1.268, de 12 de janeiro de 1996

103

DECRETOFEDERAL
Decreto DI' 91611890, revogação, suspensão; Decreto nO 11191, Anexo IV,
alteração
Decreto nl!1.780, de 10 de janeiro de 1996

209

DEFESA DO CONSUMIDOR
Comissão Nacional Permanente, criação; Decreto de 28 de setembro de
1995, alteração
(34) Decreto de 11 de janeiro de 1996

441

DELEGAÇÃO DE COMPET~NClA
Ministro da Aeronáutica; Empresa de Transporte Aéreo, funcionamento,
autorização
Decreto n'l1.786, de 11 de janeiro de 1996

241

DESAPROPRIAÇÃO
Imóvel; Interesse Social; Reforma Agrária; Piratini (RS)
(42) Decreto de 23 de janeiro de 1996

451
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536
DESESTATlZAÇÃO
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás); Dissolução; Extinção; Aesembléia Geral, convocação;Decreto n'l.746195, alteração
Decreto n'l. 768, de 29 de dezembro de 1995
(Publicado no DO de 2 de janeiro de 1996)
(Retificado no DO de 3 de janeiro de 1996)

197
506

Criação; Lei nfl 8.031190, alteração

Mediá4 Provisória n'l.270, de 12 de janeiro de 1996

124

Programa Nacional de Desestalização; Regulamentação; Créditos
Decreto n' 1.785, de 11 de janeiro de 1996

239

DESPESA PúBLICA
Restos apagar, inscrição; Poder Executivo; Exercício de 1995. Decreto

n'l.762195, alteração
Decreto n'l. 795, de 22 de janeiro de 1996

299

DIÁRIAS
Concessão; ServidorPúblico; Pagamento; Decreto ni 1.736/95,alteração
Decreto n'l. 770, de 3 de janeiro de 1996

199

DIPLOMATA; Gratificação ver GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÁTICO (GDP)
DIREITO

Curso de graduação, autorização
Faculdadede CiênciasHumanas de Pernambuco; Recife<PE)
(6) Decreto de 4 de janeiro de 1996

375

DIvIDA ATIVA ver DÉBITO
DIvIDA MOBILIÁRIA
Município de São Paulo; Letras Financeiras do Tesouro
emissão
Resolução n'l, de 18 de janeiro de 1996

{LFTM.gp~

191

DOCUMENTO
Microfilinsgem; Lei nQ 5.433168. regulamentação

Decreto nv t, 799, de 30 de janeiro de 1996

E
ELETROBRÁS ver CENTRAIS ELÉTRICAS BIIASILEIRAS S.A.
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328

537
EMPREGADO
Sociedadede EconomiaMista; EmpresaEstatal; Data de pagamento
Me<.Üd4 Provisória n' 1.267, de 12 de janeiro de 1996

102

EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)
Remessa postal internacional; Intercâmbio; Controle aduaneiro; Normas'

Decreto n 2 1.789, de 12 de janeiro de 1996

246

EMPRESACOMERCIAL
Registro público; Registro do comércio; Junta Comercial; Lei n' 8.934194,
regulamentação
Decreton'l.800, de 30 de janeiro de 1996

334

EMPRESAESTATAL
Empregado; Remuneração; Data de pagamento
Me<.Üd4 Provisória n'l.267, de 12 de janeiro de 1996

EMPRESAESTRANGEIRA
Instalação, autorização; Associação Maison de la France
(I) Decreto de 3 de janeiro de 1996

102

371

EMPRESAMERCANTIL ver EMPRESA COMERCIAL
EMPRESASUBSIDIÁRIA
Criação; Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletrobrás)
Lei n' 9.163, de 15 de dezembro de 1995
(Publicada no DO de 22 de dezembro de 1995 e retificada no DO de 23
de janeiro de 1996)

504

EMPRÉSTIMO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
ENCARGOS F1NANCEffiOS
Administraçãopública; Entidade, extinção, dissolução; Lei n~ 8.931/94,
alteração
Me<.Üd4 Provisória n' 1.278, de 12 de janeiro de 1996

159

ENCARGOS FINANCEffiOS DA UNIÃo
OrçamentoFiscal; CréditoEspecial;Ministérioda Fazenda, supervisão
(132) Decreto de 26 de dezembro de 1995
(Publicado no DO de 27 de dezembro de 1995 e retificado no DO de 9 de
janeiro de 1996)

508

ENCOMENDA POSTAL ver REMESSA POSTAL INTERNACIONAL
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. I, p. 525-565,jan. 1996

538
ENERGIAELÉTRICA
Tarifa Pública; Cota de reversão, fixação; Decreto n' 774/93, alteração
Decreto n' 1.771, de 3 de janeiro de 1996

199

ENGENHARIA AGRíCOLA
Curso de graduação, autorização
Faculdade de Ciências Agro-Ambientais. Sociedade Nacional de
Agricultura; Rio de Janeiro (RJ)
(4) Decreto de 4 de janeiro de 1996

373

EQUADOR
Acordo de Alcance Parcial para a Liberação e Expansão do Comércio
Intra-Regional de Sementes, Segundo Protocolo Adicional, execução;
Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai,

Venezuelae Cuba
Decreto n' 1. 769, de 3 de janeiro de 1996

198

EQUIPAMENTOS
Aquisição; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), isenção
Medida Provisória n 21.251, de 4 de janeiro de 1996

29

ESTADO DO ESpíRITO SANTO
Operação financeira; Empréstimo interno
Resolução n' 2, de 23 de janeiro de 1996

193

ESTADO-MAIOR DASFORÇAS ARMADAS
Cargo em Comissão, remanejamento
Decreto n' 1.790, de 12 de janeiro de 1996

266

ESTRUTURA REGIMENTAL
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
Decreto n'll, 784, de 11 de janeiro de 1996
Ministério da Justiça; DecretonV 91611890, revogação,suspensão; Decreto nO 11/91, Anexo IV, alteração
Decreto nO 1. 780, de 10 de janeiro de 1996

209

Ministério da Justiça; Quadrode Pessoal
Decreto n 111.796, de 24 de janeiro de 1996

300

Ministério do Planejamento e Orçamento;Organização;Quadrode Pessoal
Decreto n' 1.792, de 15 de janeiro de 1996

269
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539

F
FINANÇAS E CONTROLE; Poder Executivo ver SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO DO PODER EXECUTIVO
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS {FINEP}
Programa de Ciência e Tecnologia; Financiamento; Empréstimo externo
Resolução n 2 3, de 25 de janeiro de 1996

194

FORÇAS ARMADAS
Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação
Medida Provis6ria n' 1.283, de 12 de janeiro de 1996 .."""".."

",,.

177

FRANÇA
Acordo. por troca de Notas, que emenda o Acordo sobre Cooperação
Administrativa Mútua para a Prevenção, a Pesquisa e a Repressão às
Infrações Aduaneiras, promulgação
Decreto n 2 1.783, de 10 de janeiro de 1996

212

FRAUDE ADUANEIRA
Prevenção; Pesquisa; Repressão; Acordo; Brasil; França
Decreton' 1.783, de 10 de janeiro de 1996 ."""""."""""""""""",,.,,,,.,,"

212

FUNAI ver FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO
FUNÇÃO GRATIFICADA
Ministério da Fazenda
Decreto nS! 1.745, de 13 de dezembro de 1995
(Publicado no DO de 14 de dezembro de 1995 e no DO de 28 de dezembro
de 1995 e republicado no DO de 29 de janeiro de 1996) """"""""."""""
Quantitativo
Medida Prouis6ria n!! 1.282, de 12 de janeiro de 1996
Remanejamento
Fundação Biblioteca Nacional
Fundação Nacional de Artes
Fundação Casa de Rui Barbosa
Fundação Cultural Palmares
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Decreton 21.773, de 4 de janeiro de 1996
Fundação Nacional do índio (Funai)
Decreto n' 1.779, de9 de janeiro de 1996 """"""
""..",,...
Ministério da Agricultura. do Abastecimento e da Refonna Agrária
Decreto n!! 1.784, de 11 de janeiro de 1996
Ministério da Justiça
Decreto nl!1.796, de 24 de janeiro de 1996

457

175

201
209

213
300
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540
FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL
Cargo em Comissão; Função gratificada, remanejamento

Decreto nl.! 1.773, de 4 de janeiro de 1996

201

FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA
Cargo em Comissão; Função gratificada, remanejamento

Decreton2 1. 773, de 4 de janeiro de 1996

201

FUNDAÇÃO CULTURAL PAlMARES
Cargo em Comissão; Função gratificada, remanejamento

Decreton' 1.773, de 4 de janeiro de 1996

201

FUNDAÇÃO DE ASSIST~NCIA HOSPITALAR AO TRABALHADOR RURAL DE IGARACY (PB)
Utilidade Pública, declaração

(43) Decreto de 25 de janeiro de 1996

452

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES
Cargo em Comissão; Função gratificada, remanejamento

Decreton' 1.773, de 4 de janeiro de 1996

201

FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO (FUNAl)
Cargo em Comissão; Função gratificada, remanejamento

Decreton' 1.779, de 9 de janeiro de 1996

209

Terras indígenas, demarcação, homologação

Alto Rio Puros; Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano (AC)

(18) Decreto de 5 de janeiro de 1996

403

Atikumj Camaubeira da Penha (PE)

(12) Decreto de 5 de janeiro de 1996
Araweté Igarapé Ipixuna; Altamira, Senador José Porfírio e São
Félix do Xingu (PA)
(13) Decreto de 5 de janeiro de 1996

383

385

Bom Intento; Benjamim Constant (AM)

(19) Decreto de 5 de janeiro de 1996
Évare I; São Paulo de Olivença e Tabatinga (AM)
(15) Decreto de 5 de janeiro de 1996
Évare lI; São Paulo de Olivença (AM)
(17) Decreto de 5 de janeiro de 1996

407
390
397

Koatinemo; Altamira (PA)

(24) Decreto de 5 de janeiro de 1996
Lagoa dos Brincos; Vila Bela da Santíssima Trindade (MT)
(22) Decreto de 5 de janeiro de 1996

Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 1, p. 525·565, jan. 1996

420
412

541
Malacacheta; Bonfim (RR)
(27) Decreto de 5 de janeiro de 1996
<Publicado noDO de 8 de janeiro de 1996)
(Retificado no DO de 12 de janeiro de 1996)
Pankararé; Glória (BA)
(26) Decreto de 5 de janeiro de 1996
Parati Mirim; Parati (RJ)
(20) Decreto de 5 de janeiro de 1996 ................................................•..
Pequizal; Vila Bela da Santíssima Trindade (MT)
(25) Decreto de 5 de janeiro de 1996
São Pedro; Autazes (AM)

(21) Decreto de 5 de janeiro de 1996...................................................
Tenharim Mannelos; Humaitá e Manicoré (AM)
(23) Decreto de 5 de janeiro de 1996
Tikuna de Feijoal; São Paulo de Olivença (AM)
(28) Decreto de 5 de janeiro de 1996
Truká; Cabrobó (PE)
(14) Decreto de 5 de janeiro de 1996
Tukuna Porto Espiritual; Benjamim Constant (AM)
(l6)Decreto de 5 de janeiro de 1996
FUNDO DA MARINHA MERCANTE (FMM)
Legislação, alteração
Medida Provisória n' 1.280, de 12 de janeiro de 1996
Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
Medida Provisória n!!1.256, de 12 de janeiro de 1996
Recursos, utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbras)
Medida Provisória n!!1.254, de 12 de janeiro de 1996

428
507
425
409
422

410
413
432
389
396

161
36

31

FUNDO DE AMPARO AO TRABAUIADOR (FAT)
Recursos; Leis n2s 8.019/90 e 8.212191, alteração
Medida Provisória n!!1.261, de 12 de janeiro de 1996
Recursos, alocação; Sistema Único de Saúde (SUS)
Medida Provisória n!!1.285, de 12 de janeiro de 1996

183

FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAçÃO SALARIAL (FCVS)
J?uncionamento;Legjslação
Medida Provisória n!!1.284, de 12 de janeiro de 1996

181

FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL (FESR)
Funcionamento; Legislação
Medida Provisória n Q 1.284, de 12 de janeiro de 1996..............................

181

60
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FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
Débito; Dívida ativa, inscrição; Lei n2 8.844/94, alteração
Medida Provisória n' 1.266, de 12 de janeiro de 1996

101

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cota, subscrição; ImpostoSobre Operações de Crédito,Câmbioe Seguro
e Sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF),
incidência

Decreton 2 1.776, de 9 de janeiro de 1996
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PlSIPASEP
Recursos;Remuneração; Taxa de Juros de LongoPrazo (TJLP)
Medida Provisória n2 1.256, de 12 de janeiro de 1996

206

36

FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO
DAS ATMDADES DE FISCALIZAÇÃO (FUNDAF)
Adaptação; Legislação
Medida Provisória n' 1.284, de 12 de janeiro de 1996

181

FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
(FUNTREDE)
Funcionamento; Legislação
Medirm Provisória n' 1.284, de 12 de janeiro de 1996

181

G
GÁS NATURAL

Utilização, comercialização; Combustível; Veículo automotivo
Decreto nl!1.787, de 12 de janeiro de 1996

242

GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABAIJIO (GCET)

Criação;Militar; Forças Annadas
Medida Provisória n' 1.283, de 12 de janeiro de 1996

177

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATMDADE DE FISCALIZAÇÃO
Criação; Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária
Medida Provis6ria n 2 1.257, de 12 de janeiro de 1996

40

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VÔO
Criação; Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego (DACTA)
Medirm Provisória n' 1.257, de 12 de janeiro de 1996
Co\. Leis Rep. Fed. Braail, Braailia, v. 188, n. 1, p. 525-565, jan. 1996

40

543
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHODIPLOMÁTICO (GDD)
Criação; Ministério das Relações Exteriores
Medida Provisória nl! 1.262, de 12 de janeiro de 1996

61

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHOE PRODUTIVIDADE (GDP)
Criação, alteração; Atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento
Medida Provisória ni' 1.262, de 12 de janeiro de 1996

61

GRUPO-DEFESAAÉREAE CONTROLE DOTRÁFEGO (DACTA)
Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, criação
Medida Provisória n'l1.257, de 12 de janeiro de 1996

40

I
IMÓVEL
Reversão; Município de Mamboré (PR)
Lei n" 9.258, de 9 de janeiro de 1996

16

Servidão administrativa; Utilidade Pública
Maxaranguape e Touros (RN)j Companhia Energética do Rio Gran-

de do Norte (Cosem)
(37) Decreto de 15 de janeiro de 1996

Serra (ES); Espírito Santo Centrais Eléíricas S.A. (Escelsa)
(38) Decreto de 15 de janeiro de 1996
Xavantes e Durinhos (SP); Companhia Energética de São Paulo
(Cesp)
(39) Decreto de 15 de janeiro de 1996
"....................

443

445
446

IMÓVELRURAL
Interesse Social; Reforma Agrária
Piratini (RS); Desapropriação
(42) Decreto de 23 de janeiro de 1996

Timbó Grande (SC); Decreto de 10 de novembro de 1995, alteração
(44) Decreto de 31 de janeiro de 1996.................................................

451
454

IMÓVELURBANO
Locação; Lei nl! 8.245/91, alteração
Lei n 2 9.256, de 9 de janeiro de 1996

12

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Alíquota, redução
Medida Provis6ria n!! 1.272, de 12 de janeiro de 1996

136
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544
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO E
SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS(IOF)
Incidência; Fundo de Investimento Imobiliário; Cota,subscrição
Deerero n' 1.776, de 9 de janeiro de 1996

206

IMPOSTOSOBREPRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Crédito presumido
Medidn Provisória n' 1.273, de 12 de janeiro de 1996
Isenção; Equipamento; Máquina; Aparelho; Instrumente
Medidn Provisória n' 1.251, de 4 de janeiro de 1996

143
29

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Dirigente; Responsabilidade solidária

Medidn Provisória n' 1.255, de 12 de janeiro de 1996

33

INSTITUTODO CÁNCER INFANTIL, PORTOALEGRE (RS)
Utilidade Pública, declaração
(41lDeererode 18 de janeiro de 1996

INSTITUTODOPATRIMÕNIO HISTÓRICO E ARTíSTICO NACIONAL
Cargoem Comissão; Funçãogratificada,remanejamento
Decreton' 1.773, de 4 de janeiro de 1996

450

201

INSTRUMENTO ver EQUIPAMENTOS
IOF ver IMPOSTOSOBREOPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO E SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A TíTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
IPI ver IMPOSTO SOBREPRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
ISONOMIA SALARIAL
Servidorpúblico civil
Medida Provis6ria nl! 1.260, de 12 de janeiro de 1996

50

J
JUNTA COMERCIAL
Empresacomercial; Registro público; Registro docomércio; Lein9 8.934194,
regulamentação

Decrero n' 1.800, de 30 de janeiro de 1996

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n, I, p. 525-565, jan. 1996

334

545
JUNTA INTERAMERICANA DE DEFESA (JID)
Brasil, representação; Decreto 0"76.062/75, alteração

Decreto nU1.787, de 12 de janeiro de 1996

242

JUNTAS ADMlNISTRATNAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (JARI)
Criação; Ministério da Justiça, Departamento de Polícia Rodoviária
Federal; Código Nacional de Trânsito

Decreto n' 1. 777, de 9 de janeiro de 1996
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
Orçamento Fiscal; Orçamento da SeguridadeSocial;Crédito Adicional
(204) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(Publicado no DO de 28 de dezembro de 1995 e republicado no DO de 9
de janeiro de 1996)
JUSTIÇA DO TRABALHO 15' REGIÃO
Criação; Lei nl!7.520/86, alteração
Lei n' 9.254, de 3 de janeiro de 1996

207

502

11

JUSTIÇA ELEITORAL
Orçamento Fiscal; Orçamento da SeguridadeSocial;CréditoAdicional
(204) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(Publicado no DO de 28 de dezembro de 1995 e republicado no DO de 9

de janeiro de 1996)

502

L
LEI DOS QUINTOS
Extinção; Servidor público civil; Décimos, criação; Leis n2s 8.112190 e
8.911194, alteração
Medida Provisória ae 1.268, de 12 de janeiro de 1996

103

LEI ORÇAMENTÁRIA ver ORÇAMENTO
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO MUNIcípIO DE SÃo PAULO
(LFTM-SP)
Emissão

Resolução n' 1, de 18 de janeiro de 1996

191

LICITAÇÃO
Administração Pública; Lein2 8.666193, alteração
Medida Provisória nl' 1.279, de 12 de janeiro de 1996

160

LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO ver IMÓVEL URBANO, Locação

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. I, p. 525-565, jan. 1996

546

M
MÁQUINA ver EQUlPAMENTOS
MEIO AMBIENTE
Area de Proteção Ambiental (APA), administração; Bacia do Rio São
Bartolomeu (DF)
Lei n' 9.262, de 12 de janeiro de 1996

20

MENSALIDADE ESCOLAR
Reajuste
Medida Provisória n'1.265, de 12 de janeiro de 1996

95

MERCADO DE CAPITAIS
Lei n' 4.728165, alteração
Medida Provisória n!! 1.252, de 11 de janeiro de 1996

MERCADO FINANCEIRO
Lei nV 4.728165, alteração
Medida Provisória n 2 1.252, de 11 de janeiro de 1996

ao
ao

METANOL DONORDESTE (METANOR) S.A.
Participação acionária; Programa Nacional de Desestatização (PND);

Petroquisa
(35) Decreto 11'de janeiro de 1996

442

MÉXIco
Acordode Alcance Parcial de Renegociaçãodas Concessões Outorgadas
no Período 196211980 • N" 9, Terceiro Protocolo Adicional (Protocole de
Adequação); Brasil
Decreton'I.782,de 10 de janeiro de 1996

211

MICROFILMAGEM
Documento; Lei nl! 5.433/68, regulamentação
Decreto n2 1.799, de 30 de janeiro de 1996

328

MILITAR
Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCETl, criação; Forças
Armadas
Medida Provisória n' 1.283, de 12 de janeiro de 1996.............................
Oficial da Ativa; Efetivos militares
Ministério do Exército
(10) Decreto de 4 de janeiro de 1996
Ministério da Aeronáutica
(40) Decreto de 18 de janeiro de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. I, p. 525-565, jan. 1996

177

378
448

547
Remuneração; Data de Pagamento
Medida Provisória n!11.267, de 12 de janeiro de 1996

102

MINISTÉRIODAADMINISTRAÇÃO FEDERALE REFORMADO ESTADO
Cargo em Comissão, remanejamento
Estado-Maior das Forças Annadas
Decreton' 1.790, de 12 de janeiro de 1996
Fundação Biblioteca Nacional
Fundação Nacional de Artes
Fundação Casa de Rui Barbosa
Fundação Cultural Palmares
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Decreton!J 1.773, de 4 de janeiro de 1996
Fundação N acionaI do índio
Decreton' 1.779, de 9 de janeiro de 1996
Ministério da Agricultura. do Abastecimento e da Refonna Agrária
Decreto n' 1.784, de 11 de janeiro de 1996
Ministério da Justiça
Decreto n' 1. 778, de 9 de janeiro de 1996
Decreton' 1.796, de 24 de janeiro de 1996
Ministério da Marinha
Decreto nl;'1.794, de 18 de janeiro de 1996
Ministério do Planejamento e Orçamento
Decreton'J 1. 792, de 15 dejaneiro de 1996
Presidência da República
Decreto n Q 1.801. de 31 de janeiro de 1996
Superintendência de Seguros Privados
Decreto n 2 1. 772. de 4 de janeiro de 1996

266

201
209
213
208
300
299
269
369
200

MINISTÉRIO DAAERONÁUTICA
Oficial da Ativa; Efetivos militares
(40) Decreto de 18 de janeiro de 1996

448

Quadro de Oficiais; Promoção; Vagas; Ano-base de 1995
(33)Decreto de 11 de janeiro de 1996

440

MINISTÉRIO DAAGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DAREFORMAAGRÃRIA
Estrutura Regimental. aprovação; Quadro de Pessoal; Cargo em Comissão; Função Gratificada
Decreto n' 1.784, de 11 de janeiro de 1996
Gratiflcação de Desempenho de Atividade de Fiscalização. criação
Medida Provisórian Q 1.257, de 12 de janeiro de 1996

213
40
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548
MINISTÉRIO DA ClltNCIA E TECNOLOGIA
Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas (Conapa), criação
Decreto n!! 1.791, de 15 de janeiro de 1996

266

Orçamento Fiscal; Crédito Suplementar
(116) Decreto de 22 de dezembro de 1995
<Publicado no DO de 23 de dezembro de 1995 e retificado no DO de 9 de
janeiro de 1996)

507

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

Orçamento Fiscal; Orçamento da Seguridade Social; Crédito Suplementar
(215) Decreto de 28 de dezembro de 1995
(Publicado no DO de 29 de dezembro de 1995 e republicado no DO de 9
de janeiro de 1996)

502

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Cargo em comissão, criação
Medida Provisória n!!1.258, de 12 de janeiro de 1996
Organização; Regimento; Cargo em Comissão; Função gratificada
Decreton!! 1.745, de 13 de dezembro de 1995
(Publicado no DO de 14 de dezembro de 1995 e no DO de 28 de dezembro
de 1995 e republicado no DO de 29 de janeiro de 1996)

43

457

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Cargo em Comissão, remanejamento

Decreto nl! 1.778, de 9 de janeiro de 1996..................................................

208

Comissão Nacional Permanente de Defesa do Consumidor, criação; Decreto de 28 de setembro de 1995, alteração
(34) Decreto de 11 de janeiro de 1996

441

Departamento de Polícia Rodoviária Federal; Juntas Administrativas de
Recursos de Infrações (Jari), criação
Decreto nU 1.777, de 9 de janeiro de 1996

207

Estrutura Regimental
Decreto n" 916/1890,revogação, suspensão; Decreto ns 11/91, Anexo
IV, alteração
Decreto n' 1.780, de 10 de janeiro de 1996
Aprovação; Quadro de Pessoal; Cargo em Comissão; Função Gratificada
Decreton" 1.796, de 24 de janeiro de 1996........................................
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 525-565, jan. 1996

209

300

549
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(115) Decreto de 28 de novembro de 1995
(Publicado no DO de 29 de novembro de 1995 e republicado no DO de 15
de janeiro de 1996)

501

MINISTÉRIO DA MARINHA
Cargo em Comissão, remanejamento
Decreto n 21. 794. de 18 de janeiro de 1996

299

Quadro de Oficiais
Capitão-de-Mar-e-Guerra; Não-Numerados; 1996
(30) Decreto de 10 de janeiro de 1996
Promoção; Vagas, Ano-base de 1995
(31) Decreto de 10 de janeiro de 1996

435
436

MINISTÉRIO DA PREVIDÉNCIA E ASSISTÉNCIA SOCIAL
Orçamento Fiscal; Orçamento da Seguridade Social; Crédito Suplementar
(215) Decreto de 28 de dezembro de 1995
(Publicado no DO de 29 de dezembro de 1995 e republicado no DO de 9
de janeiro de 1996)

502

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Orçamento Fiscal; Orçamento da Seguridade Social; Crédito Suplementar
(215) Decreto de 28 de dezembro de 1995
(Publicado no DO de 29 de dezembro de 1995 e republicado no DO de 9
de janeiro de 1996)

502

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Corregedoria do Serviço Exterior, competência; Servidor Público
Decreto n 21.793, de 18 de janeiro de 1996
Gratificação de Desempenho Diplomático, criação
Medida Provisória n 21.262, de 12 de janeiro de 1996

297
61

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
Diretoria de Recuperação; Sede, alteração; Barueri (SP); Brasília (DF)
Decreto n'l1.774, de 4 de janeiro de 1996

202

Oficial da Ativa; Efetivos militares
(lO) Decreto de 4 de janeiro de 1996

378

Quadro de Oficiais; Promoção; Vagas, Ano-base de 1995
(32) Decreto de 10 de janeiro de 1996

439

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 525-565, jan. 1996

550
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HíDRICOS E DA
AMAZÔNIA LEGAL
OrçamentoFiscal; CréditoAdicional
(176) Decreta de 27 de dezembro de 1995
(Publicadono DO de 27 de dezembrode 1995 e retificadono DO de 9 de
janeiro de 1996)

508

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Estrutura Regimental, aprovação; Quadro de Pessoal; Cargo em Comissão
Decreto nlo! 1. 792, de 15 de janeiro de 1996

269

MINISTÉRIO DO TRABALHO
Orçamento Fiscal; Orçamento da Seguridade Social; Crédito Suplementar
(215) Decreta de 28 de dezembro de 1995
(Publicado no DO de 29 de dezembro de 1995 e republicado no DO de 9
de janeiro de 1996)

502

MINISTÉRIOS
Organização

Medida Provisória nl! 1.263, de 12 de janeiro de 1996

65

MINISTRO DA AERONÁUTICA
Delegação de competência;Empresa de TransporteAéreo,funcionamento, autorização
Decreto nl! 1. 786, de 11 de janeiro de 1996

241

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Letras Financeiras do Tesouro, emissão
Resolução nlo! 1, de 18 de janeiro de 1996...................................................

191

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL
Programa Nacional de Desestatização (PND)
Medida Provisória n' 1.275, de 12 de janeiro de 1996

149

o
OBRAS DE FREI FRANCISCO, RECIFE (PE)
Utilidade Pública, declaração
(41) Decreta de 18 de janeiro de 1996

Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 525-565, jan. 1996

450

551
OBRAS SOCIAIS SÃO JOSÉ, PATROcíNIO (MG)

Utilidade Pública, declaração
(411Decreto de 18 de janeiro de 1996

450

OFlCIALDAATIVA

Militar; Efetivos militares
Ministério da Aeronáutica
(40) Decreto de 18 de janeiro de 1996

448

Ministério do Exército
(10) Decreto de 4 de janeiro de·1996

378

OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA
Empréstimo externo; Brasil; Programa de Ciência e Tecnologia; Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)
Resolução n 2 3 . de 25 de janeiro de 1996

194

Empréstimo interno; Estado do Espírito Santo
Resolução n2 2, de 23 de janeiro de 1996

193

ORÇAMENTO

Elaboração,diretrizes; Exercíciode 1996. Lei nl! 9.082195, alteração
Medida Provisória n!! 1.287, de 18 de janeiro de 1996

188

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Crédito Adicional
Órgãos Díveros
Lei n'9.121, de 30 de outubro de 1995
<Publicada no DO de 31 de outubrode 1995 e retificada naDO de 19
de janeiro de 1996)
(5)

503

Decreto de 12 de novembro de 1995

(Publicado no DO de 3 de novembro de 1995 e retificado no DO de

24 de janeiro de 1996)

:......................

374

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Justiça Eleitoral
(204) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(Publicado no DO de 28 de dezembro de 1995 e republicado no DO

de 9 de janeiro de 1996)

502

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. I, p. 525-565,jan. 1996

552
Crédito Suplementar
Ministério da Educaçãoe do Desporto
Ministério da Previdência e Assistência Social
Ministério da Saúde
Ministério do Trabalho
(215) Decreto de 28 de dezembrode 1995
(Publicado no DO de 29 de dezembrode 1995 e republicado no DO
de 9 de janeiro de 1996)

502

ORÇAMENTO DA UNIÃo ver UNIÃO FEDERAL Orçamento
ORÇAMENTO FISCAL
Crédito Adicional
Órgãos Diversos
Lei n' 9.121, de 30 de outubro de 1995
(Publicada noDO de 31 de outubro de 1995 e retificada noDO de 19
de janeiro de 1996)
(5) Decreto de 1~ de novembro de 1995
(Publicado no DO de 3 de novembrode 1995 e retificadono DO de
24 de janeiro de 1996)
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Justiça Eleitoral
(204) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(Publicado no DO de 2S de dezembro de 1995 e republicado no DO
de 9 de janeiro de 1996)
Ministério do MeioAmbiente, dos RecursosHídricose da Amazônia
Legal
(176) Decreto de 27 de dezembro de 1995
(Publicadono DO de 27 de dezembrode 1995 e retificadono DO de
9 de janeiro de 1996)
Crédito Especial
Encargos Financeiros da União;Ministério da Fazenda, supervisão
(132) Decreta de 26 de dezembro de 1995
(Publicado no DO de 27 de dezembrode 1995 e retificadono DO de
9 de janeiro de 1996)
Crédito Suplementar
Ministério da Ciência e Tecnologia
(116) Decreta de 22 de dezembro de 1995
(Publicado no DO de 23 de dezembrode 1995 e retificadono DO de
9 de janeiro de 1996)
Ministério da Educaçãoe do Desporto
(215) Decreto de 28 de dezembrode 1995
(Publicado no DO de 29 de dezembrode 1995 e republicado no DO
de 9 de janeiro de 1996)
Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 52fi..565,jan. 1996

503
374

502

50S

50S

507

502

553
Ministério da Justiça
(115) Decreto de 28 de novembro de 1995
(Publicado no DO de 29 de novembro de 1995 e republicado no DO
de 15 de janeiro de 1996)
Ministério da Previdência e Assistência Social
Ministério da Saúde
Ministério do Trabalho
(215) Decreto de 28 de dezembro de 1995
(Publicado no DO de 29 de dezembro de 1995 e republicado no DO
de 9 de janeiro de 1996)

501

502

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATNA ver ESTRUTURA REGIMENTAL

p
PARAGUAI
Acordo de Alcance Parcial para a Liberação e Expansão do Comércio
Intra-Regional de Sementes, Segundo Protocolo Adicional, execução;
Brasil, Argentina. Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Uruguai,
Venezuela e Cuba
Decreton 21. 769, de 3 de janeiro de 1996

198

Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos
Perigosos, execução; Brasil. Argentina e Uruguai
Decreto nl!1.797, de 25 de janeiro de 1996

326

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
Trabalhador
Medida Provisória n!! 1.276, de 12 de janeiro de 1996

151

PARTIDOpOLíTICO
Organização e funcionamento; regulamentação; Lei n" 9.096/95, alteração
Lei n' 9.259, de 9 de janeiro de 1996

16

PEDAGOGIA
Curso de graduação, autorização
Habilitação em Magistério das Matérias Pedagógicas do 2ll Grau e
Tecnologia Educacional
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Imaculada Conceição;
Santa Maria (RS)
(7) Decreto de 4 de janeiro de 1996

376
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554
PENSÃO ESPECIAL
Cunha, Ayres Câmara
Lei n'9.260, de 10 de janeiro de 1996

18

Menezes,Luciade Oliveira
Lei n' 9.255, de 3 de janeiro de 1996

12

PERU
Acordo de Alcance Parcial para a Liberação e Expansão do Comércio
lntra-Regional de Sementes, Segundo Protocolo Adicional, execução;
Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Cuba
Decreto n' 1.769, de 3 de janeiro de 1996

198

PESSOAL

Pagamento: Recursos; Companhia Fluminense de Trens Urbanos
(Elumitrens); Lei 09. 8.995/95, alteração
Medida Provisório n'l.253, de 12 de janeiro de 1996

30

PETROQUISA
Exclusão;Participação acionária;ProgramaNacional de Desestatização
O'ND); Metanol do Nordeste (Metanor) S.A.
(35) Decreto 11 de janeiro de 1996

442

PlSIPASEPver PROGRAMADE INTEGRAÇÃOSOCIAL E DE FORMAÇÃO
DOPATRTIMÔmODOSER~DORPúBuco

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO; Poder Executivo ver SISTEMA DE
PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
PLANEJAMENTO FAMILIAR
Constituição Federal Art. 226 § 7', reguIsmentação
Lei n' 9.263, de 12 de janeiro de 1996
PODER EXECUTIVO
Despesa pública; Restos a pagar, inscrição; Exercício de 1995; Decreto
09. 1.762/95, alteração
Decreto n' 1.795, de 22 de janeiro de 1996

22

299

PONTE INTERNACIONAL
Projeto; Contrato Internacional de Concessão, homologação; Comissão
Mista Brasileiro-Argentina (Comab); Consórcio Impregilo-Iglys-CiglaConvap
Decreto n' 1.781, de 10 de janeiro de 1996

Cal. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 1, p. 525-565,jan. 1996

210

555
PRESID~NCIA DA REPúBLICA

Cargo em Comissão, remanejamento
Decreto n 21.801, de 31 de janeiro de 1996
Organização
Medida Provisória n 21.263, de 12 de janeiro de 1996

369
65

PRIVATIZAÇÃO ver DESESTATIZAÇÃO
PRÓ.RENAL FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA EM ENFERMIDA·
DES RENAIS E METABÓLICAS, CURITIBA (PR)

Utilidade Pública, declaração
(43) Decreto de 25 de janeiro de 1996

452

PROCEDIMENTO SUMARíSSIMO

Código de Processo Civil, alteração
Lei n' 9.245, de 26 de dezembro de 1995
(Publicada no DO de 27 de dezembro de 1995 e retificada no DO de 4 de
janeiro de 1996)

505

PRODUTMDADE
Gratificação; Atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento
Medida Provisória n' 1.262, de 12 de janeiro de 1996

61

PRODUTO PERIGOSO

Transporte; Acordo de Alcance Parcial. execução; Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai
Decreto nº 1.797, de 25 de janeiro de 1996

326

PROGRAMA DE CI~NCIA E TECNOLOGIA

Financiamento; Empréstimo externo; Brasil; Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep)
Resolução n 2 3, de 25 de janeiro de 1996

194

PROGRAMA DE ESTíMULO A REESTRUTURAÇÃO E AO FORTALECI·
MENTO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Conselho Monetário Nacional
Medida Provis6ria n 21.250, de 4 de janeiro de 1996

27

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Pessoa jurídica; Contribuição
Medida Provis6ria n!! 1.274, de 12 de janeiro de 1996

145
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556
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIALE DE FORMAÇÃO DOPATRIMÔNIO DO SERVIDORPúBLICO (PISlPASEP)
Contribuição
Medida Provisória nl! 1.286, de 12 de janeiro de 1996

184

PROGRAMA NACIONALDE DESESTATIZAÇÃO (PND)
Criação; Lei ng B.031190,alteração
Medida Provisória nl! 1.270, de 12 de janeiro de 1996

124

Nota do Tesouro Nacional, utilização
Medida Provis6ria n'11.275, de 12 de janeiro de 1996
Participação acionária, exclusão; Petroquisa; Metanol do Nordeste (Me-

149

tanor) S.A
(35) Decreto 11 de janeiro de 1996

442

Regulamentação; Créditos; Decreto ns 1.647/95, alteração
Decreto n!! 1. 785. de 11 de janeiro de 1996

239

PROMOÇÃO
Quadro de Oficiais; Vagas, Ano-base de 1995

Ministério da Aeronáutica
(33) Decreto de 11 de janeiro pe 1996

440

Ministério da Marinha
(31) Decreto de 10 de janeiro de 1996.................................................
Ministério do Exército

436

(32) Decrete de 10 de janeiro de 1996

439

Q
QUADRODE OFICIAIS
Ministério da Aeronáutica; Promoção; Vagas, Ano-base de 1995

(33) Decreto de 11 de janeiro de 1996

440

Ministério da Marinha

Capitão-de-Mar-e-Guerra; Não-numerados; 1996
(30) Decreto de 10 de janeiro de 1996

435

Promoção Vagas, Ano-base de 1995
(31) Decreto de 10 de janeiro de 1996

436

Ministério do Exército; Promoção; Vagas, Ano-base de 1995

(32) Decreto de 10 de janeiro de 1996

439

QUADRODE PESSOAL
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;
Cargo em comissão; Função gratificada, remanejamento
Decreto nS! 1.784, de 11 de janeiro de 1996
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213

557
Ministério da Justiça; Quadro de Pessoal; Cargo em Comissão; Função
Gratificada, remanejamento
Decreto n!!1.796, de 24 de janeiro de 1996·

300

Ministério do Planejamento e Orçamento; Cargo em Comissão, remanejamento
Decreto n!!1.792, de 15 de janeiro de 1996

269

QUOTADE REVERSÃO ver COTADE REVERSÃO

R
RÁDIOVILAVELHALTDA; SOCIEDADE PITANGDIDE COMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência, Ponta Grossa (PR)
(36) Decreta de 12 de janeiro de 1996

443

RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão, transferência
Rádio Vila Velha Ltda; Sociedade Pitanguí de Comunicação, Ponta
Grossa (PR)
(36) Decreto de 12 de janeiro de 1996

443

Rede Abolição de Rádio Ltda; Rádio Iracema de Fortaleza S.A,
Juazeiro do Norte (CE)
(29) Decreto de 9 de janeiro de 1996

434

REAL
Plano; Obrigações financeiras; Correção monetária
Medida Provisória n'J1.277, de 12 de janeiro de 1996

154

RECURSOS
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT); Seguridade Social; Seguro
Desemprego; Leis nl/a 8.019/90 e 8.212/91, alteração
Medida Provisória n!!1.261, de 12 de janeiro de 1996

60

Pagamento de Pessoal; Companhia Fluminense de Trens Urbanos
(Elumitrens); Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU); Lei
n" 8.995/95, alteração
Medida Provisória n!!1.253, de 12 de janeiro de 1996

30

Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), criação; Fundo de
Participação PislPasep; Fundo da Marinha Mercante
Medida Provisória n" 1.256, de 12 de janeiro de 1996

36

Utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbraa); Fundo da Marinha Mercante
Medida Provisória n!!1.254, de 12 de janeiro de 1996

31
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REDE ABOLIÇÃO DE RÁDIO LTDA; RÁDIO IRACEMA DE FORTALEZA
S.A.
Radiodifusão; Serviço, concessão. transferência, Juazeiro do Norte (CE)
(29) Decreto de 9 de janeiro de 1996

434

REFORMA AGRÁRIA
Imóvel Rural; Interesse Social
Piratini (RS)j Desapropriação

(42) Decreto de 23 de janeiro de 1996
Timbó Grande (SC); Decreto de 10 de novembro de 1995, alteração
(44) Decreto de 31 de janeiro de 1996

451
454

REGIMENTO
Ministério da Fazenda

Decreto n' 1.745, de 13 de dezembro de 1995
(Publicado no DO de 14 de dezembro de 1995 e no DO de 28 de dezembro
de 1995 e republicado no DO de 29 de janeiro de 1996)
ver também ESTRUTURA REGIMENTAL

457

REGISTRO DO COMÉRCIO
Empresa comercial; Junta Comercial; Lei nl!8.934194, regulamentação

Decreto nº 1.800, de ao de janeiro de 1996

REGULAMENTAÇÃO
Cadastro Informativo dos Créditos de Órgãos e Entidades Federais não
Quitados (Cadin)
Medida Provis6ria n~ 1.281, de 12 de janeiro de 1996
Constituição Federal art. 226 § 'P; Planejamento familiar
Lei n' 9.263, de 12 de janeiro de 1996
Lei nll 5.433/68. Microfilmagem; Documento
Decreton2 1.799. de ao de janeiro de 1996
Lei n 9 8.934/94. Empresa comercial; Registro público; Junta Comercial
Decreto n' 1.800, de 30 de janeiro de 1996
Partido Político, organização, funcionamento; Lei n9 9.096195, alteração
Lei n' 9.259, de 9 de janeiro de 1996
Programa Nacional de Deseetatíaeção; Créditos: Decreto n 9 1.647/95,

334

168

22
328

334
16

alteração

Decreton' 1.785, de 11 de janeiro de 1996

239

REGULAMENTO
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia

Lei n' 9.257, de 9 de janeiro de 1996
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REMESSA POSTAL INTERNACIONAL
Intercâmbio; Controle aduaneiro; Normas

Decreton!! 1.789, de 12 de janeiro de 1996

246

REMUNERAÇÃO
Servidor público civil; Militar; Data de Pagamento
Medida Provisória n!! 1.267, de 12 de janeiro de 1996

102

REPRESENTAÇÃO EXTERNA
Brasil; Junta Interamericana de Defesa (JID)j Decreto nl! 76.062175,
alteração
Decreto n g 1.787, de 12 de janeiro de 1996

242

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Sistema financeiro nacional
Medida Provisória 'n!! 1.255, de 12 de janeiro de 1996

33

RESTOS A PAGAB
Inscrição; Poder Executivo; Exercício de 1995j Decreto n21.762/95, alteração
Decreto n' 1.795, de 22 de janeiro de 1996

299

s
SECRETÁRIO
Profissão; Lei n" 7.377/85, alteração
Lei n g 9.261, de 10 de janeiro de 1996

18

SEDE
Alteração; Ministério do Exército, Diretoria de Recuperação; Barueri
(SP); Brasília (DF)
Decreto n!! 1.774, de 4 de janeiro de 1996

202

SEGURIDADE SOCIAL
Manutenção; custeio; Constituição Federal, art. 195 § 411
Lei Complementar n!! 84, de 18 de janeiro de 1996
Organização; Recursos; Leis n!!s 8.019/90 e 8.212191, alteração
Medida Provisória n!! 1.261, de 12 de janeiro de 1996
Servidor público civil; Contribuição social
Medida Provis6ria n!! 1.271, de 12 de janeiro de 1996

7
,........

60
134
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SEGURO DESEMPREGO

Recursos; Fundo de Amparo ao Trabalhador; Leis nse 8.019/90 e
8.212191, alteração

Medida Provis6ria n' 1.261, de 12 dejaoeiro de 1996

60

SEMENTE
Comércio; Acordo de Alcance Parcial, Segundo Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai.
Peru, Uruguai, Venezuela e Cuba
Decreto n' 1.769, de 3 dejaoeiro de 1996

198

SERVIÇO EXTERIOR
Corregedoria, competência; Ministério das Relações Exteriores; Servidor
Público
Decreto n' 1.793, de 18 dejaoeiro de 1996

297

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
Imóvel; Utilidade Pública
Maxaranguape e Touros (RN); Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosem)
(37) Decreto de 15 dejaoeiro de 1996
Serra (ES); Espírito Santo Centraia Elétricas SA (Escelsa)
(38) Decreto de 15 de jaoeiro de 1996
Xavantes e Durinhos (SP)j Companhia Energética de São Paulo
(Cesp)
(39) Decreto de 15 de jaoeiro de 1996

443
445
446

SERVIDOR PÚBLICO

Diárias; Pagamento; Decreto nl! 1.736195, alteração
Decreton 21. 770, de 3 de janeiro de 1996
Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio
(PISlPasep); Contribuição
Medida Provisória nl! 1.286. de 12 de janeiro de 1996

199

184

SERVIDOR PÚBUCO CDnL

Isonomia salarial
Medida Provisória n l! 1.260, de 12 de janeiro de 1996

50

Remuneração; Data de Pagamento
Medida Provisória n fl1.267. de 12 de janeiro de 1996

102

Remuneração; Vantagem pessoal, extinção; Lei dos Quintos; Décimos,
criação; Leis nrla 8.112190e 8.911194, alteração
Medida Provisória n!!1.268. de 12 de janeiro de 1996

103
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Seguridade Social; Contribuição social

MedidaProvis6ria nl.! 1.271, de 12 de janeiro de 1996

134

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
Organização
Medida Provisória n lll.269. de 12 de janeiro de 1996

110

SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
Organização
Medida Provisória nº 1.269. de 12 de janeiro de 1996

110

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Reestruturação, programa; Conselho Monetário Nacional
Medida Provisória n 21.250, de 4 de janeiro de 1996

27

Responsabilidade solidária
Medida Provisória n" 1.255, de 12 de janeiro de 1996

33

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL

Real, Plano; Medidas complementares; Correção Monetária
Medida Provisória n lll.277, de 12 de janeiro de 1996 .,............................

154

SISTEMA úNIco DE SAúDE (SUS)
Financiamento; Recursos; Assistência Médico Social; Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT)
Medida Provisória n Q 1.285, de 12 de janeiro de 1996

183

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
Empregado; Remuneração; Data de Pagamento
Medida Provisória n!!1.267, de 12 de janeiro de 1996

102

SUPERlNTENDÊ:NCIA DE SEGUROS PRIVADOS
Cargo em Comissão, remanejamento

Decreto n 21.772, de 4 de janeiro de 1996

200

SUS ver SISTEMA úNIco DE SAúDE

T
TARIFA PúBLICA
Energia elétrica; Cota de reversão, fixação; Decreto nl!774/93, alteração

Decreto nl!1.771, de 3 de janeiro de 1996

199
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TAXADE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP)
Criação

Medida Provisória n!! 1.256, de 12 de janeiro de 1996

36

TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência

Rede Abolição de Rádio Ltda; Rádio Iracema de Fortaleza S.A.,
Juazeiro do Norte (CE)

(29) Decreto de 9 de janeiro de 1996...................................................
Rádio Vila Velha Ltda; SociedadePitangui de Comunicação, Ponta
Grossa (PR)
(36lDecreto de 12 de janeiro de 1996

434
443

TERRAS INDíGENAS
Demarcação
Procedimento administrativo; Normas
Decreto nl! 1.775, de 8 de janeiro de 1996
Alto Rio Puros; Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano (AC)

(18) Decreto de 5 de janeiro de 1996
Atikum; Camaubeira da Penha (PE)
(12) Decreto de 5 de janeiro de 1996
Araweté Igarapé Ipixuna; Altamira, Senador José Porfírio e São
Félix do Xingu (PA)
(13) Decreto de 5 de janeiro de 1996
Bom Intento; Benjamim Constant (AM)
(19) Decretode 5 de janeiro de 1996
Évare I; São Paulo de Olivença e Tabatinga (AM)
(15) Decreto de 5 de janeiro de 1996
Évare 11; São Paulo de Olivença (AM)
(17) Decreto de 5 de janeiro de 1996
Koatinemo; Altamira (PA)
(24) Decreto de 5 de janeiro de 1996
Lagoa dos Brincos; Vila Bela da Santíssima Trindade (MT)
(22) Decreto de 5 de janeiro de 1996
Malaeacheta; Bonfim (RR)
(27) Decreto de 5 de janeiro de 1996
(Publicado no DO de 8 de janeiro de 1996}.........................................
(Retificado no DO de 12 de janeiro de 1996)
Pankararé; Glória (BA)
(26) Decreto de 5 de janeiro de 1996...................................................
Parati Mirim; Parati (&I)
(20) Decreto de 5 de janeiro de 1996
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. I, p. 525-565, jan. 1996

203

403
383
385
407
390
397
420
412
428
507
425
409

563
Pequizal; Vila Bela da Santíssima Trindade (MT)
(25) Decreto de 5 de janeiro de 1996
São Pedro; Autazes (AM)
(21) Decreto de 5 de janeiro de 1996
Tenharim Marmelos; Humaitá e Manicoré (AM)
(23) Decreto de 5 de janeiro de 1996...................................................
Tfkuna de Feijoal;·São Paulo de Olivença (AM)
(28) Decreto de 5 de janeiro de 1996
Truká; Cabrobõ <PE)
(14) Decreto de 5 de janeiro de 1996
Tukuna Porto Espiritual; Benjamim Constant (AM)
(16) Decreto de 5 de janeiro de 1996

422
410
413
432
389
396

TíTULO DO TESOURO NACIONAL
Administração pública; Entidade, extinção, dissolução; Lei n2 8.931/94,
alteração
Medida Provisória n!! 1.278, de 12 de janeiro de 1996

159

TRABALHADOR
Participação nos lucros
Medida Provisória nr!1.276, de 12 de janeiro de 1996

151

TRÂNSITO
Infração, recurso; Juntas Administrativas de Recursos de Infrações
(Jari), criação
Decreton!.' 1.777. de 9 de janeiro de 1996

207

TRANSPORTE AÉREO
Empresa, funcionamento. autorização

Decreto n" 1. 786, de 11 de janeiro de 1996

241

u
UNIÃo FEDERAL
Obrigação fmanceira; Dívida, negociação; Programa Nacional de Deeestatização
Decreto n!! 1.785, de 11 de janeiro de 1996

239

Orçamento. elaboração, diretrizes; Exercício de 1996. Lei nl! 9.082195,
alteração
Medida Provisória n!.' 1.287, de 18 de janeiro de 1996

188
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564
Orçamento Fiscal; Orçamento da Seguridade Social; Crédito adicional;
Órgãos Diversos
Lei n' 9.121, de 30 de outubro de 1995
{Publicada no DO de 31 de outubro de 1995 e retificada no DO de 19 de
janeiro de 1996) .......................................................•....................................
(5) Decreto de 12 de novembro de 1995
(Publicado no DO de 3 de novembro de 1995 e retificado no DO de 24 de
janeiro de 1996)

503
506

URUGUAI
Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos
Perigosos, execução; Brasil, Argentina e Paraguai
Decreton!.! 1.797, de 25 de janeiro de 1996

326

Acordo de Alcance Parcial para a Liberação e Expansão do Comércio
Intra-Regional de Sementes, Segundo Protocolo Adicional, execução;
Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru,
Venezuela e Cuba
Decreto n Q 1. 769, de 3 de janeiro de 1996

198

UTILIDADEPÚBLICA
Declaração
Associação Beneficente de Rio Brilhante, Rio Brilhante (MS)
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de São João do
Jaguaribe (CE)
(41) Decreto de 18 de janeiro de 1996
Associação de Proteção às Crianças Pobres, Barreiras (BA)
(43) Decreto de 25 de janeiro de 1996
Associação de Reabilitação de Lesões Lábio Palatais, União da
Vitória (PR)
Associação de Renais de Brasília (DF)
(41) Decreto de 18 de janeiro de 1996
Associação de Vohmtários da Oncologia, Campinas (SP)
(43) Decreto de 25 de janeiro de 1996
Associação Lar de Menores, São José do Rio Preto (SP)
(41) Decreto de 18 de janeiro de 1996
Casa da Criança Santo Antonio, Macatuba (SP)
Centro de Reabilitação, Educação e Integração Social, São Gonçalo

450
452

450
452
450

(RJ)

Creche Comunitária Pingo de Gente, Belo Horizonte (MG)
Fundação de Assistência Hospitalar ao Trabalhador Rural de Igaracy (PB)
(43) Decreto de 25 de janeiro de 1996
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565
Instituto do Câncer Infantil, Porto Alegre (RS)
Obras de Frei Francisco, Recife (FE)
Obras Sociais São José, Patrocínio (MG)
(41) Decreto de 18 de janeiro de 1996.................................................
Pré-Renal Fundação de Amparo à Pesquisa em Enfennidades Renais e Metabólicas, Curitiba (PR)
(43) Decreto de 25 de janeiro de 1996

450

452

v
VENEZUELA
Acordo de Alcance Parcial para a Liberação e Expansão do Comércio
Intra-Regional de Sementes, Segundo Protocolo Adicional. execução;
Brasil, Argentina. Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai. Peru,
Uroguaie Cuba
Decreto n 2 1. 769, de 3 dejàneiro de 1996
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LEI COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMENTAR NO 85, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1996
Altera o art. 7º da Lei Complementar
u" 70, de 30 de dezembro de 1991, que
estabelece a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· O art. 7· da Lei Complementar n· 70, de 30 de
dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 7· São também isentas da contribuição as receitas
decorrentes:

I - de vendas de mercadorias ou serviços para o exterior,
realizadas diretamente pelo exportador;
11 - de exportações realizadas por intermédio de cooperativas, consórcios ou entidades semelhantes;
111 - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às
empresas comerciais exportadoras, nos termos do Decreto-Lei
n· 1.248, de 29 de novembro de 1972, e alterações posteriores,
desde que destinadas ao fim específico de exportação para o
exterior;
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IV - de vendas, com fim específico de exportação para o
exterior, a empresas exportadoras registradas na Secretaria de
Comércio Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo;
V - de fomecimentosde mercadorias ou serviços para uso
ou consumo de bordo em embarcações ou aeronaves em tráfego
intemacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
VI - das demais vendas de mercadorias ou serviços para
o exterior, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo.»
'I
Art. 2· Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 1· de abril de 1992.
Brasília, 15 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Pedro Pullen Parente
Reinhold Stephanes
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LEI N" 9.264, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1996
Dispõe sobre o desmembramento e a

reorganização da Carreira Palreial Civü da

Distrito F.<kral, fixa remuneração de seus
cargos e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLlCA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' A Carreira Policial Civil do Distrito Federal, criada pelo
Decreto-Lei n' 2.266, de 12 de março de 1985, fica desmembrada em
Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal e Carreira de
Polícia Civil do Distrito Federal.
Art. 2· A Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal é
constituída do cargo de Delegado de Polícia.
Art. 3' A Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal fica
reorganizada nos cargos de Perito Criminal, Perito Médico-Legista,
Agente de Polícia, Escrivão de Policia, Papiloscopista Policial e Agente Penitenciário.
Art. 4' As atuais classes dos cargos de que trata esta lei ficam
transformadas nas seguintes: segunda classe, primeira classe e classe
especial, na forma dos Anexos I e ll.
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Art. 52 O ingresso nos cargos das carreiras de que trata esta lei
far-se-á mediante concurso público exigido o 32 grau de escolaridade,
sempre na segunda classe, observados os requisitos previstos na
legislação pertinente.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá, em regulamento,
quanto aos requisitos e condições de progressão nos cargos das
carreiras.

Art. 6" O vencimento básico dos cargos das carreiras de que
trata esta lei é o constante do Anexo III e será revisto na mesma data
e no mesmo percentual aplicado aos servidores públicos civis da
União.
Art. 72 A remuneração dos cargos das carreiras de que trata
esta lei constitui-se de vencimento básico, Gratificação de Atividade Policial no percentual de cento e setenta por cento, Gratificação
de Compensação Orgânica no percentual de cento e setenta por
cento, Gratificação de Atividade de Risco no percentual de cento e
setenta por cento e outras vantagens de caráter pessoal definidas
em lei.
Parágrafo único. As gratificações a que alude este artigo, bem
assim a Indenização de Habilitação Policial Civil instituída pelo
Decreto-Lei n 2 2.266, de 12 de março de 1985, e a Gratificação de
Atividade de que trata o art. 32 da Lei Delegada n 2 13, de 27 de agosto
de 1992, que integram, igualmente, a remuneração dos cargos das
carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal:
I - serão calculadas sobre o vencimento básico do cargo do
servidor, e
II - não se incorporam ao vencimento, nem serão computadas
as acumuladas para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o
mesmo título ou idêntico fundamento.

Art. 82 A Indenização de Habilitação Policial Civil passa a ser
calculada, nas carreiras de que trata esta lei, nos percentuais de
trinta e cinco por cento para os cargos de Delegado de Polícia, Perito
Criminal e Perito Médico-Legista, e de quinze por cento para os cargos
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de Agente de Polícia, Escrivão de Polícia, Papiloscopista Policial e
Agente Penitenciário.
Art. 9 Q O enquadramento nas tabelas de que tratam os Anexos
I, 11 e 111 far-se-á mediante requerimento do servidor, em caráter
irrevogável e irretratável, a ser apresentado no prazo de sessenta dias
contado da data da publicação desta lei.
Parágrafo único. O requerimento a que alude este artigo conterá, obrigatoriamente, expressa renúncia do interessado relativamente a parcelas remuneratórias eventualmente deferidas às Carreiras de Delegado de Polícia do Distrito Federal e de Polícia Civil
do Distrito Federal decorrente de lei, ato administrativo ou decisão
judicial.
Art. 10. A não apresentação do requerimento nas condições
previstas no artigo anterior presumirá renúncia ao direito de enquadramento nas tabelas de que tratam os Anexos I, 11 e 111, às gratificações referidas no caput do art. 7Q e aos percentuais fixados no art.
8 Q desta lei.
Art. 11. O disposto nesta lei aplica-se aos inativos e pensionistas de servidores das Carreiras de Delegado de Polícia Civil do
Distrito Federal ou de Polícia Civil do Distrito Federal.
Art. 12. As carreiras de que trata esta lei são consideradas
típicas de Estado.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se o Decreto-Lei n Q 1.727, de 10 de dezembro
de 1979, o Decreto-Lei n Q 2.387, de 18 de dezembro de 1987, o art. 4Q
da Lei n Q 7.702, de 21 de dezembro de 1988, o art. 15 da Lei n'' 8.162,
de 8 de janeiro de 1991, e o art. 12 da Lei n Q 8.216, de 13 de agosto
de 1991.
Brasília,7 de fevereiro de 1996; 175Q da Independência e 108 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
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ANEXO I
Situação Anterior

Cargo

Classes

Situação Nova
Padrões

Classes

Cargo

III

A

fi

Especial

I
VI
V
B

IV

1lI
11

Primeira

I

Delegadode Polícia

C

Delegado de Polícia

VI
V
IV

C

III
11

I
V

Segunda

IV
D

III
11

I
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ANEXO I!

Situação Anterior
Cargos

Classes

Situação Nova

Padrões

Classes

Cargos

III
A

11

Especial

I
VI
V
IV
Perito Criminal

B

III

Perito Médico-Legista

11

Agente de Polícia

I

Escrivão de Polícia

C

Papiloacopista Policial

Perito Criminal
Primeira

Perito Médico-Legista
Agente de Pol~cia
Escrivão de Polícia

VI

Paplloeccpísta Policial

V

Agente Penitenciário

Agente Penitenciário

IV

C

III
11
I

SegUnda:

V
IV
D

III
11
I
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ANExom
Tabela de Vencimentos
Cargos

Classes

Vencimentos

Delegado de Polícia
Perito Criminal
Perito Médico-Legista

Especial
Primeira
Segunda

524,30
445,66
378,81

Agente de Polícia
Escrivão de Polícia
Papiloecopíeta Policial

Especial
Primeira
Segunda

309,93
254,14
210,94

Agente Penitenciário

LEI NO 9.265, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1996
Regulamenta o inciso LXXVII do art. 5'1
da Constituição, dispondo sobre a gratuídade dos atos necessários ao exercício da cida-

dania.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1· São gratuitos os atos necessários ao exercício da cidadania, assim considerados:
I - os que capacitam o cidadão no exercício da soberania
popular, a que se reporta o art. 14 da Constituição;
11 -

aqueles referentes ao alistamento militar;

111 - os pedidos de informações ao poder público, em todos os
seus âmbitos, objetivando a instrução de defesa ou a denúncia de
irregularidades administrativas na órbita pública;
IV - as ações de impuguação de mandato eletivo por abuso de
poder econômico, corrupção ou fraude;
V - quaisquer requerimentos ou petições que visem as garantias individuais e a defesa do interesse público.
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.288, DE 1· DE FEVEREIRO
DE 1996
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido Sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ 1· O Programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei n· 6.024,
de 13 de março de 1974,e no Decreto-Lein· 2.321, de 2&defevereiro de
1987.
§ 2" O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Naeional, é parte integrante do Programa de que trata o caput.
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Art. 2º Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do Programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de
aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;

III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso lI,
registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de periodosbase anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
instituição incorporadora ser associada à entidade administradora
do mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2º
do art. 1º.
§ 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 3º Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. 1e não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2º, 264, § 3º e 270, parágrafo único, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
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Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.250, de 4 de janeiro de 1996.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor em 4 de fevereiro
de 1996.
Brasília, 1"de fevereiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen. Parente

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.289, DE 1" DE FEVEREIRO
DE 1996
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos.

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

Art. 1" Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos,
relacionados em anexo, importados ou de fabricação nacional, bem como
os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
Parágrafo único. São asseguradas a manutenção e a utilização dos
créditos do referido imposto, relativos a matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na
industrialização dos bens referidos neste artigo.

Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.251, de 4 de janeiro de 1996.
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Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor em 4 de fevereiro
de 1996, aplicando-se aos fatos geradores que ocorrerem até 31 de
dezembro de 1998.
Brasília, I" de fevereiro de 1996; 175"da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro PulZen Parente
Dorothea Werneck

o anexo está publicado no DO de 2.2.1996, págs. 170511707.
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.290, DE 1" DE FEVEREIRO
DE 1996
Isenta o Imposto de Importação e do

Imposto sobre Produtos Industrializados
bens de informática adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" São isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) os bens de informática destinados à coleta eletrônica de votos,
fornecidos diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 2" Poderão ser importados com isenção do Imposto de
Importação (lI) e do IPI as matérias-primas e os produtos intermediários a serem utilizados na industrialização dos bens de que trata
o artigo anterior.
Parágrafo único. A isenção do IPI a que se refere este artigo
estende-se às matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem adquiridos no mercado interno.
Art. 3" Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI incidente sobre os produtos mencionados no parágrafo
único do art. 2".
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Art. 4" Para efeito de reconhecimento da isenção a empresa
deverá, previamente, apresentar à Secretaria da Receita Federal
relação quantificada dos bens a serem importados ou adquiridos no
mercado interno, aprovada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
Art. 5" As importações de que trata esta medida provisória
ficam dispensadas do exame de similaridade.
Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 1"de fevereiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro PulZen Parente
Dorothea Werneck

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.291, DE 8 DE FEVEREIRO
DE 1996
Acrescenta parágrafo ao art. 75 da
Lei n" 4.728, de 14 de julho de 1965.

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

Art. 1" O art. 75 da Lei n" 4.728, de 14 de julho de 1965,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
«Art. 75

.

§ 4" As importâncias adiantadas na forma do § 2" deste
artigo serão destinadas, na hipótese de falência, liquidação extrajudicial ou intervenção em institnição financeira, ao pagamento das linhas de crédito comercial que lhes deram origem, nos
termos e condições estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.»
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Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.252, de 11 de janeiro de 1996.
Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor em 11 de fevereiro de 1996.

Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.292, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Dá nova redação ao parágrafo único do
art. I" da Lei n" 8.995, de 24 de fevereiro de
1995, que autoriza o Ministério dos Traneportes, por intermédio da Companhia Braeileíra de Trens Urbanos (CBTU), a transferir
à Companhia Fluminense de Trens Urbanos
(Flumitrens), recursos para pagamento de
pessoal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" O parágrafo único do art. I" da Lei n" 8.995, de 24 de
fevereiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 12

.............................................•.......•............................

Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo fica
condicionada até o limite de R$ 164.130.653,00 (cento e sessenta
e quatro milhões, cento e trinta mil, seiscentos e cinqüenta e três
reais) e correrá à conta de dotação orçamentária da CBTU."
Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.253, de 12 de janeiro de 1996.
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Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Odacir Klein
José Serra
MEDIDAPROVISÓRIAN" 1.293, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMMJ, em
favor da Companhia de Navegação Lloyd
Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com
recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado
exclusivamente ao custeio das respectivas despesas admiuistrativas,
exceto pessoal.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o prazo
de um ano e taxa dejuros de seis por cento ao ano, não se lhe aplicando
as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente, para a realização de operações financeiras com órgãos ou
entidades da Admiuistração Pública Federal direta ou indireta, assim
como as limitações associadas ao endividamento do setor público.
Art. 2" O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando
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os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta, liberar
os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 3' A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de
Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na
forma do artigo precedente.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.254, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.294, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Dispõe sobre a responsabüidatk solidária de controladores de instituições submetidasaos regimes de quetratam aLei n!! 6.024,

de 13 de março de 1974, e o Decreto-Lei n'
2.321, de 25 de fevereiro de 1987, sobre a
indisponibüidatk de seus bens, sobre privatizaçõo de instituições cujas ações sejam desapropriadas, na forma do Decreto-Lei nli!
2.321, de 1987, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1· A responsabilidade solidária dos controladores de instituições financeiras estabelecida no art. 15 do Decreto-Lei n· 2.321, de
25 de fevereiro de 1987, aplica-se, também, aos regimes de intervenção e liquidação extrajudicial de que trata a Lei n· 6.024, de 13 de
março de 1974.
Art. 2· O disposto na Lei n· 6.024, de 1974, e no Decreto-Lei
n. 2.321, de 1987, no que se refere à indisponibilidade de bens,
aplica-se, também, aos bens das pessoas, naturais ou jurídicas, que
detenham o controle, direto ou indireto, das instituições submetidas aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.
§ 1. Objetivando assegurar a normalidade da atividade econômica e os interesses dos credores, o Banco Central do Brasil, por
decisão de sua diretoria, poderá excluir da indisponibilidade os bens
das pessoas jurídicas controladoras das instituições financeiras submetidas aos regimes especiais.
§ 2· Não estão sujeitos à indisponibilidade os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis, nos termos da legislação em vigor.
§ 3· A indisponibilidade não impede a alienação de controle,
cisão, fusão ou incorporação da instituição submetida aos regimes de
intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.
Art. 3· Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 2· e 15 da Lei nº 6.024, de 1974, e no art. 1º do
Decreto-Lei nº 2.321, de 1987, é facultado ao Banco Central do Brasil,
visando assegurar a normalidade da economia pública e resguardar
os interesses dos depositantes, investidores e demais credores, sem
prejuízo da posterior adoção dos regimes de intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, determinar as
seguintes medidas:
I - capitalização da sociedade, com o aporte de recursos necessários ao seu soerguimento, em montante por ele fixado;
H - transferência do controle acionário;
IH - reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou cisão.
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Parágrafo único. Não implementadas as medidas de que tra!a
este artigo, no prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil,
decretar-se-á o regime especial cabível.
Art. 4· No resguardo da economia pública e dos interesses dos
depositantes e investidores, o interventor, o liquidante ou o conselho diretor da instituição submetida aos regimes de intervenção,
liquidação extrajudicial ou adminis~ração especial temporária,
quando prévia e expressamente autonzado pelo Banco Central do
Brasil, poderá:
I - transferir para outra ou outras sociedades, isoladamente
ou em conjunto, bens, direitos e obrigações da empresa ou de seus
estabelecimentos;
11 - alienar ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar a
assunção de obrigações por outra sociedade;
111 - proceder à constituição ou reorganização de sociedade ou
sociedades para as quais sejam transferidos, no todo ou em parte,
bens, direitos e obrigações da instituição sob intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, objetivando a
continuação geral ou parcial de seu negócio ou atividade.

Art. 5· A implementação das medidas previstas no artigo anterior e o encerramento, por qualquer forma, dos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária
não prejudicarão o andamento do inquérito para apuração das responsabilidades dos controladores, administradores e membros dos
conselhos das instituições submetidas aos regimes de que tratam a
Lei n· 6.024, de 1974, e o Decreto-Lei n· 2.321, de 1987.
Art. 6· A intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições
financeiras poderão, também, a critério do Banco Central do Brasil,
Ser executadas por pessoa jurídica.
Art. 7· Instaurado processo administrativo contra instituição
financeira, seus administradores e membros de seus conselhos, o
Banco Central do Brasil poderá, cautelarmente:
I - determinar o afastamento dos indiciados da administração dos negócios da instituição, enquanto perdurar a apuração de suas
responsabilidades;
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11 - impedir que os indiciados assumam quaisquer cargos de
direção ou administração de instituições financeiras ou atuem como
mandatários ou prepostos de diretores ou administradores;

111 -

impor restrições às atividades da instituição financeira.

§ 1º Das decisões do Banco Central do Brasil proferidas com
base neste artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no prazo de
cinco dias.
§ 2º Não concluído o processo no prazo de 120 dias, a medida
cautelar perderá sua eficácia.

Art. 8º A alienação do controle de instituições financeiras
cujas ações sejam desapropriadas pela União, na forma do Decreto-Lei nº 2.321, de 1987, será feita mediante oferta pública, na
forma de regulamento, assegurada igualdade de condições a todos
os concorrentes.
§ 1º O decreto expropriatório fixará, em cada caso, o prazo para
alienação do controle, o qual poderá ser prorrogado por igual período.
§ 2º Desapropriadas as ações, o regime de administração especial temporária prosseguirá, até que efetivada a transferência, pela
União, do controle acionário da instituição.

Art. 9º As instituições financeiras cujas ações sejam desapropriadas pela União permanecerão, até a alienação de seu controle,
para todos os fins, sob o regime jurídico próprio das empresas
privadas.
Art. 10. Nos empréstimos realizados no âmbito do Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional poderão ser aceitos, como garantia, títulos ou direitos
relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de
entidades da Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias sejam
representadas por títulos da divida pública mobiliária federal vendidos em leilões competitivos, o valor nominal das garantias deverá
exceder em pelo menos vinte por cento o montante garantido.
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Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.255, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175" da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.295, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Institui a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLPJ, dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep,
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do
Fundo da Marinha Mercante, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" A partir de F de dezembro de 1994, o Banco Central do
Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), apurada de
acordo com o disposto nesta medida provisória e em normas a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 2" A TJLP será calculada a partir da rentabilidade nominal média, em moeda nacional, verificada em periodo imediatamente
anterior ao de sua vigência, dos títulos da Dívida Pública externa e
interna de aquisição voluntária.
Art. 3" As normas a que se refere o art. I", in fine, a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, disporão, dentre outros
aspectos, sobre:
I - período de vigência da TJLP, observado o prazo mínimo
de três meses;
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II - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como de
longo prazo;

III - especificação dos títulos da Dívida Pública interna e externa que servirão de base para cálculo da TJLP;
IV - o prazo do período de apuração da rentabilidade a que se
refere o caput do art. 2°;
V - as proporções em que a rentabilidade nominal média em
moeda nacional de cada título será considerada no cálculo da TJLP.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a
legislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses de aplicação
da TJLP, além das previstas nesta medida provisória.

Art. 4° Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do
Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante,
repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a
financiamentos contratados a partir de 1°de dezembro de 1994, terão
como remuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respectivo período, ressalvado o disposto no § 1° do art. 5° e nos arts. 6° e 7°
desta medída provisória.
Parágrafo único. O BNDES transferirá, nos prazos legais, ao
Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador o valor correspondente à TJLP aludida no caput deste artigo,
limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o
Conselho Monetário Nacional, após manifestação favorável do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e
do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep, alterar esse
limite.

Art. 5° O BNDES poderá aplicar até vinte por cento dos recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, excetuados os
de que trata o art. 11 desta medida provisória, em operações de
financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à produção
ou comercialização de bens com reconhecida inserção internacional.
§ 1° Os recursos referidos no caput deste artigo, bem como os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar
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dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central do
Brasil.
§ 2' O -Iimite estabelecido no caput deste artigo poderá ser
ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat).

Art. 6' Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador aplicados nas operações de financiamentos de que trata o art. 5' desta
medida provisória terão como remuneração a Taxa de Juros para
Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário de Londres (Libor), informada pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em
cada operação de financiamento.
Parágrafo único. O BNDES transferirá ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador a remuneração prevista no caput deste artigo, no prazo
a que se refere o art. 3' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990.

Art. 7' Os recursos do Fundo da Marinha Mercante destinados
a financiamentos contratados a partir de l' de setembro de 1995, bem
como os respectivos saldos devedores, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos Estados Unidos
da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Os encargos e comissões bem como os prazos,
nas hipóteses de que trata o caput deste artigo, serão definidos pelo
Conselho Monetário Nacional.

Art. 8' A partir de l' de dezembro de 1994, os recursos dos
Fundos mencionados no art. 4' desta medida provisória, repassados
ao BNDES ou por este administrados e destinados a financiamentos
contratados até 30 de novembro de 1994, terão a Taxa Referencial
(TR) a que alude o art. 25 da Lei n' 8.177, de l' de março de 1991,
substituída pela TJLP, ajustada por fator de redução a ser definido
pelo Conselho Monetário Nacional, mantidos os juros previstos nos
§§ 2' e 3' do art. 2' da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos ali aludidos.
Art. 9' Será admitida a aplicação, a partir de l' de setembro de
1995, do critério de que trata o art. 7', em substituição ao previsto no
art. 8' desta medida provisória, quanto aos recursos do Fundo da
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Marinha Mercante e aos saldos devedores dos financiamentos a que
se destinam, contratados até 31 de agosto de 1995.
Parágrafo único. A substituição prevista no caput deste artigo
se dará por opção dos beneficiários dos financiamentos ali aludidos,
em prazos e condições a serem regulamentados pelo BNDES.

Art. 10. A apuração dos valores das obrigações pecuniárias
devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de Amparo
ao Trabalhador e ao Fundo da Marinha Mercante, bem assim dos
valores dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os
respectivos recursos, será efetuada com base no critério pro rata
tempore.
Art. 11. O disposto nesta medida provisória aplica-se aos depósitos especiais de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
definidos pelo art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, alterado
pelo art. 1º da Lei nº 8.352, de 28 de dezembro de 1991, a partir da
liberação dos empréstimos realizados com os referidos recursos,
quando destinados a programas de investimento voltados para a
geração de empregos e renda.
Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de
Participação PIS-Pasep terão a partir de 1º de dezembro de 1994, a
Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 38 da Lei nº 8.177, de 1º de
março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução
a que alude o art. 8º desta medida provisória.
Art. 13. A partir de 1º de dezembro de 1995, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o Conselho
Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep e a Comissão do Fundo
da Marinha Mercante poderão propor ao Conselho Monetário Nacional a adoção de outros critérios legais para a remuneração dos
respectivos recursos, em substituição à TJLP de que trata esta
medida provisória.
Art. 14. Observado o disposto no art. 8º, in fine, desta medida
provisória, ficam revogados o art. 25 da Lei nº 8.177, de 1º de março
de 1991, e os §§ 2' e 3º do art. 2' daLeinº 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.256, de 12 de janeiro de 1996.
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Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.296, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atíoídade de Fiscalização, a Grouticoçõo de
Desempenho de AtiuU1ade de Proteçõo eo
Vôo~ e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atívídade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em
exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de
origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2· Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
niveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Daeta).
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
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Art. 3· As gratificações de que tratam os arts. 1· e· 2· terão
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo
cada ponto a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos
níveis superior e intermediário, observados o disposto no art. 2· da
Lei n· 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei n· 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2·
da Lei n· 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 1· As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2· Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. 1·
e 2·, quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;
b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.
§ 3· Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2·, para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4· As gratificações a que se referem os arts. 1· e 2· serão pagas
em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n· 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5· As gratificações serão pagas a partir de 1· de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1·.
Art. 4· O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5" O Anexo I da Lei n" 8.829, de 22 de dezembro de
1993, passa a ser o constante desta medida provisória para efeito
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de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Art. 6" O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n" 7.596, de 10 de abril de 19S7, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Institnições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2" da Lei n'' S.911, de 11 de
julho de 1994.
Art. 7" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.257, de 12 de janeiro de 1996.
Art. S" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175" da Independência e lOS"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO

Oarreíras

Classes

Padrões

Valor
Coorrespondente
80S Padrões
doAnexo II da
Lei n!2 8.460/92

Quant.
de

Cargos

Inicial

de I a VIII

D-IaC-IlI

500

A

delaVlI

C-IV a B-IV

350

Especial

delaV

B-VaA-IlI

150

Inicial

de I a VIII

D-1a C-IlI

600

Assistente de

A

de I a VII

C-IV a B-IV

420

Chancelaria

Especial

deIaV

B-VaA-ITI

180

Oficial de
Chancelaria

1.000

Subtotal

Subtotal

Total Geral
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.297, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Dispõe sobre os quadros de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) da Advocacia-Geral da União,
do Ministério da Fazenda, e dá outras providências.

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

Art. F São criados e reclassificados, na Advocacia-Geral da
Uuião, os cargos constantes dos Anexos I a VI.
Art. 2" São criados no Miuistério da Fazenda, a serem alocados
na Secretaria da Receita Federal, 276 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo dezoito cargos
DAS 101.3,84 cargos DAS 101.2 e 174 cargos DAS 101.1.
Art. 3· São criados na Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab) 36 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo um cargo DAS 101.6, quatro cargos
DAS 101.4, oito cargos DAS 101.3, quatorze cargos DAS 101.2, seis
cargos DAS 101.1 e três cargos DAS 102.2.
§ 1· São igualmente criadas na Sunab 194 Funções Gratificadas (FG), sendo 147 FG-l, treze FG-2 e 34 FG-3.
§ 2· Para a reestruturação da Sunab, fica o Poder Executivo
autorizado a alterar a denominação e a especificação dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem aumento de despesa, no prazo de até trinta dias.

Art. 4· O cargo de Consultor Jurídico de Miuistério e do Estado-Maior das Forças Armadas, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), corresponde ao nível 101.5.
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Art. 5' Fica assegurada a percepção da vantagem prevista no
art. 1', inciso I, e § 1', do Decreto-Lein'2.333, de 11 dejunho de 1987,
com a disciplina nele estabelecida, aos seus beneficiários, inclusive
àqueles integrantes de quadros de entidades não mais sujeitas a
regime especial de remuneração.
§ I' Os efeitos financeiros do disposto neste artigo vigoram,
para os beneficiários referidos no caput, a partir de 19 de setembro
de 1992.
§ 2' À vantagem referida neste artigo fazem jus também os
titulares de cargos integrantes das carreiras de Advocacia-Geral da
União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar n' 73, de 10 de
fevereiro de 1993, e os Juízes do Tribunal Marítimo instituído pela
Lei n' 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, com as modificações introduzidas pela legislação ulterior.

Art. 60 Ficam prorrogados, por mais 24 meses, a partir do seu
término, os prazos referidos no art. 20 da Lei n' 9.028, de 12 de abril
de 1995.
Art. 7' As despesas decorrentes da aplicação desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.258, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão
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ANEXO I
Advocacia-Geral da União
Situação Anterior

N'de
Cargos

Denominação

Situação Nova
Código

N'de
Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Advogado-Geral da União
10

10

Consultor da
União

DAS 102.5

3

Adjunto do
Advogado-Geral

1

Chefe de
Gabinete
Assessor Técnico

6
3

DAS 102.5
1
DAS 101.5
DAS 102.4

Oficial de

2

Oficial de

11

Oficial de

6
3

DAS 101.3

Gabinete

2
DAS 101.2

Gabinete

16
DAS 101.1

Gabinete

5

3

Diretor de

Consultor da
União

DAS 102.6

Adjunto do
Advogado-Geral
Chefe de

DAS 102.6

Gabinete
Assessor Técnico

DAS 101.5
DAS 102.4

Oficial de

Gabinete

DAS 101.3

Oficialde
Gabinete
Oficialde

DAS 101.2

Gabinete

5

Coordenador

DAS 101.1
DAS 101.3

DAS 101.3

Divisão

ANEXO 11
Advocacia-Geral da União
Ns de Cargos
I 1
1
1

I
II -

5
1
5
2
1

8
2
1
3

Código

Denominação
Gabinete do Consultor-Geral da União
Assessor Jurídico

Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

I

DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1

Gabinete do Carregador-Geral da Advocaciada União
Corregedor Auxiliar
DAS 101.6
Chefe de Gabinete
DAS 101.4
Assessor Jurídico
DAS 102.3
Assessor Técnico
DAS 102.3
Oficial de Gabinete
DAS 101.2
Oficial de Gabinete
DAS 101.1
Coordenador
DAS 101.3
Chefe de Divisão
DAS 101.2
Chefe de Serviço
DAS 101.1
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Situação Anterior

Nllde

Código

Denominação

Cargos

111 3

2

Situação Nova
Nllde
Cargos

Código

Denominação

Gabinete do Procurador-Geral da União

Acljuntodo
Procurador-Geral
da União
Assessor Jurídico

Adjunto do
Procurador-Geral

5
DAS 102.4
DAS 102.3

da União
Assessor Jurídico

4
-

1

Chefe de

2

Gabinete
Assessor Técnico

1

Oficial de

8

Oficial de

1

CoordenadorGeral
Coordenador

DAS 101.4
DAS 102.3
DAS 101.2

Gabinete

DAS 101.1

Gabinete

2
4
2

DAS 102.5
DAS 102.3

Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

ANExom
Advocacia-Geral da União
Nv de Cergos

I -

I

Denominação

I

Código

Gabinetes dos ProcuradoresRegionais em Brasília, no Rio de Janeiro
e em São Paulo: estrutura unitária

1
4
2
2
1
3
6

Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete

Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
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Ns de Cargos
11

1
3
2
2
1
3
6

Denominação

I

Código

Gabinetes dos Procuradores Regionais em Porto Alegre e em Recife:
estrutura unitária
Chefe de Gabinete
DAS 101.3
Assessor Jurídico
DAS 102.3
DAS 102.2
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
DAS 101.1
Coordenador
DAS 101.3
DAS 101.2
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
DAS 101.1

ANEXO IV

Advocacia-Geral da União

N2 de Cargos
I -

I

Denominação

I

Código

Procuradoria da União no Distrito Federal e nos Estados de São Paulo
e Rio de Janeiro: estrutura unitária
DAS 102.3
Assessor Jurídico
4
DAS 102.2
Assessor Técnico
2
DAS 101.3
Coordenador
1

II -

Procuradoria da União nos Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais,
Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul: estrutura unitária
2
Assessor Jurídico
DAS 102.3
1
Assessor Técnico
DAS 102.2
1
Coordenador
DAS 101.3

I

TIl -

I

Procuradoria da União nos Estados do Acre, Alagoas. Amazonas. Espírito Santo.
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Pará. Paraíba, Piauí.
Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe: estrutura unitária
1
Assessor Jurídico
DAS 102.3
1
Assessor Técnico
DAS 102.2
1
Coordenador
DAS 101.3

I

I

IV -

Procuradoria da União nos Estados do Amapá, Roraima e Tocantins:
estrutura unitária
DAS 102.3
Assessor Jurídico
1
DAS 102.2
Assessor Técnico
1

I

I
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ANEXO V
Advocacia-Geral da União
Ns de Cergoa
I -

I

Denominação

I

Código

ProcuradoriasSeccionais da União - Padrão A
(quatro Procuradorias): estrutura unitária

AssessorJurídico

2
11 -

DAS 102.2

ProcuradoriasSeccionais da União - Padrão B
(nove Procuradorias): estrutura unitária

1

DAS 102.2

Assessor Jurídico

fi - Procuradorias Seccionaisda União - PadrãoC
(vinte e oitoProcuradorias): estruturaunitária

1

I

Assessor Jurídico

I

DAS 102.2

ANEXO VI
Advocacia-Geral da União
WdeCargoe

Denominação

Código

Diretoria-Geralde Administração
1
2
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefede Divisão

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.298, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Dá nova redação a dispositivos da Lei n'l
8.742;-de7de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Sociol; e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º O § 6º do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei nº 8.742, de
7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 20

.

§ 6º A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Único de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim específico, na forma estabelecida em regulamento.
• •••••• • • • • • • • • • • 0.0 • • • • • • • • • • • • • • 0'0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

»

«Art. 37. Os beneficios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ 1· A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar o prazo de noventa dias, a contar da data de sua protocolização.
§ 2º Na hipótese da concessão do beneficio, após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia, a contar da data da protocolização do requerimento».

«Art. 40
.
§ 1· A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida, de
forma que o atendimento à população não sofra solução de
continuidade.
§ 2º É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, 11 ou III do § 1e do art. 139
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991».
Art. 2º Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6º do

art. 20 e no art. 37 da Lei n· 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
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Art. 3· O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n· 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de 10 de janeiro de 1996.
Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.259, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.299, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Fixa critérios para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos
servidores, altera oAnexo II da Lei n!2 8.237,
de 30 de setembro de 1991, para implementação da isonomia a que se refere o §
1!2 do art. 39 da Constituição. e dá outras
providências.

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

Art. 1· Esta medida provisória dispõe sobre o processo de implementação da isonomia de vencimentos dos servidores do Poder
Executivo com os dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de
Contas da União e do Ministério Público da União.
Art. 2· A equiparação do vencimento básico dos servidores
civis do Poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo
e Judiciário, bem como do Tribunal de Contas da União e do
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 188, n. 2, p. 577-748, fev. 1996

603
Ministério Público da União, far-se-á de forma gradativa e nos limites
das disponibilidades financeiras e orçamentárias da União, mediante a concessão das diferenças pagas, separadamente ou já incorporadas.
§ 1" Para os fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de
vencimento básico, assim definido na alínea a do inciso I do art. 1" da
Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passam a vigorar, nos meses
de setembro, outubro e novembro de 1994 na conformidade do disposto nos Anexos I, II e Hl desta medida provisória.
§ 2" A aplicação do disposto neste artigo aos servidores civis
que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam percebendo vencimento básico equiparado aos das tabelas vigentes para
o Poder Legislativo, far-se-á mediante compensação de valores, sem
redução do valor do vencimento.

Art. 3" Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício de posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo U da Lei n" 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os meses
de setembro, outubro e novembro de 1994, passam a ser os constantes
do Anexo IV desta medida provisória.
Art. 4" Fica reconstituída a comissão a que se refere o art. 6"
da Lei n" 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela
previstas, cabendo-lhe promover estudos que objetivem, especialmente:
I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou assemelhadas, observando-se, ainda, a complexidade das tarefas, critérios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;
U - a implementação do disposto no inciso I do art. 3" da Lei
n" 8.448, de 21 de julho de 1992;
Hl - o estabelecimento de critérios para incorporação ou alteração dos percentuais de gratificações, vantagens e adicionais;
IV - a elaboração da matriz de vencimentos.
Art. 5º O vencimento básico dos servidores civis ativos, inativos
e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárquica
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e fundacional, a partir de 1° de dezembro de 1994, passa a ser o
constante dos Anexos V e V1 desta medida provisória,
Art. 6° Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício do posto ou graduação em situações normais e os do Adicional de Inatividade a
que se refere o Anexo II da Lei nO 8.237, de 30 de setembro de 1991,
a partir de 1° de dezembro de 1994, passam a ser os constantes do
Anexo V11 desta medida provisória.
Art. 7° O disposto nesta medida provisória aplica-se, no que
couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do
falecimento de servidor público federal.
Art. 8° As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.260, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-seodispostono§ l°doart.lºdaLeiDelegada
nO 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo art. 42 da Lei
nO 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais disposições em contrário, a
partir de 1° de setembro de 1994.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson A. Jobim
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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ANEXO I DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata, Audito-

ria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis dos
Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da Fazen-

da Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira de
Ciência e Tecnologia e dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM e Ipea.

CL

A

B

C

D

Superior

p

AUXiliar

Intermediário

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

III
11
I

429,51
401,88
375,55

322,13

253,90
243,28
233,10

19D,43

150,35
143,17
136,32

112,76
107,38

VI
V
IV
III
11
I

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

247,56
232,86
226,14
219,62

VI
V
IV
III
11
I

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

201,16
195,37

V
IV
III
11
I

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

168,85
164,00

301,41

281,66

213,28
207,13

189,74

184,28
178,98

173,84

223,36

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

182,46
174,83

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

112,17

97,02

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

109,58

84,01
80,09

105,05

76,36

134,30
128,76
123,47

72,81

154,73

118,40

113,55

85,16

92,73

88,33
84,13
80,15

129,78
124,40
119,23
114,31

150,29

97,37

106,86
101,82

173,D4
165,86
158,98
152,41
146,10
140,07

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

159,29

129,82
123,64
117,77

102,24

92,46
88,12

69,44
66,24

63,20
60,31

76,37

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

ANEXO I-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

Juiz-Presidente

429,51

Juiz

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

Vencimento Básico

Grat. (Art. 7"l da Lei
n' 8.460/92)

Advogado da União de Classe Especial

429,51

170,92

Advogado da União de Primeira Classe

401,88

163,38

Advogado da União de Segunda Clase

375,55

156,17

ANEXO 11 DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério Superior
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

214,75

429,50

4

171,80

343,60

3

163,62

327,24

2

155,83

311,66

1

148,41

296,82
269,84

Adjunto

Assistente

Auxiliar

4

134,92

3

128,49

256,98

2

122,38

244,76

1

116,55

233,10

4

105,95

211,90

3

100,91

201,82

2

96,10

192,20

1

91,52

183,04
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ANEXO lI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável 80S Professores do Magistério
de 111 e 211 Graus
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

4

165,55

331,10

E

D

C

B

A

3

157,66

315,32

2

150,16

300,32

1

143,01

286,02

4

130,00

260,00

3

123,81

247,62

2

117,91

235,82

1

112,30

224,60

4

105,95

211,90

3

100,90

201,80

2

96,10

192,20

1

91,52

183,04

4

86,33

172,66

3

82,23

164,46

2

78,31

156,62

1

74,58

149,16

4

70,36

140,72

3

67,01

134,02

2

63,82

127,64

1

60,78

121,56
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ANEXO III DA MEDIDA PROVISÓRIA

Tabela de vencimento básico aplicável 80a Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas
Leis olla 5.645/70 e 6.550/78, dos servidores técnícc-adminíatrativca das Instituições
Federais de Ensino, conforme art. 3 11 e seguintes da Lei nO 7.596/87 dos servidores do
lhama, Embratur, Incra, CFIAer, mpc, Ibac , FBN, FORB, FCP, LBA, Funai, Funag,

FAE,Enap, FNS, RoquettePinto, FNDE,Sudam,Suframa,Sudene, Ceplace Tabela de
Especialistas.

CL

p

Superior

40 Horas

A

B

C

D

Intermediário

ao Haras

40 Horas

ao Horas

Auxiliar

40 Horas

ao Horas

m
n

397,04

297,78

203,81

152,48

137,60

103,20

373,98

280,47

195,85

146,89

131,27

98,45

I

351,75

263,81

188,68

141,51

125,25

93,93

VI

302,05

226,54

181,77

136,33

119,51

89,63

V

282,67

212,00

175,13

131,35

114,04

85,53

IV

273,11

204,83

168,73

126,55

108,84

81,63

m
n

263,88

197,91

162,59

121,94

103,88

77,91

254,97

191,22

156,67

117,50

99,16

74,37

I

246,37

184,78

150,96

113,22

94,66

71,00

VI

236,05

178,54

145,48

109,11

90,37

67,78

V

230,04

172,53

140,21

105,15

86,29

64,72

IV

222,29

166,72

135,13

101,35

82,40

61,80

m
n

214,82

161,12

130,24

97,68

78,70

59,02

207,60

155,70

125,54

94,15

75,18

56,39

I

200,63

150,47

121,02

90,77

71,81

53,86

V

193,91

145,43

116,66

87,49

68,63

51,47

IV

187,41

140,56

112,47

84,35

65,58

49,18

III

181,14

135,86

108,43

81,33

62,67

47,01

n

175,10

131,32

104,55

78,41

59,92

44,94

I

169,24

126,93

100,82

75,61

57,28

42,96

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 577·748, fev. 1996

609
ANEXO IV DA MEDIDA PROVISÓRIA
ANEXO 11 DA LEI NO 8.237, DE 30 DE SETEMBRO DE 1991

Gratificações e Indenizações
Tabela 11 - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Situações
Cursos de Altos Estudos
Oategoría I
Cursos de Altos Estudos
Categoria II
Cursos de Aperfeiçoamento

700/0 do soldo
600/0 do soldo

50% do eoldo
35% do soldo

Cursos de Especialização
Cursos de Formação

20% do soldo

Tabela III - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto ou da Graduação em situações normais
Posto/Graduação
Oficial-General
Oficial-Superior
Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha
e Aapirante-a-Oficial
Suboficial, Subtenente e Sargento
Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a
ao Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

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

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação

Percentuais

Com 40 anos de serviço ou mais
Com 35 anos de serviço
Com ao anos de serviço
Transferidos, ex officio, para a inatividade remunerada, com
menos de 30 anos de serviço

90% do soldo
70% do soldo
60% do soldo
40% do soldo
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ANEXO V DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata, Audito-

ria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis dos
Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira de
Ciência e Tecnologia, dos servidores da SAE, FOBIA, Susep, CVM, Ipea, Ibama, Embratur,
Incra, CFIAer, IBPe, Ibac, FBN, FCRB, FOP, LBA, Funai, Funag, FAE. Enap, FNS,
Roquette Pinto, FNDE, Burlam, Suframa, Sudene, Ceplac, Tabela de Especialistas dos
Técnico-Administrativos das Instituições Federais de Ensino, conforme arts. 3~ e seguintes
da Lei nl! 7.596/87 e os Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas Leis nss 5.645170 e
6.550f78.
Superior

CL

III
A

11
I

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

429,51
401,88
375,55

322,13

253,90
243,28
233,10

190,43
182,46
174,83

150,35

112,76

160,53
153,83
147,42

129,82
123,64
117,77
112,17

88,33
84,13

141,28
135,41

106,86
101,82

80,15
76,37

301,41
281,66

143,17

107,38

136,32

102,24

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

167,52

232,86
226,14
219,62
213,28
207,13
201,16
195,37
189,74
184,28
178,98
173,84

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

129,78

97,02

72,77

I

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

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

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

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

V

225,13

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

168,35
164,00
159,29
154,73
150,29

134,30

N

100,73
96,57
92,60

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

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

N
III
11
I
VI
V
N
lI!
11

D

40 Horas

247,56

V

C

Auxiliar

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

VI

B

Intermediário

p

lI!
11
I

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

88,80
85,16
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ANEXO V-A DA MEDIDA
Tribunal Maritimo
Vencimento Básico
429,51
409,06

Denominação
Juiz-Presidente

Juiz

ANEXO V-B DA MEDIDA PROVISÓRIA

Denominação

Advocacia-Geral da União
Vencimento
Básico

Advogado da União de Categoria Especial
Advogado da União de Primeira Categoria
Advogado da União de Segunda Categoria

429,51
401,88
375,55

Grat. (art. TJ da Lei
n' 6.460/92)
170,92
163,38
156,17

ANEXO VI DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores
do Magistério Superior
20 Horas
40 Horas
Nível
Graduado
Graduado
U
214,76
429,51

Classe
Titular
Adjunto

Assistente

Auxiliar

4
3
2
1

176,91
169,29

4
3
2
1

142,23
136,10
130,24

284,45

124,63

249,26

4
3
2
1

114,34
109,42

228,68
218,83

104,71
100,20

209,41
200,39

162,00

155,03

353,82
338,58
324,00
310,05
272,20
260,48
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ANEXO VI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA
Tabela de Vencimento Básico Aplicável 80S Professores do Magistério de 111 e 211 Graus

U

20 Horas
Graduado
198,67

Graduado
397,34

E

4
3
2
1

168,05
160,81
153,89
147,26

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

D

4
3
2
1

136,35
130,48
124,86
119,49

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

C

4
3
2
1

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

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

B

4
3
2
1

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

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

A

4
3
2
1

77,03
73,36
69,87
66,54

154,06
146,72
139,73
133,08

Classe

Nível

Titular

40 Horas

ANEXO VII DA MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.299,
DE 9 DE FEVEREIRO DE 1996
(a partir de 1· de dezembro de 1994)
Anexo II da Lei n· 8.237, de 30 de setembro de 1991
Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual
150% do soldo

Situações
Cursos de Altos Estudos
Categoria I

130%do soldo
110% do soldo
80%do soldo
60%do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria 11
Cursos de Aperfeiçoamento
Cursos de Especialização
Cursos de Formação
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Tabela 111 - Indenização de Representação
a)

Pelo exercício do Posto ou da Graduação em situações normais
Posto/Graduação

Percentuais

Oãcíal-General

150%do Boldo

(Ificial-Superior

130%do soldo

Oficial-Intermediário,Oficial-Subalterno,Guarda-Marinha
e Aspirante-a-Oficial

110% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

85%do soldo

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

60% do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação
Com 40 anos de serviço ou mais
Com 35 anos de serviço
Com 30 anos de serviço ou mais
Transferidos, ex cfficio, para a inatividade remunerada, com
menos de 30 anos de serviço

Percentual
180% do Boldo
140% do Boldo

120% doBoldo
80%do soldo

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.300, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Altera as Leis n's 8.019, Ih 11 Ih abril
Ih 1990, e 8.212, Ih 24 de julho de 1991, edá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O art. 6' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990, passa a
ter a seguinte redação:
«Art. 6' O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para atender
os gastos efetivos daquele Fundo com seguro-desemprego, abono
salarial e programas de desenvolvimento econômicodo BNDES.»
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Art. 2" Os arts. 17 e 19 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Social,»
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social,»

Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.261, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175"daIndependência e 108"da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Adib Jatene
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.301, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle. orçamento e planejamento,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1Q Fica instituída a Gratificação do Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I
da Carreira Finanças e Controle;
II - da Carreira de Planejamento e Orçamento;
III - da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
IV - de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500;
V - de nível superior do Instituto de Pesqnisa Econômica
Aplicada (Ipea), em exercício de atividades de elaboração de planos e
orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato que se refere o § 1Q do art. 2Q desta medida
provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.
Art. 2Q A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondente cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2Q da Lei n Q 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei n Q 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2Q da Lei n Q 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 1Q A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.
§ 2Q O número de servidores em exercício em cada um dos

órgãos e entidades que integram os Sistemas de Controle Interno do
Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração
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Pública Federal, bem comoos em exercício nos seus respectivos órgãos
centrais, com pontuação acima de oitenta por cento do limite de
pontos fixados para a avaliação de desempenho individual não poderá
superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 3" O número de servidores de nível intermediário do Ipea, com
pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para
a avaliação de desempenho individual, não poderá superar trinta por
cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se
situar no intervalo de noventa a cem por cento.

§ 4" Os servidores titulares de cargos de que trata o art. I",
quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal não
integrantes dos Sistemas de Controle Interno do Poder Executivo e
de Planejamento e de Orçamento da Administração Pública Federal,
bem como dos seus respectivos órgãos centrais, para o exercício de
cargos em comissão, perceberão a Gratificação de Desempenho e
Produtividade:
a) sem restrições quando para o exercício na Vice-Presidência da
República ou de cargos em comissão de Natureza Especial, DAS-6,
DAS-5 ou equivalentes;

b) limitada a cinqüenta por cento do valor previsto no caput,
quando para o exercício de cargo de nível DAS-4, ou equivalente, nos
demais casos.

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

Art. 3" A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e classificatória e a segunda constituída de curso de formação.
Parágrafo único. As carreiras e o cargo de que trata o caput deste
artigo exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em nível de pós-graduação.
Art. 4" Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ 1" A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
0,1820% do maior vencimento básico do nível superior, observado o
disposto no art. 2" da Lei n" 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei n" 8.460, de 1992, e no art. 2" da Lei n" 8.852, de
1994.
§ 2" A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do Ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3" Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargo em comissão, perceberão a Gratificação de Desempenho Diplomático de acordo com o disposto no §§ 4", alíneas a e b, e
5" do art. 2".
§ 4" A gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n" 13, de 1992.
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§ 5° A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de 1° de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2°.
Art. 5° O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 50 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.262, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 7° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175°da Independência e 108"da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.302, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios e dá
outras providências.

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

Seção!
Da Estrutura

Art. lº A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de
Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela
Casa Militar.
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§ 1º Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República.
a) o Conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.
§ 2· Junto à Presidência da República funcionarão, como
órgãos de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.

Seção II
Das Competências e da Organização

Art. 2· À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até
cinco Subchefias, sendo uma executiva.
Art. 3· À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execução das atividades administrativas da Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
Gabinete;
11
Subsecretaria-Geral;
111
Gabinete Pessoal do Presidente da República;
IV
Assessoria Especial;
V
Secretaria de Controle Interno.
Art. 4· À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
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República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5· À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 6" À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o Gabinete e até cinco Subchefias, sendo uma
executiva.
Art. 7· Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República
e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente
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da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim designado pelo Presidente da República;
II - Cãmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único ministério, integradas .,pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 12 Para desenvolver as ações executivas das cãmaras mencionadas no inciso lI, serão constituídos Comitês Executivos, integrados
pelos Secretários Executivos dos ministérios, cujos titulares as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa CiviL
§ 22 O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 32 É criada a Cãmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.
§ 42 O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão as cãmaras de que trata o
inciso II do caput.
§ 52 O Poder Executivo disporá sobre as competências e O funcionamento das cãmaras e comitês a que se referem o inciso II do
caputeo§ 12 •

Art. 8 2 Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar n 2 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
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Art. 9" O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
ATInadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças ATInadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças ATInadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças ATInadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças ATInadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças ATInadas no Pais e no Exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa
N acionai, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis
nOs 8.041, de 5 de junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991,
respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente,
o Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
e o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
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Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que se refere o art. 2·.
CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Seção!
Da Denominação

Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

XI
XII
XIII
nia Legal;
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;
da Ciência e Tecnologia;
das Comunicações;
da Cultura;
da Educação e do Desporto;
do Exército;
da Fazenda;
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinha;.
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazôde Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.
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Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos Ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.

Seção!!
Das Áreas de Competéncia

Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:

a) politicas e diretrizes para a reforma do Estado;

b) politica de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização de gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
fi desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil (Sipec);

11 -

Ministério da Aeronáutica:

a) política aeroespacial nacional civil e militar;

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

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

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
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c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;
V -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive administração, outorga, controle e fiscalização da utilização do espectro de
radiofreqüências;
b) serviços postais;

VI -

Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;

b) proteção do patrimônio histôrico e cultural;

VII -

Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;

b) educação pré-escolar;

c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão uuiversitária;

fJ magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;

VIII -

Ministério do Exército:

a) política militar terrestre;

b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;

c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do Pais;
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e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa
aérea;
fi participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) autorização para fabricação de produtos controlados, fiscalização e comercialização;
h) produção de material bélico;

IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização e
arrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;

d) administração das dividas públicas interna e externa;
e)

administração patrimonial;

fi negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;
b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;

d) comércio exterior;
e)

turismo;

fi formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
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g) execução das atividades de registro do comércio;
h)

política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

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

XII -

Ministério da Marinha:

a) política naval e doutrina militar naval;

b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças
navais;
c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País; .
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
e) política marítima nacional;
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f) orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;

XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;

c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;

e) política integrada para a Amazônia Legal:
XIV -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b)

aproveitamento da energia hídráulica;

c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;

b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento

federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p, 577·748, fev. 1996

630
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas sócioeconômicas;

fJ formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;

i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;

j) defesa civil;
I) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;

XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;

b) previdência complementar;
c) assistência social;

XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;

b) relações diplomáticas e serviços consulares;

c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;

e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;
XVIII -

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;
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b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;

c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;

e) insumos críticos para a saúde;
f) ação preventiva em geral, vigilãncia e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilãncia de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;

h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;

XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;

b) trabalho e sua fiscalização;

c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;

e) relações do trabalho;
f) segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aqua-

viário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários;
§ 1· Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes níveis da administração pública.
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§ 2" A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas
atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e
regulamentos.
SeçãoIlI

Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis

Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
H - Gabinete do Ministro;
IH - Consultoria Juridica, exceto no Ministério da Fazenda;
§ I" No Ministério da Fazenda, as funções de ConsultoriaJuridica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar n" 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
§ 2" Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
Secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as
funções que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.
§ 3" Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas
Subsecretarias.
Seção IV
Dos Órgãos Específicos

Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro Secretarias;
H - do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, além do Conselho Nacional de Política Agricola, da
Comissão Especial de Recursos, da Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira e do Instituto Nacional de Meteorologia, até três
Secretarias;
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111 - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro Secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três Secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro Secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até sete Secretarias;

VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos F, 2" e 3"
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e da Junta de Programação Financeira, até sete
Secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial e do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação, até cinco Secretarias;
IX - do Ministério da Jústiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
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Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco Secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Comitê do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, até quatro Secretarias;
XI - do Ministério de Minas e Energia, até duas Secretarias;
XII - do Minístério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Comitê de Avaliação de
Crédito ao Exterior, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis
Secretarias, sendo uma Especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informaçôes Sociais e da Inspetoria-Geral da Previdência
Social, até três Secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional
de Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o
disposto no art. 15 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas
Secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional do
Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco Secretarias;
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XVII

do Ministério dos Transportes, até três Secretarias.
§ 1º São mantidas as estruturas básicas dos Ministérios Militares.
§ 2º O Conselho de Política Externa, a que se refere O inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral
Adjunto; pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção, e Criação
de Orgãos e Cargos
Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
H - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da
Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;
IH - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - O Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - na Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;
b) a Assessoria, em Assessoria Especial.
Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I - para o Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
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b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;
11 - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, da Secretaria de Irrigação, do Ministério
da Integração Regional;
111 - para a Casa Civil da Presidência da República, da
Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios,
do Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social, da
Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar Social;
V - para o Ministério da Justiça:
a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;
b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei n" 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei n" 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis nOs 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em ato
conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;
VI - para a Secretaria Executiva, em cada ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas a modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento
e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;
VIII - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § F do art. 33 desta medida provisória;
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b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (lndesp).
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei nº
7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assisténcia (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II
o Ministério do Bem-Estar Social;
III - o Ministério da Integração Regional;
IV - no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII
as Secretarias de Administração-Geral, em cada ministério;
VIII
no Ministério da Educação e do Desporto:
a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;
c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na Casa
Civil da Presidência da República.
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Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
III -

defesa civil.

Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas; de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de
Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados,
Distrito Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração
Regional;
II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;
III - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV - de Presidente das Fundações de que trata o inciso I do
art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos Ministérios de que tratam os incisos II e III
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração-Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
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IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
Xl - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos
ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.

Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata O art. 26, terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado O cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes, que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
II -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no Pais;
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III - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3º do art. 7º desta medida provisória será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § 1º, inciso lI, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ 1º O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.
§ 2º Durante o processo de inventário, o inventariante dos
órgãos e entidades extintos, mediante autorização do ministro supervisor, poderão manter ou prorrogar contratos ou convênios cujo prazo
de vigência não ultrapasse 31 de dezembro de 1995, desde que
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preenchidos pe.lo contratado ou conveniado os reqnisitos previstos na
legislação pertinente.
§ 3· Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
saúde ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que
já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou
termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até 31 de
dezembro de 1996, os servidores da Administração Federal indireta,
não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou
assessoramento que, em 19 de novembro de 1992, se encontravam à
disposição de órgãos da Administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa, previstos
na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 1995.
Art. 30. No prazo de 180 dias, contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso
Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, a estrutura, as competências e as atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
§ 1· Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade administrativa encarregada das ações de inteligência, assim como o Departamento de Administração-Geral, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, continuarão exercendo as competências e atribuições previstas na legislação pertinente, passando a
integrar, transitoriamente, a estrutura da Secretaria-Geral da Previdência da República.
§ 2· Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos, da
Presidência da República, disporão, em ato conjunto, quanto à transferência do acervo patrimonial, do quadro de pessoal e dos cargos em
comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento, inclusive os
alocados à ora extinta Consultoria Jurídica, da Secretaria de AssunCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 577-748, fev. 1996
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tos Estratégicos, necessários ao funcionamento da unidade a que
alude o parágrafo precedente.
Art. 31. São transferidas, aos orgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências estabelecidas em leis gerais ou especificas aos órgãos
transformados, transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos orgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n Q 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ 1º O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
§ 2Q As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indasp), serão fixadas em decreto.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 34. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Ministério do Planej amento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
n" 8.216, de 13 de agosto de 1991.
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Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.

Art. 35. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos orgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 42e § 22do art. 52 do Decreto-Lei n 2200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei n" 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.

Art. 36. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 37. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, as funções
e as atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de
forma a separar as funções e atividades diversas da utilização de
recursos hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria
Especial, do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 38. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social;
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III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infãncia e Adolescência para o Ministério da Justiça.
Art. 39. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados, pelos
órgãos extintos e seus antecessores.
Art. 40. Até 31 de março de 1996, o Poder Executivo promoverá
a extinção de quantitativo de cargos dos órgãos de que trata o art. 19,
incisos I, II e IIl, de modo a evitar qualquer aumento de despesas em
decorrência da criação de novos cargos, determinada por esta medida
provisória.
Art. 41. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1996,
servidores do Ministério da Educação e do Desporto e Suas entidades
vinculadas, para ter exercício naquele instituto.
Art. 42. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
Art. 43. O art. 47 da Lei n Q 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei n" 842, de 9 de setembro de 1969, passa a
vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 47. a autorização para funcionamento e reconhecimento de universidade ou estabelecimento isolado de ensino
superior será tomada efetiva, em qualquer caso, mediante ato do
Poder Executivo, após prévio parecer favorável do Conselho de
Educação competente>
Art. 44. O art. 3' da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três
representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregadores, além de um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
I
Ministério do Trabalho;
II - Ministério do Planejamento e Orçamento;
III - Ministério da Fazenda;
IV
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
V - Caixa Econômica Federal;
VI - Banco Central do Brasil.
§ 2' Os Ministros de Estados e os presidentes das entidades
mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares
no Conselho Curador, cabendo, a cada um deles, indicar o seu
respectivo suplente ao Presidente do Conselho, que os nomeará.
.........................................................................•.................•..•.........»

Art. 45. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 46. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias n's 752, de 6 de dezembro de 1994, 797,800, de 30
de dezembro de 1994, 931, de l' de março de 1995,962, de 30 de março
de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de 1995, 1.038,
de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995, 1.090, de 25 de
agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995, 1.154, de 24 de outubro
de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995, 1.226, de 14 de dezembro de
1995, e 1.263, de 12 de janeiro de 1996.
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Art. 47. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 48. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n Q8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ F, 2Qe 3Qdo
art. 22 da Lei n" 5.227, de 18 de janeiro de 1967, e o parágrafo único
do art. 2Qdo Decreto-Lei nQ701, de 24 de julho de 1969.
Brasília, 9 de fevereiro de 1969; 175Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cl6vis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.303, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Dispõe sobre medidas reguladoras do
abastecimento do mercado interno de produtos do setor sucroalcooleiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l Q O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
fixará, em Planos Anuais de Safra, os volumes de produção de açúcar
e de álcool, necessários ao abastecimento dos mercados na Região
Centro/Sul e na Região NorteINordeste, assim como os destinados à
formação de estoques de segurança.
§ 1Q Os Planos Anuais de Safra indicarão, também, os volumes
de açúcar e de álcool caracterizados como excedentes às necessidades
dos mercados internos regionais, bem como aqueles cuja importação
seja indispensável para complementar a oferta nacional.
§ 2" Os volumes de açúcar e de álcool a que se referem o caput
e o § 1Qdeste artigo poderão ser modificados pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, sempre que o recomendar o
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ria-prima pelas empresas do setor sucroalcooleiro e o dos mercados
consumidores.
§ 32 Em qualquer hipótese, os Planos Anuais de Safra e suas
modificações serão aprovados em portaria específica do Ministro de
Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
§ 42 Os excedentes de açúcar referidos no § 12 poderão ser
convertidos em mel rico ou em mel residual, observados os parâmetros técnicos de conversibilidade.

Art. 22 Para os efeitos do artigo anterior, consideram-se compreendidos nas regiões:
I - NortelNordeste: os Estados do Acre, Amazonas, Pará,
Rondõnia, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Tocantins;
II - Centro/Sul: os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.
Art. 32 Aos excedentes de que trata o art. 12 e aos de mel rico e de
mel residual poderá ser concedida isenção total ou parcial do imposto
sobre exportação, mediante despacho fundamentado conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do Comércio e do Turismo,
que fixará, dentre outros requisitos, o prazo de sua duração.
Art. 4" Em operações de exportação de açúcar, álcool, mel rico e
mel residual, com isenção total ou parcial do imposto sobre exportação,
a emissão de Registros de Venda e de Registros de Exportação, ou de
documentos de efeito equivalente, pela Secretaria de Comércio Exterior
do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, sujeitar-se-á aos
termos estritos do despacho referido no artigo anterior.
Art. 5" A exportação de açúcar e álcool, com a isenção de que
trata o art. 32 , poderá, no todo ou em parte, ser objeto de:
I - cotas atribuídas a empresas produtoras nos Planos Anuais
de Safra;
II - ofertas públicas, regionais e periódicas, precedidas dos
respectivos editais que conterão, como informações essenciais, o dia,
o local e a hora de sua realização e os volumes a serem ofertados.
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Parágrafo único. Diferentes limites de inserção poderão ser
fixados no respectivo edital, para produtos de diferentes níveis de
qualidade ou valor agregado.

Art. 6º À13 ofertas públicas de que trata o art. 5º, inciso 11,
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
Art. 7º A isenção total ou parcial do imposto de exportação, de
que trata esta medida provisória, não gera direito adquirido e será
tornada insubsistente sempre que se apure que o habilitado não
satisfazia ou deixou de satisfazer os requisitos ou não cumpria ou
deixou de cumprir as condições para a concessão do favor.
Art. 8º Ficam isentas do imposto sobre exportação as operações:
I - amparadas em autorizações de produção de açúcar para
o mercado externo, concedidas a empresas localizadas na Região
Norte/Nordeste pelo extinto Miuistério da Integração Regional, e com
embarques já autorizados para até 31 de agosto de 1995;
11 - de exportação de açúcar para o mercado preferencial
norte-americano, nos volumes autorizados pelo extinto Ministério da
Integração Regional e pela extinta Secretaria de Política Comercial
do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para embarques até 30 de setembro de 1995.

111 - de exportação de açúcar autorizadas pelo extinto Ministério da Integração Regional, vinculadas a operações de importação
de álcool já realizadas e comprovadas junto à Secretaria de Produtos
de Base do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Art. 9º O Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 10. O caput do art. 3º do Decreto-Lei nº 1.578, de 11 de
outubro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º A alíquota do imposto é de 25% (vinte e cinco por
cento), facultado ao Poder Executivo, mediante ato do Conselho
Monetário Nacional, reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos
objetivos da política cambial e do comércio exterior.»
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Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias, encaminhará
ao Congresso Nacional projeto de lei para atender ao disposto nos
arts. 56 e 57 da Lei u· 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.264, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,9 de fevereiro de 1996, 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Dorothea Werneck

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.304, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras prooidêndas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o
estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ 1· O total anual referido no caput deste artigo deverá ser
limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente
cobrada em 1995, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo
ano.
§ 2· Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
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ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de pessoal
e custeio.
§ 3" O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam o
valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4" Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço da mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.

§ 5" Para os fins do dísposto no § 1", não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.

Art. 2" O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior e o número de vagas por salaclasse, no período mínimo de 45 dias antes da data final para matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parãmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.

Art. 3" Quando as condições propostas nos termos do art. 1"não
atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4" A Secretaria de Direito Econômico, do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei n"
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ 1" Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2" Ficam excluídos do valor total de que trata o § 1" do art 1"
os valores adicionados às mensalidades de 1995, que estejam sob
questionamentos administrativos ou judiciais.
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Art. 5" Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou a cláusula contratual.
Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7" São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
n" 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de pais e
alunos, pais de alunos ou responsáveis.
Art. 8" O art. 39 da Lei n" 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
«XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido.»

Art. 9" A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.265, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se a Lei n" 8.170, de 17 de janeiro de 1991, o
art. 14 da Lei n" 8.178, de I" de março de 1991, e a Lei n" 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Pedro Malan
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ANEXO I
Nome do Estabelecimento:

Nome fantasia:

CGC:

Registro no MEC nl!;

Data do Registro:

Endereço:

Estado:

Cidade:
Telefone: (

CEP:

Fax:(MM)

)

Telex:

Pessoa responsável pelas informações:
Entidade Mantenedora:
Endereço:

Telefone: (

Estado:

)

CEP:

Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios:
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

S.
10.
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Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios:
(Pessoa Física ou Jurídica)

Participação

CPF/CGC

do Capital

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

Indicadores Globais
1996 (')

1995
N2de funcionários:
N! de professores:
Carga horária total anual:
Faturamento total em R$:
(*) Valor estimado p/1996

Endereço para correspondência
(se diferente do que consta acima)

Endereço: _--'Cidade:

_

Estado:

Mês da data-basedos professores
Local:
(Carimbo e assinatura do responsável)

CEP:
Data:

_
_
_
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ANEXO 11
Nome do Estabelecimento
Componentes de Custos
(Despesas)

1995
(Valores em Real)

1996
(Valores em Real)

1.0 Pessoal
1.1 Pessoal docente
1.1.1 Encargos Sociais
1.2 Pessoal Técnico e Administrativo
1.2.1 Encargos Sociais
2.0 Despesas Gerais e Administrativas
2.1 Despesas com material
2.2 Conservação e manutenção
2.3 Serviços de terceiros
2.4 Serviços públicos
2.5 Imposto sobre Serviços (ISS)
2.6 Outras despesas tributárias
2.7 Aluguéis
2.8 Depreciação
2.9 Outras despesas
3.0 Subtotal-(l+2)
4.0 Pro labore
5.0 Valor locativo
6.0 Subtotal c-Ié-õ)
7.0 Contribuições Sociais
7.1 PIS/Pasep
7.2 Cofins
8.0 Total Geral-c (3+6+7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos não-pagantes
Valor da última mensalidade do ano anterior R$
Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$
Local:

.
em
Data: /

./

..

Carimbo e assinatura do responsável
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.305, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Dá nova redação ao art. 2 2 da Lei n2
8.844, de 20 de janeiro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" O art. 2" da Lei n" 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2" Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente à contribuição, às multas e aos demais encargos previstos na legislação respectiva.
§ 1" O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento
de custas nos processos judiciais de cobrança de seus créditos.
§ 22 As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem
a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em
Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento
dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.

§ 3" Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.
§ 4" Na cobrançajudicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para o Fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cobrança."
Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.266, de 12 de janeiro de 1996.
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Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175' da Independência e lOS' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.306, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Dispõesobre o pagamentodos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

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

Art. 1º A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ 1º Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
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§ 2" Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Art. 2º Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.267, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revoga-se o art. 6º da Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.307, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Altera a redação de dispositivos das Leis
n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911,
de 11 de julho de 1994, para instituir os
Décimos Incorporados, e dá outras prouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os arts. 62 e 67, caput, da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 62. Ao servidor efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão
ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.
§ 1" A retribuição de que trata o caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, a
remuneração do servidor efetivo e integra o provento de aposentadoria, na proporção de um décimo por ano de exercício nas
funções e nos cargos de confiança, até o limite de dez décimos.

§ 2" Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.
§ 3" Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas j á incorporadas, observando o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4" Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a incorporação."
«Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de um por cento por ano de serviço efetivo prestado à União, às
autarquias e às fundações públicas federais, observado o limite
máximo de 35% incidente exclusivamente sobre o vencimento
básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função
ou cargo de confiança."
Art. 2" Os arts. 3" e 10 da Lei n" 8.911, de 11 de julho de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3" Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor ocupante
de cargo efetivo, investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em cargo de provimento em comissão ou de Natureza
Especial, previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, a
cada doze meses de efetivo exercício, a importância equivalente
a um décimo:
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I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e
4, e dos cargos de Natureza Especial, observada a opção formalizada à época da percepção:
a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebida em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração do cargo
em comissão ou de Natureza Especial;
b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;
II - do valor referente à representação mensal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se
tratar dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos de Direção
(CO).

III - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.
§ 1· Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento exercido concomitantemente ao do cargo efetivo regido pela Lei n· 8.112, de
1990.
§ 2· No caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, havendo o servidor optado pela
remuneração total do cargo em comissão, considera-se, para
efeito de incorporação dos décimos, a diferença entre a remuneração de origem na data em que o servidor completou o interstício
e a remuneração do cargo em comissão exercido por maior tempo.
§ 3· Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior."
«Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, regidos pela Lei n· 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo
Poder ou de outro Poder da União, a incorporação de décimos
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decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, ou de cargos de provimento em comissão ou de Natureza Especial.
Parágrafo único. A incorporação das parcelas remuneratórias, de que trata este artigo, será efetivada com base no nível da
função de direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em
comissão equivalente no Poder cedente do servidor.»
Art. 3Q Serão consideradas transformadas em décimos, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta medida
provisória, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quintos, observado o limite máximo de dez décimos.
Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo darse-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.
Art. 4Q Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 de janeiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
I - estabelecidos na Lei n Q 8.911, de 1994, na redação original,
para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19 de
janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
II - estabelecidos pela Lei n Q 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre 1 de março e 26 de
outubro de 1995.
Q

Parágrafo úuico. Ao servidor que completou o interstício a partir
de 27 de outubro de 1995, é assegurada a incorporação de décimo nos
termos da Lei n Q 8.911, de 1994, com a redação dada por esta medida
provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que completou
o interstício.
Art. 5Q As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei n? 9.030, de 13 de abril de 1995, com
efeitos vigorantes a partir de 1Q de março de 1995, utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei n Q 8.911, de 1994, na redação original.
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§ I" Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas, considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo
VI da Lei n" 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo desempenho de função.
§ 2" O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 6" É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei n" 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei
n" 8.112, de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.
Art. 7" Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180, da Lei n" 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei
n" 8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fixada pela Lei n" 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de I" de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficioi da União até essa data;
II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a I" de março
de 1995.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei n" 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei n" 7.596, de 10
de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados
após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e função
gratificadas, previstas na Lei n" 8.168, de 1991.
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Art. 8° O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62, da Lei nO 8.112, de 1990,
na redação dada por esta medida provisória, será considerado uma
única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas
de quintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou
décimos em um único cargo.
Art. 9° O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2°
da Lei nO 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de
Estado.
Art. 10. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituídos pela Lei nO 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituida pela
Lei nO 7.787, de 30 de junho de 1989, a. Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável
da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas
pela Lei nO 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 11. O caput e o § 1· do art. 7· da Lei n· 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 5· e renumerados os subseqüentes:
«Art. 7· Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal direta,
das autarquias, incluídas as em regime especial, e das fundações
públicas federais, pelo Órgão Central do Sistema de Pessoal
Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão ou entidade, cujos planos de classificação sejam diversos daqueles a que
os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração e da
essência das atribuições dos cargos de que são ocupantes.
§ 1· Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias, cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
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escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
........................................................................................................"
Art. 12. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 13. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para o provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio
financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do
cargo a que estiver concorrendo.
§ F No caso de o candidato ser servidor da Administração
Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de Seu cargo efetivo.
§ 2º Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos,
como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser
investido.

Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. 1º, exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2º, exceto os §§ 2º
e 3º do art. 3º da Lei nº 8.911, de 1994, 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória nº 1.160, de 26 de outubro de 1995, e as Medidas
Provisórias nOs 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de
dezembro de 1995, e 1.268, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 16. Revogam-se os §§ 1º e 2º do art. 78 e o art. 193 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 5º e 50 da Lei nº 8.911,
de 11 de julho de 1994.
Brasília,9 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.308, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo
Art. 1e O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo visa
à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
11 - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de.direito privado;
111 - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação fmanceira do Tesouro Nacional;
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v - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
TÍTULO 11
Da Organização, Estrutura e Competências do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura
Art. 3· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Art. 4· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
comoÓrgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I
o Conselbo Consultivo do Sistema de Controle Interno;
n
a Secretaria Federal de Controle;
In
a Secretaria do Tesouro Nacional;
IV
as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ 1· Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 2· As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.
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Art. 5" Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do controle interno, denominadas
Secretaria de Controle Interno dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores;
II - as unidades regionais do controle interno nos Estados,
denominadas Delegacias Federais de Controle;

III -

a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.

Art. 6" Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira Finanças e Controle, que não estejam em exercício nas áreas de auditoria e fiscalização do ministério ou órgão
equivalente ao qual a entidade esteja vinculada.
Art. 7" Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
II - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, pertinentes ao Sistema de Controle Interno;

III - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas,
cujas aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela
Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - definir normas para a distribuição dos recursos humanos
do Sistema de Controle Interno.
Art. 8" O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
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titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.
parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.

CAPÍTULün
Das Competências

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

Art. 9· Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2· desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro,
de execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
II - promover a normalização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
III - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
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VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos, propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
XI -

exercer o controle da execução dos orçamentos da União;

XII - estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar os programas de governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência.

Seção!!
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade
Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2· desta medida provisória:
I - elaborar a programação f!nanceira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Unica do Tesouro Nacional e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, o. 2, p. 577-748, fev. 1996

669
subsidiar a fonnulação da política de financiamento da despesa
pública;
.
II - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;

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

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

TíTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os ocupantes dos cargos das Carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4º e 11 desta medida provisória
poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme dispuser ato
do respectivo Ministro de Estado.
Art. 13. Os cargos permanentes das Carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de Pesqnisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de
Planejamento, P-1501 do Grupo TP-1500, criado pelo Decreto nO 75.461,
de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos humanos
dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo,
cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do Planejamento
e Orçamento.
Parágrafo único. Ficam lotados no Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialistas
em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei nO
7.834, de 6 de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer
órgãos, entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de
Estado e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei nO 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.
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CAPÍTULO 11
Das Nomeações

Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por Tribunal de Contas
de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Municípios;
11 - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera
administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio
público de qualquer esfera de governo;
111 - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos 11 e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou
de patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da
União, bem como para os membros de comissões de licitação.
Art. 16. O Secretário Federal de Controle será nomeado pelo
Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias
Art. 18. Além das disposições contidas no art. 117 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I
atividade político-partidária;
11 - profissão liberal.
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Art. 19. Nenhum processo, documento ou infonnação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ 1" Quando a documentação ou infonnação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido no regulamento próprio.
§ 2" O servidor que exerce funções de controle interno deverá
guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do
exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.

§ 3" Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.

Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os
dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos da União.
Art. 21. Ài3 unidades da Secretaria Federal de Controle, no
exercício de suas atribuições, é facultado impuguar, mediante representação fundamentada ao responsável, quaisquer atos de gestão
realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com a
classificação funcional-programática constante do Orçamento Geral
da União.
TÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
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Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trio
mestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas
de governo.
Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1996, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional e na
Secretaria Federal de Controle, independentemente da ocupação de
cargo em comissão ou função de confiança.
Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I - o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
II - o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais;
1I1 - a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
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librado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
§ 1· O Conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composiçãoe o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.
§ 2· O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.
Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
U - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;
UI - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem, em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos

definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIU - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;
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IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.

Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I -

como membros permamentes:

a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presidente;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda;

11 -

como membros não-permanentes:

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;
b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.

§ I" Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente, sem
direito a voto:

I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse
específico das respectivas empresas;
11 - os titulares de outros órgãos e entidades da Administração
Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.
§ 2" A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

§ 3" Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários Executivos.
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§ 4" O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento
interno.
Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a
especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de
1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.

Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n" 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Excepcionalmente, nos órgãos seccionais
do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado para
o exercício de FG servidor efetivo do quadro do ministério em que
a Ciset tiver atuação.»
Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.269, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação,

Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175"da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO
Situação
Denominação

Situação
Anterior

Situação

3.000
4.000

1.457
2.444

4.500
2.500

7.000

3.901

7.000

Dec-Lei
n1l2.346

Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

Total

Nova
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.309, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Altera a Lei n' 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

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

.

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

"Art. 2" Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:
I - empresas e instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo;
H - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle díreto ou indireto da União;
IH - serviços públicos objetos de concessão, permissão ou
autorização;

IV - instituições financeiras públicas e estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n" 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ I" Considera-se desestatização a alienação, pela União,
de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores da sociedade.
§ 2" Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capí-
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tal social de quaisquer outras sociedades, bem como aos serviços
públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, quando
pertinente.
§ 3" Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o art. 177 da
Constituição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constituição, não
se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias
detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participações."

"Art. 4" As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:
I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;
IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;
VI blicos.

concessão, permissão ou autorização de serviços pú-

§ I" A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.
§ 2" Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa."

"Art. 5" O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselbo Nacional de Desestatização,
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diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de presidente;
11 - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
111 - Ministro de Estado da Fazenda;
IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
V - Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo.
§ 1· Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule.
§ 2· Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 3· Participará também das reuniões, sem direito a voto,
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4· O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum
do colegiado.
§ 5· Quando deliberar ad referendum do conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
§ 6· O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representantes de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 7· O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
presidente.
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§ 8· Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.

§ 9" Nas suas ausências ou impedimentos, os membros
do conselho serão representados por substitutos por eles designados.»
«Art. 62 Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:

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

aprovar:

a modalidade operacional a ser aplicada a cada desesta-

tização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil
ou jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatizações;
c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a sei" subscrita pela
Uuião;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação de
subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatiza-

ções;

fJ a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades.
111 - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV -

expedir normas e resoluções necessárias ao exercício

de sua competência;
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v - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo presidente do conselho.
§ 1Q Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho
Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
do Presidente da República, o órgão da administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 21
desta lei.
§ 2Q O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos, objeto de concessão, permissão ou autorização.
§ 3 Q A desestatização de empresas de pequeno e médio
portes, conforme defiuidas pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais do Miuistério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber,
as atribuições previstas no art. 21 desta lei.»
«Art. 7Q Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:

1 -

presidir as reuniões do conselho;

H - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;
IH - encaminhar à deliberação do conselho as matérias
previstas no art. 6Q desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a designação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso HI,
desta lei. »
«Art. 8 Q A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4Q, pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
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Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatizaçâo-»

«Art. 9· Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais,»
«Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ 1· As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
§ 2· Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos
depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.
§ 3· Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
§ 4· Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatização.»

«Art. 11. A União e as entidades da administração indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que
vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário OfieÚll da União, da decisão
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que determinar a inclusão da sociedade no referido programa,
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de
debêntures, quando couber."
«Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário de empresa ou instituição financeira incluída no Programa
Nacional de Desestatização, assim como de sua situação econômica, financeira e operacional, será dada ampla divulgação
das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do qual constarão, pelo menos, os seguintes
elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;
b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;
c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;
e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;
fJ sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
h) valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendidos>
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«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas oujurídicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior.»
«Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los,
preferencialmente, na quitação de suas dívidas vencidas perante
a União.»
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:
1 - admissão de moeda corrente;
II - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização.
III - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, de títulos e créditos
líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra entidades
por ela controladas, inclusive aquelas em processo de liquidação,
desde que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional
e que venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro
Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no
PND.»
«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.
Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
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será utilizada pelo representante do titular das ações como
instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artigo,»
«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será admi.
nistrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo,»
«Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização,
aí se incluindo os serviços de secretaria;
II - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;
III - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da
Administração direta ou indireta requisitados nos termos do art.
7·, inciso N, desta lei, para o fim de prover apoio técnico à
implementação das desestatizações;
N - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização as matérias de que trata o inciso II do art. 6· desta
lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital,
transferência de controle acionário, venda e arrendamento de
ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatização.
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Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
Conselho Nacional de Desestatização, ser feito pelo Banco
Central do Brasil, diretamente ou por meio de empresa especializada.»
«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.

Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e
outros dados necessários à execução dos processos de desestatização.»
«Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.

Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do Gestor
do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo»
Art. 2· No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei n· 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 3· O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
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Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.270, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6" Revogam-se os arts. 17, 19,22 e 26 da Lei n· 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra

MEDlDAPROVISÓRIAN·1.310, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do

servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

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

Art. 1· A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide
sobre Sua remuneração conforme defiuida no inciso lU do art. 1· da
Lei n· 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir, com vigência a partir de 1· de julho de 1994 e até a data de publicação da lei
que disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor público
civil:
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Faixas

Alíquota

(com base na Lei nl!8.622, de 19.1.93, Anexo Hl)

(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da

Classe D, Padrão IV-NA,inclusive

9

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico daClasse
D. Padrão IV-NA, exclusíve, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimente básico da Classe C. Padrão IV-NS, inclusive

10

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
C, Padrão IV-NI, exc1usive, até ocorrespondente a2,6vezes ovencimento
básico da Classe C, Padrão IV-NS, inclusive

11

Remuneração superior a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C,

PadrãoIV, NS

12

Art. 2· A U mão, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;

Il - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n· 8.212, de
24 de julho de 1991.

Art. 3· Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções
estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n· 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.

Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.271, de 12 de janeiro de 1996.
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Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação,
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.311, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Reduz o Imposto de Importação para os
produtos que especifica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. lº Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até 31 de dezembro de 1999:
I - redução de noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos
acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
H - redução de até noventa por cento do Imposto de Importação incidente sobre matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos; e
IH - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente sobre os produtos relacionados nas alineas a a c do §
lº deste artigo.
§ 1" O disposto nos incisos I e H aplica-se exclusivamente às
empresas montadoras e aos fabricantes de:
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a) veículos de passageiros e de uso misto e jipes;

b) caminhonetas, furgões, pich-ups e veículos de transporte de
mercadorias de capacidade máxima de carga não superior a quatro
toneladas;
c) veículos de transporte de mercadorias de capacidade de carga
igual ou superior a quatro toneladas, veículos para transporte de dez
pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agricolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
fJ carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de
mercadorias; e
h) partes, peças e componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nas alíneas anteriores.
§ 2" O dísposto no inciso III aplica-se exclusivamente às importações realizadas diretamente pelas empresas montadoras e fabricantes nacionais dos produtos nele referidos, ou indiretamente, por
intermédio de empresa comercial exportadora, em nome de quem será
reconhecida a redução do imposto, nas condíções fixadas em regulamento.
§ 3" A aplicação da redução a que se referem os incisos I e II não
poderá resultar em pagamento de imposto de importação inferior a
dois por cento.
§ 4" A aplicação da redução a que se refere o inciso III deste
artigo não poderá resultar em pagamento de imposto de importação
inferior à Tarifa Externa Comum.
§ 5" Os produtos de que tratam os incisos I e II deverão compor
o ativo permanente ou ser usados no processo produtivo da empresa,
vedada a revenda, exceto nos casos e condições fixados em regulamento.
§ 6" Não se aplica aos produtos importados nos termos deste
artigo o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei n" 37, de 18 de
novembro de 1966.
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§ 7" Não se aplica aos produtos importados nos termos do inciso
IH o disposto no art. 11 do Decreto-Lei n" 37, de 1966, ressalvadas as
importações realizadas por empresas comerciais exportadoras nas
condições do § 2" deste artigo, hipótese em que a transferência de
propriedade será feita à respectiva empresa montadora ou fabricante
nacional.
Art. 2" O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:
I - o valor total FOB das importações de matérias-primas e
dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § 1" do artigo anterior,
procedentes e originárias de paises membros do Mercosul, adicionadas às realizadas nas condições previstas nos incisos H e III do artigo
anterior, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa;
H - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricados no Pais, e o valor total FOB das
importações dos mesmos produtos realizadas nas condições previstas
no mesmo inciso, em período a ser detenninado, por empresa;

HI - o valor total das aquisições de matérias-primas, produzidas no País, e o valor total FOB das importações de matérias-primas
realizadas nas condições previstas no ínciso H do artigo anterior, em
período a ser determinado, por empresa; e
IV - o valor total FOB das importações dos produtos relacionados no inciso H do artigo anterior, realizadas nas condições previstas no mesmo inciso e o valor das exportações líquidas realizadas, em
período a ser detennínado, por empresa.
§ 1" Com o objetivo de evitar concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
dos produtos relacionados nos incisos I e II do artigo anterior, nas
condições estabelecidas nestes mesmos incisos.
§ 2" Entende-se, como exportações líquidas, o valor FOB das
exportações dos produtos relacionados no § 1" do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FOB das importações realizadas sob o regíme de
drawback; e
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b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a representante no exterior.

§ 3" No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.

§ 4" Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas no País, definidas em reguiamento, poderá ser estabelecido prazo para o atendimento às proporções a que se refere este artigo,
contado a partir da data do primeiro desembaraço aduaneiro dos
produtos relacionados nos incisos II e III do art. 1º.

Art. 3" Para os efeitos dos arts. 2" e 4", serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no exterior, as:
I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei n" 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora; e
II tegrais.

exportações realizadas por intermédio de subsidiárias in-

Art. 4" Poderão ser computadas adicionalmente, como exportações líquidas, nas condições estabelecidas em regulamento, valores
correspondentes:

I - ao valor FüB exportado dos produtos de fabricação própria relacionados nas alíneas a a h do § I" do art. I",
II - às máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes, peças de reposição, fabricados no País e incorporados ao ativo permanente das empresas;

III - ao valor FüB importado de ferramentais de prensa novos,
bem como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição, incorporados ao ativo permanente das empresas; e
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IV
a investimentos efetivamente realizados em desenvolo],
mento tecnológico no País, nos limites fixados em regulamento.

Art. 5" Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão as regras definidas em regulamento.
Art. 6" As empresas fabricantes dos produtos referidos na alínea h do § I" do art. 1" que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no País, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § I" do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativo àqueles produtos, desde que a exporta.
ção tenha sido intermediada pela montadora.
Art. 7" O Poder Executivo poderá estabelecer, para as empresas
montadoras e fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
h do § I" do art. I", em cuja produção forem utilizados insumos
importados, relacionados no inciso II do,mesmo artigo, índice médio
de nacionalização anual, decorrente de compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.
Parágrafo único. Para as empresas que venham a se instalar no
País, para as linhas de produção novas e completas, onde se verifique
acréscimo de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas j á instaladas, definidas em regulamento, o índice de que trata este
artigo deverá ser atendido no prazo de três anos, a contar da data de
início da produção dos referidos produtos, conforme dispuser o regulamento.

Art. 8" O comércio realizado no âmbito do Mercosul, dos produtos relacionados no art. I", obedecerá às regras específicas aplicáveis.
Art. 9" O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação, celebrados nos termos dos Decretos-Leis nOs 1.219, de 15 de maio de 1972,
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 10. A autorização de importação e o desembaraço aduaneiro dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § I" do art. I" são
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condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo das demais exigências legais e regulamentares:
Certificado de Adequação à legislação nacional de trânsi-

I

to; e
II
Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei n" 8.723, de 28 de outubro de 1993.
§ I" Os certificados de adequação de que tratam os incisos I e
II serão expedidos, segundo as normas emanadas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama).

§ 2" As adequações necessárias à emissão dos certificados serão
realizadas na origem.
§ 3" Sem prejuízo da apresentação do certificado de que trata o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trânsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.

Art. 11. O Poder Executivo estabelecerá os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se referem os artigos
anteriores, bem como os mecauismos de controle necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Parágrafo único. O reconhecimento da redução do imposto de
importação de que trata o art. I" estará condicionado à apresentação
da habilitação mencionada no caput deste artigo.
Art. 12. As pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real,
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
depreciação normal e sem prejuízo desta, do custo de aquisição ou
construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos,
novos, relacionados no anexo à Medida Provisória n" 1.289, de I" de
fevereiro de 1996, adquiridos entre a data da publicação desta medida
provisória e 31 de dezembro de 1997, utilizados em processo industrial do adquirente.
§ I" A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
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§ 2" A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.
§ 3" A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.
§ 4" As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.

Art. 13. A inobservância ao disposto nas proporções, limites e
índice a que se referem os arts. 2" e 7" estará sujeita a multa de:
I - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. I", que
exceder a proporção a que se refere o inciso 11 do art. 2";
11 - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. I", que
exceder os limites adicionais a que se refere o § I" do art. 2";

111 - sessenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso 11 do art. I", que exceder a proporção a que se refere o inciso 111
do art. 2";
IV - sessenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso 11 do art. I", que exceder os limites adicionais a que se refere o
§ I" do art. 2";
V - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso 11 do art. I", que
concorrer para o descumprimento do índice a que se refere o caput do
art. 72 ;
VI - 120% incidente sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas nos incisos 11 e 111 do art. I", que
exceder a proporção a que se refere o inciso I do art. 2"; e
VII - setenta por cento incidente sobre o valor FO B das importações dos produtos relacionados no inciso 11 do art. 1",realizadas nas
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condições previstas no mesmo inciso, que exceder a proporção a que
se refere o inciso IV do art. 2".
Parágrafo único. O produto da arrecadação das multas a que se
refere este artigo será recolhido ao Tesouro Nacional.
Art. 14. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória:
I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais; e
11 - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros de
mesma natureza
Art. 15. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei nº 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.272, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,9 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Dorothea Werneck
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.312, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Dispõe sobre a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do
PIS IPasep e Cofins nos casos que especifica.
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1" O produtor exportador de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nOs 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.
Art. 2" A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
Parágrafo único. O crédito fiscal será o resultado da aplicação
do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo defiuida neste artigo.

Art. 3" Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do
montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do
valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 12, tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita
operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.

Art. 4" Em caso de comprovada impossibilidade de utilização
do crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos
Industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações de
venda no mercado interno, far-se-a o ressarcimento em moeda corrente.
Art. 52 A eventual restituição, ao fornecedor, das importâncias
recolhidas em pagamento das contribuições referidas no art. F, bem
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-

assim a compensação mediante crédito, implica imediato estorno,
pelo produtor exportador, do valor correspondente.
Art. 6" O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória,
inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para
fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição
de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos
lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador.
Art. 7· O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei cancelando dotação orçamentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária decorrente desta medida provisória.
Art. 8· São declarados insubsistentes os atos praticados com
base na Medida Provisória n· 905, de 21 de fevereiro de 1995.
Art. 9· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.273, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,9 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.313, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas
a que se refere o § 1'1 do art. 22 da Lei n'!.
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1" Para efeito exclusivo de determinação da base de cálculo
da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que
trata o inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, vedada a aplicação das disposições previstas na Lei
n? 8.398, de 7 de janeiro de 1992, e nos Decretos-Leis nOs 2.445 e
2.449, de 29 de junho de 1988, e 21 de julho de 1988, respectivamente, as pessoas jurídicas referidas no § 1"do art. 22 da Lei n" 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar, nos exercícios financeiros
de 1994 e 1995, as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta
operacional:
I - reversão de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de novas
receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor
do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;
11 - valores correspondentes a diferenças positivas:
a) entre o valor de mercado e o custo de aquisição corrigido
monetariamente, no caso de ouro, ativo financeiro, em poder do
contribuinte;
b) decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no
caso de operações de swap ainda não liquidadas;
111 - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais e do exterior;
c) despesas de cessão de créditos;
d) despesas de câmbio;
e) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
fJ despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
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IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios;
c) atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa inclnidos na receita
bruta operacional;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a atualização monetária das provisões ou reservas técnicas,
limitada aos valores da variação monetária ativa incluídos na receita
bruta operacional;
VI - no caso de empresas de capitalização, a atualização monetária das provisões ou reservas técnicas, limitada aos valores da
variação monetária ativa incluídos na receita bruta operacional.
§ 12 A dedução das despesas de captação e dos demais encargos
de que trata este artigo é limitada a quarenta por cento, vedada a
dedução de prejuízos e de qualquer despesa administrativa, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 2· É admitida a dedução integral das despesas de captação e
demais encargos:
a) nas operações de repasses de recursos de órgãos e instituições
oficiais;
b) nas operações de cámbio;
c) nas operações realizadas no mercado interfinanceiro, inclusive com títulos públicos.
§ 3· A correção monetária do imobilizado de arrendamento
mercantil e do ouro, ativo financeiro, será deduzida do valor das
despesas e encargos de que tratam as alineas a a d do inciso 111.
§ 4· No caso das empresas de arrendamento mercantil, a dedução de que trata o parágrafo anterior é limitada pela relação entre os
recursos que deram origem às deduções de que tratam as alíneas a a
c do inciso 111 e o imobilizado de arrendamento mercantil.
§ 5· Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição ao PIS é o resultado
positivo dos ajustes ocorridos no mês.
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§ 6º As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem.
se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos n~
legislação pertinente.

Art. 2º Aplica-se o disposto no artigo anterior às pessoas jurídí,
cas mencionadas no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, obrigadas
à contribuição de que trata a Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro
de 1970.
Art. 3º As empresas públicas, sociedades de economia mista
e respectivas subsidiárias, e quaisquer outras sociedades controla,
das direta ou indiretamente pelo Poder Público, bem como as
demais pessoas jurídicas de direito privado, não-financeiras, as
equiparadas a pessoa jurídica pela legislação do imposto de renda,
e as sociedades cooperativas, em relação às operações praticadas
com não-cooperados, poderão excluir da receita operacional bruta
as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados com
o prejuízo que não representem ingresso de novas receitas, o
resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do
patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.274, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Ficam revogados o art. 5º da Lei nº 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e a alínea a do § 2º do art. 1º do Decreto-Lei
nº 2.445, de 1988, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.449, de
1988.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.314, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituido pela Lei n' 8.031, de 12 de abril de
1990. consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n' 8.177, de l' de março
de 1991, e da Lei u" 8.249, de 24 de outubro
de 1991, e altera o art. 3' da Lei n' 8.249191.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O art. 30 daLein·8.177, de 1" de março de 1991, alterado
pela Lei n· 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a
ser emitida, respeitados a autorização concedida e os limites
fixados na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais,
com a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos
necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos
orçamentos ou para realização de operações de crédito por
antecipação de receita.
§ 1" Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei n· 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos recebidos em moeda corrente;

b)

permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 22 Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alíena a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
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b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República."

Art. 2º O art. 2º da Lei nº 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º A NTN será emitida com as seguintes caracterís,
ticas gerais:
I - prazo: até 30 anos;

111 - formas de colocação:
a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;
c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportsções
(Proex), instituído pela Lei nº 8.187, de 1º de junho de 1991; nas
operações de troca por Brazil Investment Bond (BID), de que
trata o art. 1e desta lei; e nas operações de troca por bônus
previstas nos acordos de reestruturação da dívida externa.
§ 2º

.

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

Art. 3º O parágrafo único do art. 3º da Lei nº 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º
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Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990.»
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.275, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175"da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.315, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória.
com força de lei:
Art. 1" Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7",inciso XI, da Constituição.
Art. 2" Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida. a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ 1" Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado.
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periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguín,
tes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2' O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3' Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
a) a pessoa física;
b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
1. não distribua resultados, a qualquer título, ainda queindiretamente, a dirigentes, admiuistradores ou empresas vinculadas;
2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade
institucional e no País;
3. destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais,
comerciais e de direito econômicoque lhe sejam aplicáveis.

Art. 3' A participação de que trata o art. 2' não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1" Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2' É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
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§ 3· A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1996, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.
§ 4· As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do imposto de renda devido na declaração de
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4· Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I 11 -

mediação;
arbitragem de ofertas finais.

§ 1· Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2· O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3· Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4· O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.

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

Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.276, de 12 de janeiro de 1996.
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Art. 7· Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.316, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida progisória,
com força de lei:
Art. 1· As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2· e 3· do Decreto-Lei
nº 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art.' 6· da
Lei n· 8.880, de 27 de maio de 1994;
b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;
c) correção monetária ou de reajuste por índices de preço gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2· É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setorias ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
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§ 1· É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2· Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3· Ressalvado o disposto no § 7· do art. 28 da Lei n· 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.

§ 4· Nos contratos de prazo de duração igual ou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano,
contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os
pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5· O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1996.

§ 6º O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3· Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n· 8.li66, de 21 de junho
de 1993.
§ 1· A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contado a partir da data-limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.·
§ 2· O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 4· Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5· do art. 27 da Lei n· 9.069, de 1995, inclusive as condições
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de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5· Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo míniroo previsto no caput,
Art. 6· A partir de 1· de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), criada pela Lei n· 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
será reajustada semestralmente.
Art. 7· Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de F de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 1· de janeiro de 1996.
§ 1· Em 1· de julho de 1995 eem 1· de janeiro de 1996, os valores
expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta extinta na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real, com
observância do disposto no art. 44 da Lei n" 9.069, de 1995, no que
couber.

§ 2· Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.
Art. 8· A partir de 1" de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
§ 1· Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de 1· de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2· Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
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média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3' A partir da referência julho de 1995, o INPC substitui o
IPC-r para os fins previstos no § 6" do art. 20 e no § 2' do art. 21,
ambos da Lei n' 8.880, de 1994.

Art. 9' É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após a vigência desta medida provisória, o
pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre
a última data-base e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ l' O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5' deste artigo.
§ 2' A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Miuistério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 3' O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4' Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
§ 5' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 577-748, fev. 1996

712

objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença norma,
tiva.
§ 1Q A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta compoa],
ção do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.

§ 2" A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automática vinculada a índice de preços.
§ I" Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2" Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.

Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas à
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3" do art. 54 da Lei n" 8.884, de 11 dejunho de 1994,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n" 9.069, de 29 de
junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3" Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
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registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalen-

te a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais),»
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.277, de 12 de janeiro de 1996.

Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ I" e 2" do art. 947 do Código Civil, os
§§ I" e 2" do art. F da Lei n" 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n" 8.177, de F de março de 1991.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.317, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Dá nova redação 00 § 3' do art. 52 da Lei
n" 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" O § 3" do art. 52 da Lei n" 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 52

.
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§ 3· No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
Pública Federal, nos termos da Lei n· 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos serão emitidos com prazo minimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros»
Art. 2· Os títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10,
inciso m, da Lei n· 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2·, da
Lei n· 8.447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A. poderão ser substituídos por outros de iguais características,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.278, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA W 1.318, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Acresce parágrafo ao art. 57 da Lei
n" 8.666, de 21 dejunho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitação
e contratos da Administração Pública e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 2, p. 577-748, fev. 1996

715
Art. 1· O art. 57 da Lei n· 8.666, de 21 de junho de 1993, passa
a vigorar acrescido do § 4·, com a seguinte redação:
«§ 4· Em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que
trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em
até doze meses..
Art. 2· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.279, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 3· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,9 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.319, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e co Fundo da Marinha
Mercante (F'MM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
Art. 1· Os arts. 5·, lO, 11, 16 e parágrafo único do art. 29
do Decreto-Lei n· 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n· 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n" 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n· 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art.

sg

.
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111 -

.

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;

b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;

IV- ......................................................................................
c) exportados temporariamente para outro país e condicionados à reimportação em prazo determinado;
d) armamentícios, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em
cada caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a
importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de
interesse para a segurança nacional;

e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas;
V -

.

b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;

c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei nQ 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais excetuando-se do atendimento desta condição de
efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
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outubro de 1990, nos termos do § 22 do art. 1º da Lei nº 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
d) importadas pela União através de órgão federal da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;

e) que retomem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;
2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;

5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;

fJ que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental, excluídas armas,
munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de
passageiros;
g) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
h) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;

i) que estejam expressamente definidas em lei comoisentas
doAFRMM.

§ 1º Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.
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§ 2º Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à
parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes adus,
neiros especiais:
1. trânsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atipicos:
1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco."
"Art. 10
.

I -

.

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo Agente Financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.

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

)

"Art. 11. Os valores depositados nas contas especial (art.
S", inciso Hl) e vinculada (art. 10) poderão ser aplicados pelo
agente financeiro em operações de mercado aberto, com títulos
públicos federais, de emissão do Tesouro Nacional, revertendo-se o produto da aplicação à conta do Fundo da Marinha
Mercante.»
"Art. 16
..
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 577-748, fev. 1996

719
I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:
1. para construção de embarcações em estaleiros brasileiros;
2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento cientifico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;
c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas a exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
li - no pagamento ao agente financeiro:
a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos
contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
admiuistração ou risco das operações;
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c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 5· do art. 12 do Decreto-Lei n· 1.801, de 18 de agosto de 1980,
ou contratadas até 31 de dezembro de 1987;
III - na diferença entre o custo interno efetivo de construo
ção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constitnição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada a exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ F As comissões de que tratam as alíneas b e c serão
fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, e revisadas a cada
biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com recursos do FMM,
deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida assumida pela
União, na qualídade de sucessora da extinta Superintendência
Nacional da Marinha Mercante (Sunamam).
§ 2· As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos III e IV, terão seus
prazos e encargos regulados na forma do disposto no art. 26.»

«Art. 29

.

Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação.»
Art. 2· Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM, contratadas a
partir de 31 de dezembro de 1987, com risco do agente.
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§ 1. A autorização concedida nos termos do caput deste artigo
fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro
Nacional.
§ 2· Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3. Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra
o Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei
n. 2.404, de 1987, com a redação dada pelo art. 1· desta medida
provisória.
§ 4· O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à Uuião, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.

Art. 3· Não se aplica ao disposto no inciso V, alínea c, do art. 5·
do Decreto-Lei n· 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos
do § 2· do art. 1· da Lei n· 8.402, de 1992.
Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.280, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se o parágrafo úuico do art. 15 e os arts. 17,
18, 19 e 20 do Decreto-Lei n· 2.404, de 23 de dezembro de 1987, e o
art. 11 da Lei n· 7.742, de 20 de março de 1989.

Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Odacir Klein
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.320, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Dispõe sobre o Cadastro Informativo das
créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2º O Cadin conterá relação das pessoas fisicas e jurídicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de quarenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
11 - estejam com a inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), do Ministério da Fazenda.
§ 1a Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2º Regularizada a situação que deu causa à inclusão no Cadin,
o órgão ou entidade responsável pelo registro procederá, no prazo de
cinco dias úteis, à respectiva baixa.
Art. 3º As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplínamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, observadas as
condições operacionais fixadas pelo Banco Central do Brasil.
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Art. 49 A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 59 O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 29 , inciso I;
II - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
ou fisicas que estejam na situação prevista no art. 29, inciso lI,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;

III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;

IV -

data do registro.

Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 2º manterá, sob sua responsabilidade e para exclusivo uso
próprio, cadastro contendo informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham registrado no Cadin.

Art. 69 É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito, concessão de garantias
de qualquer natureza, e respectivos aditamentos;
II -

concessão de incentivos fiscais e financeiros;

III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;

b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 577-748, fev. 1996

724

Art. 7· A existência de registro no Cadin há mais de quinze dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ 1· Em caso de relevância e urgência, e nas condições que
estabelecerem, o Miuistro de Estado da Fazenda e o Miuistro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este
artigo.
§ 2· Não se aplica o disposto no caout deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrígação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.
Art. 8· A não observância do disposto nos arts. 1· a 7· desta
medida provisória constitui falta grave, para os fins da Lei n· 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, e do Decreto-Lei n? 5.452, de 1· de maio
de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
Art. 9· Fica suspensa, até 31 de agosto de 1996, a aplicação do
disposto no caput do art. 22, e no seu § 2·, do Decreto-Lei n·147, de 3
de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4· do DecretoLein·1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei n· 2.163,
de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Miuistro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às uuidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da Uuião e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até 24 meses, a exclusivo critério
da autoridade fazendária, na forma e condições previstas nesta medida provisória.
Parágrafo úuico. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.
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Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor

deverá:
I - oferecer garantia real ou fidejussória, inclusive fiança
bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito;
II - comprovar o recolhimento de valor correspondente à
primeira parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ 1º Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 2º O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 3· Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 4· O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 1·, e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ 1· Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.
§ 2· No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3· O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.

Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do
pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial
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do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selie) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo úuico. A falta de pagamento de duas prestações imo
plicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a
remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da Uuião ou o
prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcsls,
mento.

Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos rela.
tivos a:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de
terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Cãmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;
III - imposto de renda decorrente de realização de lucro mflacionário na forma do art. 31 da Lei nO 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei nO 8.981, de
20 de janeiro de 1995;
IV - valores arrecadados e não recolhidos ao Tesouro Nacional.
Parágrafo úuico. É vedada, igualmente, a concessão de parcela.
mento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição. ou qualquer outra
exação.

Art. 15. Os débitos vencidos até 30 de junho de 1995 poderão
ser parcelados em até sessenta prestações, desde que os pedidos
sejam protocolizados até 15 de dezembro de 1995, obedecidos os
requisitos e demais condições estabelecidos nesta medida provisória,
exceto, no ãmbito da Secretaria da Receita Federal, o disposto no
inciso I do art. 11.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não
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como Dívida Ativa, inclusive em fase de execução fiscal já ajuizada,
ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
Art. 16. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n· 8.981, de 1995:
«Art. 84

.

§ 8· O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional».

Art. 17. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei n· 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n· 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos
automotores e de combustível;

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

à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de
operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto
de comércio de navegação de longo curso;
VIII -.: à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei nº 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei nº 2.449, de 21 de julbo de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar nº 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores.
§ 1º Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional.
§ 2º O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.

Art. 18. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão
versar, exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I
a VIII do artigo anterior, desde que inexista outro fundamento
relevante.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às
causas em que figure como parte a Fazenda Nacional e que versem
sobre Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na
importação de mercadorias.
Art. 19. Serão arquivados os autos das execuções fiscais de
débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual
ou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o
mesmo devedor existirem outras execuções de débitos que, somados,
ultrapassem O referido valor.
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§ 1· Serão igualmente arquivados os autos em que executados,
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda Nacional de valor
igual ou inferior a cem Uuidades Fiscais de Referência.
§ 2· Os autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.
§ 3· O disposto neste artigo não se aplica às execuções fiscais
relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.
Art. 20. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.281, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 21. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 22. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n· 352, de
17 de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei
n. 2.049, de 1· de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n· 2.052,
de 3 de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n· 2.163, de 1984, e
os arts. 91, 93 e 94 da Lei n· 8.981, de 1995.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA W 1.321, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções
Gratificadas existentes nos 6rgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1· Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ 1· O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos
e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre
as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos
cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação
pertinente.
§ 2· No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.

Art. 2· O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória, inclusive a Medida
Provisória n Q 1.297, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 3· Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 4· Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
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Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.

Art. 5· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.282, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7· Revoga-se a Lei n· 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília,9 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
(ANEXO AMEDIDA PROVISÓRIA NO 1.321,
DE 9 DE FEVEREIRO DE 1996)
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Federal Direta, Autárquica e Fundacional
CargolFunção
Natureza Especial

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

Subtotal

Quantitativos

52
140
569
1.764
2.834
6.355
7.984
19.646

Função Gratificada

FG-1
FG-2
FG-3

9.259
8.782
11.981

Subtotal

30.022
49.720

Total
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.322, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Cria a Onuifícoçõo de Condição Espe.
cial de Trabalho (GCET) para os servidores
militares federais das Forças Armadas, e dá
outras providências.

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

Art. 1° Fica instituída a Gratificação de Condição Especial de
Trabalho (GCET), devida mensal e regularmente aos servidores
militares federais das Forças Armadas ocupantes de cargo militar.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças
prestadoras do serviço militar inicial.
Art. 2° A Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET)
será calculada obedecendo à hierarquização entre os diversos postos
e graduações, dentro dos respectivos círculos das Forças Armadas e
paga a partir de 1° de agosto de 1995, de acordo com o Anexo I.
Art. 3° Simultaneamente, até 31 de agosto de 1996, será concedida uma Gratificação Temporária aos servidores de que trata o art.
1°, no valor constante do Anexo lI.
Parágrafo úuico. A Gratificação Temporária é acumulável com
a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) e:
a) não servirá de base para cálculo de qualquer vantagem ou
parcela remuneratória, ressalvadas aquelas de que tratam os arts.
35,40 e 42 da Lei nO 8.237, de 30 de setembro de 1991;

b) será considerada para efeito de pensões e remuneração na
inatividade.
Art. 4° A Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET)
passa a integrar a estrutura remuneratória dos militares da ativa,
inativos e pensionistas, prevista na legislação em vigor.
Art. 5° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.283, de 12 de janeiro de 1996.
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Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a contar de 1" de janeiro de 1996.
Art. 7· Revoga-se o art. 41 da Lei n· 8.237, de 30 de setembro
de 1991.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
José Serra
Clóvis de Barros Carvalho

ANEXO I

Tabela de Escalonamento dos Fatores da Gratificação de Condição
Especial de Trabalho (GCET) - (conforme art. 2·)
I -

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

Fator

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

0,733

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

0,688

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

0,644

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

0,534

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

0,495

Capitão-de-Corveta e Major

0,428

Capitão-Tenente e Capitão

0,341

Primeiro-Tenente

0,302

Segundo-Tenente

0,266
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11 -

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

Fator

Guarde-Merínha e Aspírante-a-Ofícíel

0,377

Aspirante e Cadete (último ano)

0,065

Aspirante e Cadete (demais anos), alunos do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais

da Reserva

0,059

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatóriade Cadetes (último ano)

0,055

Aluno doColégioNaval e da EscolaPreparatória de Cadetes(demaisanos)

0,049

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

0,049

Grumete

0,049

Aprendiz-Marinheiro e Alunos de Órgãosde Formaçãode Praças da
0,040

Reserva

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

Fator

Suboficial e Subtenente

0,377

Primeiro-Sargento

0,317

Segundo-Sargento

0,263

Terceiro-Sargento

0,221

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mór

0,143

TaiCeiro-de-Primeira Classe

0,123

'I'aífeíro-de-Segunde Classe

0,109

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldadodo Exército e Soldadode
lI! Classe (especializados, cursados e engajados), Scldado-Clerím ou
Corneteiro de l' Classe e Soldado Péra-Quedísta (engajado)

0,089

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldadode l' Classe (não
especializados), Soldado do Exército (especializado e engajado)e
Soldado-Clarim ou Corneteirode 21 Classe

0,082

Soldadodo Exércitoe Soldadode 2' Classe (engajados e não especializados)

0,065

1

Soldado-Clarimou Corneteirode 3 Classe
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ANEXO 11

I -

Oficiais
Posto

Valor (R$)

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

453,30

Vice-Almirante, General-de-Diviaão e Major·Brigadeiro

425,40

Contra-Almirante, General-de-Brigadae Brigadeiro

398,40

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

330,30

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

306,00

Capitão-de-Corveta e Major

284,30

Capitão-Tenente e Capitão

210,60

Primeiro-Tenente

186,90

Segundo-Tenente

184,70

11 -

Praças Especiais
Graduação

Guarda-Marinhae Aspirante-a-Oficial
Aspirante e Cadete (último ano)

Fator (R$)
110,70

19,20

Aspirante e Cadete (demais anos), alunos do Centro de Formaçãode
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Fonnação de Oficiais

da Reserva

17,40

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

16,20

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

14,40

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

14,40

Grumete

14,40

Aprendiz-Marinheiro e alunos de Órgãos de Formação de Praças

da Reserva

12,00
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III -

Praças
Valor(R$)

Graduação

110,70

Suboficial e Subtenente
Primeiro-Sargento

93,00

Segundo-Sargento

77,10

Terceiro-Sargento

65,10

Cabo (engajado) e Taífeíro-Mõr

42.00

Taífeíro-de-Prímeíra Classe

36,30

Taifeiro-de-Segunda CIB88e

32,10

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de

I' Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou
Corneteiro de I' Classe e Soldado Pára-Quedista (engajado)

26,40

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de I' Classe (não

especializados), Soldado do Exército (especializado e engajado) e
Soldado-Clarim ou Corneteiro de 2Ii Classe

24,00

Soldado do Exército e Soldado de 2' Classe Iengaiadce e nãoespecializados)

19,20

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3' Classe

14,40

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.323, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Dispõe sobre os fundos que especifica e

dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Até que sejam promulgadas a lei complementar de que
trata o art. 165, § 9·, da Constituição, e a lei ordinária a que se
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refere o parágrafo único deste artigo, são mantidos os seguintes
fundos, extintos pelo decurso do prazo previsto no art. 36 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, e recriados pelo art. 6"da
Lei n" 8.173, de 30 de janeiro de 1991, os quais continuarão a
funcionar nos termos da respectiva legislação:
I
11

Fundo de Compensação e Variação Salarial (FCVS);
Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR);

111
Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento
(Funtrede).
Parágrafo único. No prazo de 120 dias após a promulgação da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9",da Constituição, o Poder
Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para
adequar o funcionamento dos fundos de que trata este artigo às
disposições da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9", da
Constituição.

Art. 2" A adequação do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundai), ratificado
pelo Decreto Legislativo n" 22, de 27 de agosto de 1990, às normas da
lei complementar que trata o art. 165, § 9",da Constituição, será feita,
igualmente, no prazo e pela forma previstos no parágrafo único do
artigo anterior.
Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.284, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175" da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 577-748, fev. 1996

738
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.324, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Dispõe sobre a alocação, em depósitos
especiais, remunerados, de recursos das dieponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, e considerando que ainda persiste
o estado de calamidade pública do setor de assistência à saúde,
decretado em 10 de março de 1994, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais, remunerados, no Banco do Brasil S.A., de recursos excedentes da
Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), para a concessão de empréstimo, em caráter excepcional, à
União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, visando ao
pagamento dos serviços assistencias do Sistema Único de Saúde,
prestados em regime de atendimento ambulatorial e de internações
hospitalares, lastreados em títulos públicos especiais, do Tesouro
Nacional, com registro no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, (Selic), administrado pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho
determinar a adoção das providências indispensáveis à alocação dos
recursos de que trata este artigo, independentemente de quaisquer
outros atos de natureza administrativa.
Art. 2Q Observada a Reserva Mínima de Liquidez prevista no
art. 9Qda Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada pela
Lei n" 8.352, de 25 de dezembro de 1991, o empréstimo de que trata
o artigo anterior não poderá exceder o valor de R$ 1.200.000.000,00
(um bilhão e duzentos milhões de reais), e terá remuneração nominal
pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescidos de cinco por
cento ao ano.
§ F Os encargos correspondentes ao período compreendido entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês
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anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.
§ 2· Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão
pagos mensalmente, a partir de fevereiro de 1996, sendo a amortização do principal realizada em 24 parcelas mensais, a partir de junho
de 1996.

Art. 3· As leis orçamentárias anuais consignarão no orçamento,
à conta de recursos provenientes de contribnições sociais vinculadas
à Seguridade Social, dotações específicas para o pagamento do principal e encargos decorrentes do empréstimo de que trata esta medida
provisória.
Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.285, de 12 de janeiro de 1996.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
AdibJatene

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.325, DE 9 DE FEVEREIRO
DE 1996
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público

(pIS /Pasep), e dá outras providêru:ias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 62 da Constitnição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1" Esta medida promissória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da Constituição e as Leis Complementares nO 7, de 7 de setembro de 1970, e nO
8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2° A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsídiárias, com base no faturamento do mês;
II - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Parágrafo único. As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.
Art. 3" Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se
faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do Imposto
de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta
própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas
operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário.
Art. 4" Observado o disposto na Lei nO 9.004, de 16 de março de
1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
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I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
II - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
III -

ao transporte internacional de cargas ou passageiros.

Art. 5" A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes
varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto
no varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente
a que se refere este artigo.
Art. 6" A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre Suas próprias vendas.
Art. 7" Para efeitos do inciso III do art. 2",nas receitas correntes
serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da administração
pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Art. 8" A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
II -

0,65% sobre o faturamento;
um por cento sobre a folba de salários;

III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 9" À contribuição para o PI8/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
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Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PISlPasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo admiuistrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PISlPasep, bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do
processo admiuistrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da Uuião.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § 12 do art. 22 da Lei n 2 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
o PISlPasep observarão legislação específica.
Art. 13. À13 pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2'
somente se aplica a partir de 12 de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso 111 do art. 82 aplica-se às autarquias somente a partir de 12 de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de 12 de janeiro de 1996, sujeitam-se ao Imposto de Renda previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;

11 - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
de fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
míuimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda variável.
Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da
legislação então vigente.

Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.286, de 12 de janeiro de 1996.
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Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1·
de outubro de 1995.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.326, DE 15 DE FEVEREIRO
DE 1996
Altera a redação do § 4' do art. 49 da Lei
n' 9.082, de 25 de julho de 1995, que dispõe
sobre as diretrizes para elaboração da lei
orçamentária de 1996.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O § 4· do art. 49 da Lei n· 9.082, de 25 de julho de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
,,§ 4· Não se incluem no limite previsto no caput deste
artigo as dotações para atendimento de despesas com:
I - pessoal e encargos sociais;
11 - pagamento de beneficios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;
III - pagamento do serviço da dívida;
IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Úuico de Saúde;
V - financiamento com recursos próprios e com retorno
de financiamento no ãmbito das operações oficiais de crédito recursos sob supervisão do Miuistério da Fazenda;
VI - o Sistema Nacional de Defesa Civil;
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VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Ali.
mentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contra.
partida;
IX
os subprojetos e subatividades financiados com
doações;
X
a atividade Crédito para Reforma Agrária."
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.287, de 18 de janeiro de 1996.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 15 de fevereiro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.327, DE 29 DE FEVEREIRO
DE 1996
Dispõe sobre medidas de fortalecimento

do Sistema Financeiro Nacional, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
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§ 1· O programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei n·
6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n· 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987.
§ 2· O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do programa de que trata o caput.

Art. 2· Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de dificil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
H - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de
aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;

IH - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso H,
registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodosbase anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ 1· O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 577-748, fev. 1996
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mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 22 do
art. 12 •
§ 22 O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 32 Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. 12 não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2·, 264, § 32, e 270, parágrafo único, da Lei n 2 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 1.288, de 1· de fevereiro de 1996.

Art. 52 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de fevereiro de 1996; 1752 da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.328, DE 29 DE FEVEREIRO
DE 1996
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, relacionados em anexo, importados QU de fabricação nacional,
bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
Parágrafo único. São asseguradas a manutenção e a utilização
dos créditos do referido imposto, relativos a matérias-primas, produCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 577-748, fev. 1996
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tos intennediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
Art. 2· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.289, de 1" de fevereiro de 1996.
Art. 3· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores que ocorrerem até 31 de
dezembro de 1998.
Brasília, 29 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Dorothea Werneck

o anexo está publicado no DO de 1'.3.1996, págs. 3389/3391.

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.329, DE 29 DE FEVEREIRO
DE 1996
Isenta do Imposto de Importação e do

Imposto sobre Produtos Industrializados
bens de informática adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º São isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) os bens de informática destinados à coleta eletrônica de votos,
fornecidos diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 2º Poderão ser importados com isenção do Imposto de
Importação (lI) e do IPI as matérias-primas e os produtos intermediários a serem utilizados na industrialização dos bens de que trata
o artigo anterior.
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Parágrafo único. A isenção do IPI a que se refere este artigo
estende-se às matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem adquiridos no mercado interno.
Art. 3· Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI incidente sobre os produtos mencionados no parágrafo
único do art. 2·.
Art. 4· Para efeito de reconhecimento da isenção a empresa
deverá, previamente, apresentar à Secretaria da Receita Federal
relação quantificada dos bens a serem importados ou adquiridos no
mercado interno, aprovada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
Art. 5· As importações de que trata esta medida provisória
ficam dispensadas do exame de similaridade.
Art. ao Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.290, de 1· de fevereiro de 1996.
Art. 7· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e lOS·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 577-748, fev. 1996

DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N· 1, DE 1996
Aprova o texto da Convenção Interomericana sobreObrigaçiWAlimentar, concluída
em MonrevUMu, em 15 de julho de 1989.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o texto da Convenção Interamericana sobre
Obrigação Alimentar, concluída em Montevidéu, em 15 dejulho de 1989.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso NacionaI
quaisquer atos que impliquem revisão da referida convenção,bem como
quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3· Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 28 de fevereiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 29.2.1996.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 2, DE 1996
Aprova o texto do Acordo de Co-Produo Governo

ção Audiovisual, celebrado entre

da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá, em Brasüia, em 27 de
janeiro de 1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I" É aprovado o texto do Acordo de Co-Produção Audiovisual, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Canadá, em Brasília, em 27 de janeiro de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem modificação do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 28 de fevereiro de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 29.2.1996.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 3, DE 1996
Aprova o texto do Acordo de Cooperação
para Redução da Demanda, Prevenção do
Uso Indevido e Combate à Produção e ao
Tráfico [licito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Gooerno do República de Cuba, em Brasília; em 29
de agosto de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I" É aprovado o texto do Acordo de Cooperação para Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção
e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República de Cuba, em Brasília, em 29 de agosto de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem modificação do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos tennos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 28 de fevereiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado uo D8F de 29.2.1996.
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Faço saber que oCONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 4, DE 1996
Aprova o texto do Protocolo, celebrado
em Brastlia, em 12 dejulho de 1994, Buplementar à Convenção Destinada a Evitar a
Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Píscal em Matéria de impostos sobre a renda e
o capital, assinada em Brasília, em 21 de
agosto de 1980, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
Noruega.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o texto do Protocolo, celebrado em Brasília,
em 12 dejulho de 1994, Suplementar à Convenção Destinada a Evitar
a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de impostos sobre a renda e o capital, assinada em Brasília, em 21 de agosto
de 1980, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Noruega.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem modificação do referido protocolo
suplementar, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3· Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 28 de fevereiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 29.2.1996.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 5, DE 1996
Aprova o texto do Acordosobre Serviços
Aéreos, celebradoentre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Popular da China, em Pequim, em
11 dejulho de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Popular da China, em Pequim, em 11 de julho
de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de fevereiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 29.2.1996.
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Faço saber que oCONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 6, DE 1996
Aprova o texto do Protocolo Iruerpretaüvo do ort. 44 do Tratado de Montevidéu,
assinado, entre Argentina, Bolívia, Brasil,
Chile, Colômbia, Equador, Méxko, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, em 13 de
junho de 1994, no âmbito do Tratado de
Montevidéu, que criou a Associação LatinoAmerkana de Integração (Aladi).

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1· É aprovado o texto do Protocolo Interpretativo do art. 44
do Tratado de Montevidéu, assinado entre Argentina, Bolívia, Brasil,
Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, em 13 de junho de 1994, no âmbito do Tratado de Montevidéu,
que criou a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi).
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido protocolo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3· Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 28 de fevereiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 29.2.1996.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY,Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 7, DE 1996
Aprova o texto do Acordo de Cooperaçôo
Cultural e Educacional, celebrado entre o
Governo do &públrea Federativa do Brasil
e o Governo da República da Turquia. em
Brasília, em 10 de abril de 1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Cultural e
Educacional, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Turquia, em Brasilia, em 10 de
abril de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de fevereiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 29.2.1996.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 8, DE 1996
Aprovao texto doAcordoRelativo ao Uso
de Peritos em Cooperaçõo Técnica entre Paises em Desenvolvimento. celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e a Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura (FAO), em Brasília, em 21 de fevereiro de 1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I" É aprovado o texto do Acordo Relativo ao Uso de Peritos
em Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), em
Brasília, em 21 de fevereiro de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de fevereiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 29.2.1996.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Ne9, DE 1996
Aprova o texto da Convenção Isuernocional sobre a Proibição do Desenvolvimento,
Produção, Estocageme UsodeArmas Quimieas e sobre a Destruição dasArmas Quimicas
existentesnomundo.assínadapeloBrasüem
13 de janeiro de 1993.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" É aprovado o texto da Convenção Internacional sobre a
Proibiçãodo Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso de Armas
Químicas e sobre a Destruição das Armas Químicas existentes no
mundo, assinada pelo Brasil em 13 de janeiro de 1993.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem revisão da referida convenção,bem
como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 29 de fevereiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 6.3.1996.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 10, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Cultura de Joinville
Ltda., para executar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. lº É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 22 de
novembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 1· de novembro
de 1993, a concessão à Rádio Cultura de Joinville Ltda. para executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 29 de fevereiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 11, DE 1996
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Cultura de Alegrete Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Alegrete, Estado da Rio Grarule do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o ato a que se refere a Portaria n· 56, de 22
de junho de 1992, que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 749-763, fev. 1996
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de Alegrete Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de
24 de dezembro de 1989, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Alegrete,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 29 de fevereiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONALaprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 12, DE 1996
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Caiuá Lula. para expiorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Paronauaí,
Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 76, de 22
de junho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 20 de outubro
de 1990, a permissão outorgada à Rádio Caiuá Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Paranavaf, Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 29 de fevereiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 749-763, fev. 1996
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nós termos do art. 48; item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 13, DE 1996
Aprova o ato que reoova a permissão
outorgada à Rádio A Tribuna de Santos
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
SOTUJra em freqüência modulada na Cidade
de Santos, Estada de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o ato a que se refere a Portaria n· 73, de 22 de
junho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 28 de fevereiro de
1989, a permissão outorgada à Rádio A Tribuna de Santos Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Santos, Estado de São Paulo.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 29 de fevereiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 14, DE 1996
Aprova o ato que rerwva a concessão
outorgada à Rádio Vale da Rio Grande Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Miguelópolis,
Estada de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 30 de
setembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 21 de
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 749-763, fev. 1996
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dezembro de 1989, a concessão outorgada à Rádio Vale do Rio Grande
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Miguelópolis, Estado de
São Paulo.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 29 de fevereiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONALaprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N· 15, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rede Atlântico Sul de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Brusque, Estado de Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 4 de
novembro de 1994, que renova por dez anos, a partir de 26 de março
de 1992, a concessão outorgada à Rede Atlântico Sul de Radiodifusão
Ltda, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Brusque, Estado de Santa
Catarina.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 29 de fevereiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 16, DE 1996
Aprova o ato que relWva a permissão
outorgada à Rádio Executiva Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sorwra em fre.
qüência modulada na Cidade de Goiânia,
Estado de Goiás.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 10 É aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 83, de 22 de
junho de 1992, que renova a permissão outorgada à Rádio Executiva
Ltda. para explorar, peloprazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
a partir de 17 de outubro de 1990, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 29 de fevereiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 17, DE 1996
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Televisão de Sergipe S.A.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Ara·
caju, Estada de Sergipe.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 10 É aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 998, de 30
de julho de 1993, que renova, por dez anos, a partir de 7 de fevereiro
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de 1993, a permissão outorgada à Rádio Televisão de Sergipe S.A.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Aracaju, Estado de
Sergipe.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 29 de fevereiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 749-763, fev. 1996

RESOLUÇÕES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 4 DE 1996
Autoriza o Estado de Mato Grosso a
elevar, temporariamente e em caráter excep-

cional, seu limite de endividamento para
fins de emissão, mediante ofertas públicas,
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de Mato Grosso (LFTE IMT), destinadas ao
giro de sua divida mobüiária vencivel no l'
semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado de Mato Grosso, nos termos da Resolução
n' 69, de 1995, do Senado Federal, autorizado a elevar, temporáriamente e em caráter excepcional, o limite de que trata o art. 4', 11, da
citada resolução, para fins de emissão de Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de Mato Grosso (LFTElMT), destinadas ao giro de
sua dívida mobiliária vencível no l' semestre de 1996.
Art. 2" A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do § 7' do art. 16 da
Resolução n' 69, de 1995, do Senado Federal;
b) modalidade: nominativa-transferível;
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c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: de até 5 anos;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);
f) características dos títulos a serem substituídos:
Titulo
640365
640457
640549
640640
640730
640365
640456
640549
640640
640729
640366
640456
640547
640639
640365
640455
640547
640639
640730
640366
640455
640546
640639
640730
640366
640458
640548
640639
640731

Vencimento

01.02.96
01.02.96
01.02.96
01.02.96
01.02.96
15.02.96
15.02.96
15.02.96
15.02.96
15.02.96
01.03.96
01.03.96
01.03.96
01.03.96
01.05.96
01.05.96
01.05.96
01.05.96
01.05.96
15.05.96
15.05.96
15.05.96
15.05.96
15.05.96
01.06.96
01.06.96
01.06.96
01.06.96
01.06.96

Quantidade

135.590
19S.924
251.238
266.153.751
87.394.149
1.949.171
1.997.848
1.576.772
1.917.098.095
561.075.444
1.376.578
1.338.446
189.040
2.237.102.801
216.937
135.590
198.924
251.238
266.153.753
2.363.705
1.949.171
1.997.848
1.576.772
1.917.095.097
1.814.958
1.376.578
1.338.446
189.040
2.237.102.804
9.511.601.708
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g) prevrsao de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocação
01.01.96
01.02.96
01.02.96
01.02.96
01.02.96

Vencimento

Título
640366
640455
640547
640639
640731

Data-Base

01.02.97
01..05.97
01.08.97
01.11.97
01.02.98

15.02.96
15.02.96
15.02.96
15.02.96
15.02.96

15.02.97
15.05.97
15.08.97
15.11.97
15.02.98

640366
640455
640547
640639
640731

15.02.96
15.02.96
15.02.96
15.02.96
15.02.96

01.03.96
01.03.96
01.03.96
01.03.96
01.03.96

01.03.97
01.06.97
01.09.97
01.12.97
01.03.98

640365
640457
640549
640640
640730

01.03.96
01.03.96
01.03.96
01.03.96
01.03.96

02.05.96
02.05.96
02.05.96
02.05.96
02.05.96

01.05.97
01.08.97
01.11.97
01.02.97
01.05.98

640364
640456
640548
640640
640729

02.05.96
02.05.96
02.05.96
02.05.96
02.05.96

15.05.96
15.05.96
15.05.96
15.05.96
15.05.98

15.05.97
15.08.97
15.11.97
15.02.98
15.05.98

640365
640457
640549
640641
640730

15.05.96
15.05.96
15.05.96
15.05.96
15.05.96

03.06.96
03.06.96
03.06.96
03.06.96
03.06.96

01.06.97
01.09.97
01.12.97
01.03.98
01.06.98

640363
640455
640546
640636
640728

03.06.96
03.06.96
03.06.96
03.06.96
03.06.96

01.02.96
01.02.96
01.02.96
01.02.96
01.02.96
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h) forma de colocação:mediante ofertas públicas, nos termos da
Resolução nO 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei nº 4.660, de 7 de fevereiro de 1984,
e Decretos nOs 1.658 e 1.660, ambos de 8 de novembro de 1985, e 489,
de 1° de novembro de 1995.
Art. 3° A presente autorização deverá ser exercida no prazo de
duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de fevereiro de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 5, DE 1996
Autoriza o Estado do Tocantins a prestar garantia na valor de R$ 34.000.000,00
(trinta e quatro milhões de reais), acrescida
dos respectivos encargos financeiros tecesserios), junto ao Banco do Brasil SA., destinada a financiar a execução do Programa de
Cooperação Nipo-Brasíleíro para Desenvolvimento dos Cerrados (Prcdecer III - Piloto), a ser implantado no Munic!pio de Pedro
Afonso, Estado do Tocantins.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1° É o Estado do Tocantins autorizado, nos termos da
Resolução nO 69, de 1995, do Senado Federal, a prestar garantia em
operação de crédito relativa ao Programa de Cooperação Nipo-BrasiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 765-779, fev. 1996
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leiro para o Desenvolvimento dos Cerrados (Prodecer IH- Piloto), a
ser implantado no Município de Pedro Afonso, Estado do Tocantins,
junto ao Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 34.000.000,00 (trinta e
quatro milhões de reais) (principal), acrescida dos respectivos encargos financeiros (acessórios).

Art. 2" A operação de crédito a que se refere o art. 1" tem as
segnintes características:
a) valor pretendido: R$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões
de reais);

b juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano);
c) remuneração: consoante metodologia determinada pela Secretaria do Tesouro Nacional, com base na Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), de que trata a Lei n" 9.126, de 10 de novembro de 1995, ou
outra forma que venha a ser estabelecida. Os valores assim calculados
serão capitalizados no último dia de cada mês e na data do vencimento
de cada prestação;
d) destinação dos recursos: financiamento do Programa de
Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento dos Cerrados
(Prodecer lU - Piloto), a ser implantado no Município de Pedro
Afonso, Estado do Tocantins;

e) condições de pagamento:
- do principal: em doze prestações anuais, vencendo-se a primeira em 15 de agosto de 1999 e a última em 15 de agosto de 2010;
dos juros: exigíveis no dia 15 de agosto de cada ano;
da remuneração: amortização juntamente com o principal.
Parágrafo único. Na hipótese de os valores devidos em função
desse ajuste não serem reembolsados à Secretaria do Tesouro Naeional nas datas aprazadas, sobre as parcelas em atraso incidirão os
encargos adicionais estipulados na regulamentação aplicável às demais operações de crédito da União.

Art. 3" A contratação da operação de crédito a que se refere o
art. 1", bem como a prestação de garantia do Estado do Tocantins,
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deverão efetuar-se no prazo máximo de duzentos e setenta dias
contados da data da publicação desta resolução.
Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de fevereiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 6, DE 1996
Autoriza o Estado do Mato Grosso do Sul
a elevar temporariamente o limite de comprometimento de sua Receita Líquida Real para
a contratação de operação de crédito externo
junto ao Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), no valor

de até US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de
dólares norte-americanos), cujos recursos serão destinados a financiar, parcialmente, o
Projeto de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MS-141, trecho lvínhema-Naoírca.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1· É o Estado do Mato Grosso do Sul autorizado, nos termos
da Resolução n· 69, de 1995, do Senado Federal, a elevar temporariamente o limite de comprometimento de sua Receita Líquida Real para
a contratação de operação de crédito externo junto ao Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), no valor
de até US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos), cujos recursos serão destinados a financiar, parcialmente, o
Projeto de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MS-141, trecho Ivinhema-Naviraí.
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Art. 2' A operação de crédito a que se refere o art. l' tem as
seguintes características:
a) devedor: Estado do Mato Grosso do Sul;

b) garantidor: República Federativa do Brasil;

c) credor: Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do
Prata (Fonplata);
d) valor pretendido: US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos);

e) juros: a taxa dejuros será fixada semestralmente pelo Fonplata, baseada nas taxas de organismos internacionais, incidentes sobre
os saldos devedores do financiamento pelo custo dos empréstimos
qualificados para o semestre anterior, acrescida de uma margem
razoável, expressa em termos de percentagem anual, que o BID
estabelecerá periodicamente de acordo com sua política de taxa de
juros;

fJ comissão de compromisso: 1%(um por cento) sobre o saldo não
desembolsado do financiamento, contada a partir da data de assinatura do contrato e exigida semestralmente;
g) comissão de inspeção e vigilãncia: US$ 178,670.00 (cento e
setenta e oito mil, seiscentos e setenta dólares norte-americanos),

h) prazo de desembolso: trinta e seis meses a partir da data de
vigência do contrato;
i) condições de pagamento:

- do principal: em vinte e oito prestações semestrais consecutivas e, tanto quanto possível, iguais, vencendo-se a primeira seis
meses após o último desembolso dos recursos;
- dos juros: semestralmente vencidos, vencendo-se a primeira
parcela cento e oitenta dias após o primeiro desembolso e a última
juntamente com a última prestação do principal;
- da comissão de compromisso: semestralmente vencida, devendo a primeira parcela ser paga aos cento e oitenta dias da assinatura do contrato, mas não antes da emissão do Certificado de Autorização;
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da comissão de inspeção e vigilância: será debitada do finan,
ciamento em parcelas durante o período de desembolso, proporcional
às moedas em que se realizarem os desembolsos.
Art. 3" É a União autorizada a prestar garantias relativas à
operação de crédito externo a que se refere o art. I".
Art. 4" A contratação da operação de crédito a que se refere o
art. lº deverá efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e quarenta
dias contado da data da publicação desta resolução.
Art. 5" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de fevereiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termo do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 7, DE 1996
Autoriza a União a conceder garantia
para operações de crédito externo a serem cano
tratadas pela Cesp - Companhia Energélu:a
de São Paulo, mediante lançamentos de titulos

noexterior, 1W valor máximoacumulado equivalente a até US$ 710,000,000.00 (setecentos e
dez milhões de dólares norte-americanos); destinados ao pagamento de dividas garantidas
pelo Tesouro Nacw1U11. e autoriza o Estado de
São Paulo a prestar contragarantia à União
para as mesmas operações de crédito.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I" É a União autorizada, nos termos da Resolução n" 96, de
1989, do Senado Federal, a conceder garantia para operações de
crédito externo a serem contratadas pela Cesp - Companhia EnerCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 765-779, fev. 1996
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gética de São Paulo, mediante lançamento de títulos no exterior, no
valor máximo acumulado equivalente a até US$ 710,000,000.00 (setecentos e dez milhões de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos objeto destas operações de crédito
destinam-se exclusivamente ao pagamento de dívidas garantidas
pelo Tesouro Nacional.
Art. 2º É o Estado de São Paulo autorizado, nos termos da
Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, a conceder contragarantia ao Tesouro Nacional para as operações de crédito de que trata o
artigo anterior.
Parágrafo único. A contragarantia de que trata este artigo não
será computada para efeito dos limites das operações de crédito, de
conformidade com o art. 8º da Resolução nº 69, de 1995, do Senado
Federal.
Art. 3º As operações de crédito a que se refere o art. 1º têm as
seguintes características:
a) montante da emissão e colocação dos títulos: até US$
710,000,000.00 (setecentos e dez milhões de dólares norte-americanos) ou seu equivalente em outras moedas, colocados de uma só vez
ou, parceladamente, em tranches diversas;
b) modalidade dos títulos: os títulos serão emitidos na forma
nominativa e/ou ao portador, podendo ou não serem listados em
bolsas de valores, conforme seja conveniente para sua comercialização;

c) forma de colocação: mediante oferta internacional, liderada
por agente a ser contratado pela Cesp - Companhia Energética de
São Paulo, podendo os títulos serem colocados ao par, com ágio ou
deságio, conforme as condições do mercado no momento da colocação;
d) prazo: a ser definido por ocasião das negociações a se realizarem com o agente líder da operação.

e) juros: a serem definidos, tanto em termos de taxas como em
termos de periodicidade de pagamento, por ocasião das negociações a
se realizarem com o agente líder da operação, observado o disposto
na alínea f;
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fJ destinação dos recursos: pagamento de dívidas garantidas
pelo Tesouro Nacional.
Art. 4" A execução das operações de crédíto mediante colocação
de bônus terá início no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias
contado da data da publicação desta resolução.
Art. 5" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 8 de fevereiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 8, DE 1996
Autoriza a contratação de operação de
crédito externo no valor equivalente a até
US$ 102,000,000.00 (cento e dois milhões de
dólares norte-americanos) entre a República
Federativa do Brasil e o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird),
destinada a financiar, parcialmente, o Projeto de Descentralização do Transporte Ferroviário Metropolitano de Recife.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. I" É a República Federativa do Brasil autorizada a
contratar operação de crédito externo, no valor equivalente a até
US$ 102,000,000.00 (cento e dois milhões de dólares norte-americanos) junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), destinada ao financiamento parcial do Projeto de Descentralização do Transporte Ferroviário Metropolitano de Recife, a
cargo da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).
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Art. 2' A operação de crédito externo a que se refere o art. l'
tem as seguintes condições financeiras:
a) mutuária: República Federativa do Brasil (Ministério dos
Transportes);
b) mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
c) executor: Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU);
d) valor: equivalente a até US$ 102,000,000.00 (cento e dois
milhões de dólares norte-americanos), de principal;
c) juros: 0,5% a.a, (zero virgula cinco por cento ao ano) acima da
taxa eqnivalente ao custo dos Qualificd Borrowings, cotados no semestre precedente;
fJ comissão de compromisso: 0,75% a.a. (zero virgula setenta e
cinco por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contada
a partir de sessenta dias após a data de assinatura do contrato;
g) condições de pagamento:
- do principal: em vinte prestações semestrais, iguais e consecutivas, no valor de US$ 5,100,000.00 (cinco milhões e cem mil dólares
norte-americanos) cada uma, vencendo-se a primeira em 15 de março
de 2001 e a última em 15 de setembro de 2010;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de
setembro de cada ano;
- da comissão de compromisso: semestralmente vencida, em 15
de março e 15 de setembro de cada ano;
h) datas estipuladas para repagamento: poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data da assinatura do
contrato.
Art. 3' O prazo máximo para o exercício da autorização é de
quinhentos e quarenta dias contado a partir de sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação
Senado Federal, 12 de fevereiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 9, de 1996
Autoriza a República Federativa do Brasa a contratar operação de créditoexterno, no
valor de FF$ 68.790.136,93 (sessenta e oito
milhões, setecentos e noventa mil. cento e

trinta e seis francos franceses e noventa e três
centavos) junto ao Banque Paribas, destinada ao financiamento integral do custo da
importação de equipamentos e serviços a serem fornecidos pela empresa francesa Aérospotiaíe.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1· É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo, no valor de FF$ 68.790.136,93 (sessenta e oito milhões, setecentos e noventa mil, cento e trinta e seis
francos franceses e noventa e três centavos) junto ao Banque Paribas,
destinada ao financiamento integral do custo da importação de equipamentos e serviços a serem fornecidos pela empresa francesa
Aérospatiale.
Parágrafo único. A operação destina-se ao financiamento do
custo da importação de equipamentos e serviços a serem fornecidos
pela empresa francesa Aérospatiale, que tem por escopo a recertificação de vinte e dois mísseis Exocet MM40 B1, no âmbito do Projeto de
Modernização das Fragatas Classe Niterói/Programa de Reaparelhamento da Marinha (PRMIlI PPOM), e ao financiamento do prêmío de
seguro devido a Campagnie Française d'Assurance pour le Commerce
Extérieur (Coface).
Art. 2· A operação de crédito externo referida no artigo anterior
terá as seguintes condições financeiras:
a) devedor: República Federativa do Brasil;
b) credor: Banque Paribas;
c; valor: FF$ 68.790.136,93, sendo:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 765-779, fev. 1996

777
FF$ 65.916.191,00 (sessenta e cinco milhões, novecentos e
dezesseis mil, cento e noventa e um francos franceses), para financiamento de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor de equipamentos e
serviços;

- FF$ 2.873.945,43 (dois milhões, oitocentos e setenta e três,
novecentos e quarenta e cinco francos franceses e noventa e três
centavos), para financiamento do seguro de crédito Coface;
d) juros: 8,29% a.a. (oito vírgula vinte e nove por cento ao ano)
fixos incidentes sobre o saldo devedor do principal, a partir de cada
desembolso;
e) seguro de crédito: FF$ 2.873.945,93 (4,36% (quatro vírgula
trinta e seis por cento) sobre FF$ 65.916.191,00) já incluído no valor
financiado acima;
fi comissão de gestão: 0,5% a.a. (zero vírgula cinco por cento ao
ano) sobre o valor financiado;
g) comissão de compromissos: 0,5% a.a. (zero vírgula cinco por
cento ao ano) sobre o valor não desembolsado do financiamento,
devido a partir da data da assinatura da Convenção de Abertura de
Crédito;
h) despesas gerais: as razoáveis limitadas a 0,1% (zero vírgula
um por cento) do valor desembolsado;
i) juros de mora: limitado a Pibor mais 1% a.a. (um por cento ao
ano), não podendo ser inferior a 9,29% a.a, (nove vírgula vinte e nove
por cento ao ano);
j) condições de pagamento:
1. do principal: em seis parcelas semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira seis meses após a data definida como
ponto de partida do reembolso do crédito de cada lote;
2. dos juros: semestralmente vencidos;
3. da comissão de gestão: após emissão do Certificado de Autorização;
4. do seguro de crédito: acrescido ao valor do principal e pago nas
mesmas condições de financiamento; caso não venha a integrar o
principal financiado, seu pagamento só poderá ocorrer após a emissão
do Certificado de Autorização, pro rata desembolsos, diretamente à
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Coface, ou alternativamente ao credor, após comprovado seu recolh];
mento no exterior;
5. da comissão de compromisso: semestralmente vencida, sendo
a primeira parcela pagável após a emissão do Certificado de Autori_
zação;

6. das despesas gerais: após a emissão do Certificado de Autori.
zação, mediante comprovação, devendo ser pagas em Reais, exceto
aquelas incorridas no exterior que só possam ser pagas em moeda
estrangeira.
Art. 3" O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias, contado a partir de SUa
publicação.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de fevereiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço sabe que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 10, DE 1996
Autoriza a RepúblicaFederativa do Brasil a contratar operação de doação, junto ao

Governo do Japão, destinada à assistência
técnica no âmbito do projeto de descentralização de transportes urbanos em cidades de médio porte, no valor equivalente V 136,400,000

(cento e trinta e seismilhões e quatrocentos mil
ienes japoneses).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 19 É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de doação, junto ao Governo do Japão, destinada à
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assistência técnica no âmbito do projeto de descentralização de transportes urbanos em cidades de médio porte, no valor equivalente a
Y 136,400,000 (cento e trinta e seis milhões e quatrocentos mil
ienes japoneses).
Art. 2· As condições financeiras básicas da contratação da doação japonesa são as seguintes:
a) donatário: República Federativa do Brasil;
b) doador Japão, representado pelo Banco Interamericano para
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
c) natureza da operação: doação com encargo;
d) valor: equivalente a até Y 136,400,000 (cento e trinta e seis
milhões e quatrocentos mil ienes japoneses);
e) finalidade: aportar recursos para o projeto de descentralização
de transportes urbanos em cidades de médio porte;
fJ data-limite para o desembolso: 30 de junho de 1996, ou data
posterior, a critério do doador, não se prevendo alocação de recursos
para contrapartida.
Art. 3· A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a
partir de sua publicação.
Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de fevereiro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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DECRETOS

DECRETO N" 1.802, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1996
DiJlpõe sobro li inBc~ doo ,...,.,. li
fKJI/rJ1' do aecicio ck 1995, no 6mbiID do

Poder Ez.ecutivo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Somente poderão ser inscritos em restos a pagar do
uercício de 1995, no ãmbito do Poder Executivo, os valores dos
empenhos liquidados até o dia 29 de dezembro de 1995.
§ l' O disposto no caput deste artigo não se aplica às despesas:

a) relativas a subprojetos não incluídos no projeto de lei orçamentária da União para 1996;
b) à conta de dotações orçamentárias decorrentes de projetos de
lei, aprovados pelo Congresso Nacional no mês de dezembro de 1995;
c) à conta de dotações orçamentárias relativas a recursos diretamente arrecadados, dentro dos limites efetivamente arrecadados
ou recebidos no exercício de 1995;
d) à conta de recursos oriundos de organismos internacionais ou
de convênios;
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e) de manutenção das unidades da administração, referentes ao
mês de dezembro de 1995, dentro dos limites autorizados pelo Ministêrio da Fazenda.
§ 2· As despesas eventualmente em fase de execução em 29 de
dezembro de 1995 não liquidadas ou excepcionadas nos termos do
parágrafo anterior deverão ser empenhadas à conta do orçamento de
1996.
§ 3· Serão canceladas as inscrições em restos a pagar das des.
pesas compreendidas nas alineas a, b, d e e do § 1· que não sejam
liqnidadas atê 31 de março de 1996.
Art. 2· As unidades seccionais do sistema de controle interno
deverão verificar, no exercício de 1996, o cumprimento do disposto
neste decreto, determinando a reversão dos registros indevidos, bem
como, se cabível, a responsabilização dos gestores.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4· Revogam-se os Decretos n·s 1.762, de 26 de dezembro de
1995, e 1.795, de 22 de janeiro de 1996.
Brasília, 2 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

DECRETO N· 1.803, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1996
Altera dispositivos do Decreto n §! 980, de
11 de novembro de 1993, que dispõe sobre a
cessão de uso e a administração de imóveis
residenciais de propriedade da União a agentes poltticos e servidores públicos federais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 14 da Lei n· 8.025, de 12 de abril de 1990,
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DECRETA:
Art. 1" Os arts. 1", 9"e 16 do Decreto n" 980, de 11 de novembro
de 1993, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 1º

.

Parágrafo único. O disposto na parte final do caput deste
artigo não se aplica aos imóveis referidos no art. 5", inciso VIII,
cujas permissões poderão efetivar-se por prazo certo.»
«Art. 9º

.

I - for proprietário, promitente comprador, cessionário ou
promitente cessionário de imóvel residencial em Brasília, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação da construção,
exceto no caso do inciso I do art. 5";
........................................................................................................ >.

«Art. 16

.

§ P O permissionário que for nomeado para outro cargo em
comissão em órgão da Administração Federal direta, com exercício no Distrito Federal, desde que não ocupante de imóveis
elencados nos incisos VII, VIII e IX do art. 5", poderá conservar
a permissão, uma vez atendidos os requisitos estabelecidos nos
arts. 7º e 8º.
.........•..•.....•....•..•..•..............................•..•....•...............••.......•.••......•»

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 1996; 175"da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
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DECRETO Nº 1.804, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1996
Dispõe sobre a execução do Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Par.
cial n'l21, subscrito ao amparo do art. 25 do
Tratado de Montevidéu de 1980, entre Brasil
e Cuba, de 27 de junho de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66; de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e de Cuba, com
base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 27 de junho
de 1995, em Montevidéu, o Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial nº 21, subscrito ao amparo do art. 25 do Tratado de
Montevidéu de 1980, entre Brasil e Cuba,
DECRETA:

Art. 1e O Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial n" 21, subscrito ao amparo do art. 25 do Tratado de Montevidéu de 1980, entre Brasil e Cuba, apenso por cópia ao presente
decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 7.2.1996, pégs. 1978/1979.
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DECRETO N" 1.805, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1996
Dispõe sobre a execução do Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n!! 18, entre Brasil.
Argentina, Paraguai e Uruguai, de 30 de
dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de complementação econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina
do Paraguai e do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu de
1980, assinaram em 30 de dezembro de 1994, em Montevidéu, o
Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica nº 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai,
DECRETA:

Art. 1e O Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica nº 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai
e Uruguai, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à
sua vigência.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 7.2.1996, págs. 1979/1980.
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DECRETO N' 1.806, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1996
Promulga o Acordo para a Conservação
da Fauna Aquática nos Cursos dos Rios Li.
mürofes, celebrado entre o Governo da República Federatiua do Brasil e o Governo da
República do Paraguai, em Brasília. em ]2
de setembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Paraguai firmaram, em Brasília, em l'
de setembro de 1994, o Acordo para a Conservação da Fauna Aquática
nos Cursos dos Rios Limítrofes;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n' 138, de 10 de novembro de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 6 de dezembro de
1995, nos termos de seu art. XIII,
DECRETA:
Art. I' O Acordo para a Conservação da Fauna Aquática nos
Cursos dos Rios Limítrofes, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em
Brasília, em 1" de setembro de 1994, apenso por cópia ao presente
decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 7.2.1996, págs. 1980/1981.
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DECRETO N2 1.807, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1996
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão que menciona.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1" Ficam remanejados, do Ministério da Admiuistração
Federal e Reforma do Estado para o Miuistério da Justiça, dois cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS),
sendo: um DAS 102.3 e um DAS 102.2, oriundos de órgãos extintos
da Admiuistração Pública Federal.
§ 12 Os cargos objeto deste remanejamento não integrarão a
estrutura regimental do Miuistério da Justiça e serão utilizados na
estrutura provisória da Secretaria Executiva da Comissão Especial
criada pela Lei n 2 9.140, de 4 de dezembro de 1995.
§ 22 Findo o prazo de cento e vinte dias, contados da data de
instalação da Comissão Especial, considerar-se-ão exonerados os
titulares investidos nos referidos cargos e estes restituídos ao Miuistério da Admiuistração Federal e Reforma do Estado.

Art. 22 Fica remanejado, do Miuistério da Justiça para o Miuistério da Administração Federal e Reforma do Estado, um cargo em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), de
nível 102.4, alocado à Secretaria Executiva da Comissão Especial
mencionada no § 1" do artigo anterior.
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 1996; 1752 da Independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO N· 1.808, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1996
Aprova o Estatuto da Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da constituição,
DECRETA:
Art. 1· A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa
pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, nos termos
do Decreto n· 1.361, de 1· de janeiro de 1995, passa a reger-se pelo
estatuto anexo a este decreto.
Parágrafo único. Este decreto e o estatuto por ele aprovado serão
arquivados em sua publicação oficial no Registro do Comércio da sede
da empresa.
Art. 2· A Finep, como Secretaria Executiva do Fundo Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), destacará,
anualmente, para cobertura das despesas de planejamento e administração do programa, até dois por cento dos recursos orçamentários
atribuídos ao Fundo.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4· Revoga-se o Decreto n· 992, de 25 de novembro de 1993.
Brasília, 7 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
José Israel Vargas
ESTATUTO DA FINANCIADORA DE ESTUDOS
E PROJETOS (FINEP)
CAPÍTULO I
Da Natureza, Finalidade, Sede e Duração
Art. 1· A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa
pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, nos termos
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do Decreto n" 1.361, de 1" de janeiro de 1995, constituída na conformidade do art. 191, do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967,
bem assim do Decreto-Lei n" 298, de 28 de fevereiro de 1967, rege-se
por este estatuto e pelas disposições oficiais que lhe forem aplicáveis.
Art. 2' A Finep tem sede e foro no Distrito Federal, podendo
estabelecer representações no País.
Art. 3" A Finep tem por finalidade apoiar estudos, projetos e
programas de interesse para o desenvolvimento econômico, social,
científico e tecnológico do País, tendo em vista as metas e prioridades
setoriais estabelecidas nos planos do Governo Federal.
Art. 4" Para atingir a sua finalidade, poderá a Finep:
I - conceder a pessoas jurídicas brasileiras, de direito público ou privado, financiamento sob a forma de mútuo, de abertura de
crédito, ou, ainda, de participação no capital social respectivo, observadas as disposições legais vigentes;
II - conceder aval ou fiança;
III - contratar serviços de consultoria;
IV - celebrar convênios e contratos com entidades nacionais
ou estrangeiras, públicas ou privadas e internacionais;
V - realizar as operações financeiras autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional;
captar recursos no País e no exterior;
VI
VII - conceder subvenções;
VIII - realizar outras operações financeiras sob qualquer modalidade, atendida a legislação em vigor.
§ to A Finep poderá, ainda, assumir a responsabilidade de
elaborar, direta ou indiretamente, estudos e projetos que considere
prioritários e, posteriormente, se for o caso, negociar com entidades
ou grupos interessados o aproveitamento dos resultados obtidos,
inclusive mediante participação nos empreendimentos que forem
organizados para esse fim.
§ 2" Na contratação com entidades financeiras estrangeiras ou
internacionais, a Finep poderá aceitar as cláusulas e condições usuais
nessas operações, inclusive o compromisso de dirimir por arbitramento todas as dúvidas e litígios.
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Art. 5' A Finep exercerá:
I - as funções de Secretaria Executiva do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e, nas condições
que forem estabelecidas mediante ato do Poder Executivo, a administração de outros fundos instituídos pelo Governo;
11 - outras atribnições conexas com suas finalidades, inclusive
a de agente financeiro da União, quando designada pelo Ministro da
Fazenda, nos termos do Decreto-Lei n' 2.115, de 25 de abril de 1984;

111 - a administração de recursos colocados à sua disposição
por entidades de direito público ou privado, para fins gerais ou
específicos.
Parágrafo único. Caberá à Finep praticar todos os atos de natureza técnica e administrativa necessários à gestão dos fundos de que
trata o inciso I deste artigo.
Art. 6" O prazo de duração da Finep é indeterminado, cabendo
ao Governo Federal regular o destino do seu patrimônio no caso de
dissolução.
CAPÍTULO 11
Do Capital e dos Recursos
Art. 7' O capital da Finep, totalmente subscrito e integralizado,
é de R$ 300.425.989,99 (trezentos milhões, quatrocentos e vinte e
cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos),
dividido em 300.000.000 (trezentos milhões) de ações ordinárias
nominativas sem valor nominal.
Parágrafo único. Poderão ser emitidas novas ações ordinárias
votantes e preferenciais sem direito de voto, todas nominativas. As
ações preferenciais terão prioridade sobre as ações ordinárias no
reembolso de capital em caso de liquidação da Finep.
Art. 8' O capital da Finep poderá ser aumentado mediante:
I - participação de outras pessoas jurídicas de direito público
interno, bem assim de entidades da administração indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que a
maioria do capital votante permaneça de propriedade da União;
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II - incorporação de reservas de capital, de reservas facultativas e de fundos disponíveis;
III - novos recursos que a União destinar para esse fim.
Parágrafo único. O aumento do capital social da Finep será
aprovado mediante ato do Presidente da República, após observada
e cumprida a legislação pertinente.
Art. 9" Constituem recursos da Finep:
I - os de capital, resultante da conversão, em moeda, de
bens e direitos;
II - os recebidos de outras pessoas juridicas de direito público e os oriundos de conversão, em moeda, de bens e direitos;
III - os oriundos de operações de crédito, assim entendidos
os empréstimos e financiamentos negociados pela empresa;
IV - as receitas patrimoniais, tais como aluguéis, foros, juros, dividendos e bonificações;
V - os provenientes de doações;
VI - os resultados de prestações de serviços e de direitos de
propriedade;
VII - os recebidos de outras fontes públicas ou privadas, a
título oneroso ou gratuito;
VIII
União.

as dotações que lhe forem consignadas no Orçamento da
CAPÍTULO UI
Da Administração e Competência
Seção!
Da Estrutura Básica

Art. 10. A Finep tem a segninte estrutura básica:
I - órgãos colegiados:
a) Conselho de Administração;
b) Conselho Consultivo;
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II -

órgão de direção-geral:

a) Diretoria Executiva;

órgão de fiscalização:
a) Conselho Fiscal.
III -

Seção II
Do Conselho de Administração

Art. 11. O Conselho de Administração é o órgão de orientação
superior da Finep, tendo a seguinte composição:
I
Presidente da Finep, membro nato;
II
um representante do Ministério da Fazenda;
III
um representante do Ministério do Planejamento e Orçamento;
IV
três membros nomeados pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, dentre brasileiros de notórios conhecimentos e experiência
nas áreas de pesquisa, desenvolvimento, tecnologia de serviços e na
área financeira, e de idoneidade moral e reputação ilibada.
§ 1· O Presidente do Conselho de Admiuistração da Finep será
designado pelo Presidente da República, por indicação do Ministro da
Ciência e Tecnologia, escolhido dentre os membros mencionados no
inciso IV deste artigo.
§ 2· Nos casos de afastamento ou impedimento, o Presidente do
Conselho de Administração será substituído por um dos demais
membros do conselho, por eles escolhido, sendo vedada a escolha do
Presidente da Empresa ou de qualquer membro da Diretoria Executiva que porventura venha a integrá-lo;
§ 3· O mandato dos membros do Conselho de Administração é
de dois anos, admitida a recondução por igual período;
§ 4· A investidura dos membros do Conselho de Administração
será feita mediante a assinatura do termo de posse.
Art. 12. As deliberações do Conselho de Administração da Finep
serão tomadas por maioria de votos, presentes no mínimo três de seus
membros, cabendo ao presidente os votos comum e de desempate.
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Art. 13. O Conselho de Administração da Finep reunir-se-á
ordinariamente a cada mês, e, extraordinariamente, por convocação

de seu presidente ou pela maioria de seus membros.

Art. 14. Compete ao Conselho de Administração da Finep:
I
U

a orientação geral da ação e das atividades da Finep;
fixar a política e diretrizes básicas da Finep;

UI

aprovar os orçamentos de custeio e de investimento;

IV

deliberar sobre os balanços patrimoniais e as demons-

trações financeiras, inclusive a criação de reservas de lucros;

V - aprovar os aumentos de capital resultantes das incorporações de que tratam os incisos I e II do art. 8Q, conforme previsão
legal ou regulamentar;
VI - pronunciar-se sobre aumentos de capital, a serem efetuados na forma do inciso lU do art. 8Q ;
VII
imóveis;

autorizar a aquisição, a alienação e a oneração de bens

VIII
Finep;

aprovar a criação de representações ou agências da

IX - deliberar previamente ao encaminhamento para apreciação pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, sobre:
a) o Regulamento de Pessoal, com os direitos e deveres dos
empregados, o regime disciplinar e as normas sobre apuração de
responsabilidade;

b) as alterações efetuadas no Regulamento de Licitações e Contratos da Finep;

c) o Quadro de Pessoal, ou indicação, em três colunas, do total
de empregos e o número de empregos providos e de vagas, discriminados em carreira ou categoria, em 30 de junho e 31 de dezembro de
cada ano;

x - decidir sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela
Diretoria Executiva da Finep ou pelo Conselho Consultivo da Finep;
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XI - estabelecer as diretrizes para elaboração do plano de
auditoria interna, aprová-lo e modificá-lo a qualquer tempo;

XII - designar e destituir, por proposta da Diretoria Execu.
tiva, o titular da Auditoria Interna.
SeçãollI
Do Conselho Consultivo

Art. 15. O Conselho Consultivo da Finep, órgão de assessora.
mento estratégico do Conselho de Administração, tem a seguinte
composição:
I - membros natos: o Presidente da Finep, que o presidirá, e
mais um Diretor, que será o seu substituto eventual;
11 - membros designados:
a) um representante do Ministério do Planejamento e Orçamento;
b) um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia;
c) um representante do Ministério da Indústria, do Comércio e
do Turismo;
d) um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES);
e) um representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq);
f) quatro representantes da comunidade científica;
g) um representante dos empregados da Finep;
h) um representante das instituições de pesquisa tecnológica;

i) um representante das empresas nacionais de consultoria de
engenharia;
J) um representante das empresas nacionais de engenharia em
geral;
/) um representante das instituições financeiras de desenvolvimento;
m) um representante das empresas industriais;
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n)

dois representantes do setor produtivo;

o) um representante dos trabalhadores.
§ I" Os membros mencionados no inciso II deste artigo e respectivos suplentes serão designados pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, por indicação:
a) dos respectivos órgãos ou entidades, os representantes mencionados nas alíneas a, c, d e e;

b) da Associação dos Servidores da Finep (Afín), o repre -entante
mencionado na alíneag, escolhido dentre os que tenham mais de três
anos de tempo de serviço na empresa;

c) da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica (Abipti), o representante mencionado na alínea h,
d) da Associação Brasileira de Consultores de Engenharia
(ABCE), o representante mencionado na alínea i;

e) da Associação Brasileira de Engenharia Industrial (Abemi), o
representante mencionado na alíneaj;

fJ da Associação Brasileira de Instituições Financeiras de Desenvolvimento (ABDE), o representante mencionado na alínea 1;
g) Da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das
Empresas Industriais (Anpei), o representante mencionado na alínea m;

h) da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do Fórum de
Secretários de Ciência e Tecnologia, os representantes mencionados
na alínea n, um de cada instituição.

§ 2" Os representantes a que alude a alínea f do inciso II deste
artigo serão designados pelo Miuistro da Ciência e Tecnologia, após
indicação conjunta da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC) e da Academia Brasileira de Ciências (ABC), preferencialmente entre representantes das diversas áreas de conhecimento, para um mandato de dois anos, admitida a recondução por
igual período.
§ 3" O representante a que alude a alínea o do inciso 11 deste
artigo será designado pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, após
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lho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, para urn
mandato de dois anos, admitida a recondução por igual período.
§ 4" Cada conselheiro ou suplente poderá ser substituído, a
qualquer tempo, por proposta do órgão ou entidade que representar.

Art. 16. Compete ao Conselho Consultivo da Finep:
I - sugerir ao Conselho de Administração diretrizes, estratá,
gias, áreas prioritárias de atuação e projetos;

11 - elaborar estudos sobre perspectivas no cenário técnico
internacional e nacional nas áreas de interesse da Finep e encaminhá-lo ao Conselho de Administração;

111 - sugerir formas e fontes de captação de recursos destinados à concretização dos objetivos da instituição;
IV - analisar e estimular as propostas da empresa que busquem consolidar a imagem que retrate seu escopo de atuação, Sua
finalidade básica e seus objetivos perante a sociedade, instituições
públicas ou privadas, nacionais, internacionais e estrangeiras.

Art. 17. As deliberações do Conselho Consultivo da Finep serão
tomadas por maioria de votos, presente a metade mais um de seus
membros, cabendo ao presidente os votos comum e de desempate.
Art. 18. O Conselho Consultivo da Finep reunir-se-á, ordinariamente, a cada trimestre e, extraordinariamente, quando convocado
pelo seu presidente.
SeçãoN
Da Diretoria Executiva

Art. 19. A Diretoria Executiva é o órgão de direção geral da
empresa, cabendo-lhe exercer a gestão dos negócios da Finep, de
acordo com a missão, os objetivos, as estratégias e diretrizes aprovadas pelo Conselho de Administração.
Art. 20. A Diretoria Executiva da Finep será composta por um
Presidente e três Diretores, nomeados pelo Presidente da República,
por indicação do Ministro da Ciência e Tecnologia, e exoneráveis ad
nutum;
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§ 1º Um dos Diretores será, obrigatoriamente, empregado da
Finep, a ser escolhido dentre os que tenham mais de três anos de
tempo de serviço na empresa.

§ 2º Aos integrantes da Diretoria Executiva são aplicáveis, no
que couber, e nos termos das normas internas específicas, as obrigações e os direitos e vantagens atribuídas ao pessoal da Finep.

Art. 21. Compete à Diretoria Executiva:
I empresa;
11 -

111 -

estabelecer e fazer executar o programa de ação da
aprovar as normas de operação da empresa;
deliberar sobre as operações e atividades referidas no

art. 4º deste estatuto;
IV - aprovar a estrutura básica da empresa, com a definição
das atribuições de cada unidade técnica ou administrativa;
V - aprovar normas gerais de administração de material e
de pessoal, inclusive as que se relacionem com a fixação de quadros
de salários, observadas as normas vigentes;
VI -

autorizar:

a) transigência, renúncia e desistência de direitos, bem como a
aquisição, oneração e alienação de bens móveis;

b) a realização de acordos, contratos e convênios que constituam
ônus, obrigações e compromissos para a Finep;

VII - aprovar os balancetes de administração, balanços patrimoniais da Finep e dos Fundos referidos no art. 5º, inciso I, e
submetê-los ao Conselho de Administração da Finep, acompanhados
do pronunciamento do Conselho Fiscal e, quando assim entender
conveniente, do pronunciamento de auditorias independentes;
VIII -

propor ao Conselho de Administração:

a) alterações do estatuto:

b) os orçamentos de custeio e de investimento;

IX -

deliberar sobre o aumento de capital social;
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x - pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser
apresentadas ao Conselho de Administração da Finep.
§ 1· Poderão ser atribuídos a diretor ou a quem a Diretoria
Executiva formalmente delegar, a execução das autorizações referidas nas alíneas a e b do inciso VI, observados os limites de valor
estabelecidos, e os assuntos especificados pela Diretoria Executiva.
§ 2· A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, uma
vez por semana, e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo
Presidente da Finep, deliberando com a presença do presidente, ou
de seu substituto eventual, e de pelo menos dois de seus membros.
§ 3· As decisões da Diretoria Executiva serão tomadas por
maioria de votos dos presentes e registradas em ata, cabendo ao
presidente, além do voto comum, o de desempate.

Art. 22. Compete ao presidente, além das atribuições em comum com os demais membros da Diretoria Executiva:
I - aprovar a orientação geral das atividades da Finep;
II - executar e mandar executar o programa de ação da
Finep e as demais decisões da Diretoria Executiva, conduzindo e
supervisionando as atividades da empresa;
III - representar a Finep em juízo ou fora dele, podendo
delegar esta atribuição em casos específicos e, em nome da empresa,
constituir mandatários ou procuradores;
IV - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva
e do Conselho Consultivo da Finep;
V - propor a distribuição de competências e de atribuições
entre os membros da Diretoria Executiva;
VI - dar conhecimento ao Conselho de Administração, mensalmente, das atividades da Finep;
VII - encaminhar ao Ministro da Ciência e Tecnologia, nos
prazos legais, a prestação de contas do exercício findo com o parecer
do Conselho de Administração da Finep e o pronunciamento do
Conselho Fiscal, bem assim os documentos necessários ao exercício
da supervisão ministerial, nos termos do art. 26 do Decreto-Lei n?200,
de 25 de fevereiro de 1967;
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VIH - submeter ao Ministro da Ciência e Tecnologia, após a
aprovação do Conselho de Administração, na forma da legislação em
vigor, a proposta do Orçamento-Programa do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT);
IX -

praticar os demais atos inerentes às suas funções;

Parágrafo único. O Presidente da Finep será substituído, em
suas faltas ou impedimentos regulamentares, por um de seus diretores, designado pelo Presidente da República.

Art. 23. Aos diretores compete, além das atribuições que lhes
são comuns com os demais membros da Diretoria Executiva:
I - exercer as funções executivas em conformidade com a
distribuição de competências e de atribuições decidida pela Diretoria
Executiva;
H - colaborar com os demais membros da Diretoria Executiva
para a boa administração da Empresa;

IH - exercer outras atribuições que lhes sejam conferidas pela
Diretoria Executiva ou pelo Presidente;
IV - responder por atividades ligadas ao planejamento estratégico da empresa.

Art. 24. Ressalvado o disposto no §1" do art. 21, os atos de
constituição ou de extinção de obrigações em que for parte a Finep só
terão validade se atendidos os seguintes requisitos:
I - os contratos de qualquer natureza, obrigações, compromissos, transigências, desistências, renúncias, onerações ou alienações de bens e a prestação de fiança ou aval serão obrigatoriamente
assinados pelo presidente, em conjunto com qualquer dos diretores
ou por qualquer deles, em conjunto com procurador com poderes
especiais;
H - as obrigações ou aceites em títulos cambiais emitidos em
decorrência de contratos, as autorizações de pagamento, avisos e
recibos poderão ser subscritos por dois membros da Diretoria Executiva ou por dois procuradores especialmente constituídos, os quais
poderão também movimentar contas bancárias.
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Parágrafo único, Perante instituições identificadas, ou em contratos, convênios, escrituras e demais atos celebrados em localidade
diversa da do domicílio da empresa, ou quando para fins judiciais, a
Finep poderá ser representada por um ÚIÚCO procurador com poderes
especiais.
Seção V
Do Conselho Fiscal
Art. 25. O Conselho Fiscal será composto de três membros
efetivos e de suplentes em igual número, designados pelo Ministro da
Ciência e Tecnologia, sendo um deles representante do Tesouro
Nacional, indicado pelo Ministro da Fazenda.
§ 1· O Presidente do Conselho Fiscal será designado pelo Ministro da Ciência e Tecnologia.
§ 2· Os membros do Conselho Fiscal terão mandato de um ano,
admitida a recondução por igual período.
§ 3· O membro do Conselho Fiscal que houver sido reconduzido
só poderá voltar a fazer parte do conselho depois de decorrido, pelo
menos, um ano de término de seu último mandato.
§ 4· A investidura dos membros do Conselho Fiscal far-se-á
mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
§ 5· O prazo de mandato conta-se a partir da data da publicação
do ato de nomeação.
§ 6· Findo o mandato, os conselheiros e suplentes do Conselho
Fiscal permanecerão no exercício do cargo até a posse de seus substitutos.
§ 7· Na hipótese de recondução, o prazo do novo mandato contar-se-á a partir do térrnino do mandato anterior.
§ S· As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria
de votos, com a presença mínima de dois de seus conselheiros,
cabendo ao presidente os votos comum e de desempate.
Art. 26. Cabe ao Conselho Fiscal supervisionar as atividades
da Auditoria Interna, acompanhar e verificar a execução financeira
e orçamentária, podendo examinar livros ou quaisquer elementos,
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mento do capital social da Finep, e sobre assuntos de sua fiscalização
que lhe forem submetidos pelo Presidente ou pelos Conselhos da
Finep.
CAPÍTULO IV
Da Organização Interna e do Regime de Trabalho

Art. 27. A estrutura organizacional da Finep e a respectiva
distribuição de competências serão estabelecidas em regimento interno, aprovado pela Diretoria Executiva.
Art. 28. Aplica-se ao pessoal da Finep o regime da legislação
trabalhista.
Art. 29. O ingresso de pessoal far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas expedidas pela Diretoria Executiva.
CAPÍTULO V
Dos Dividendos

Art. 30. Feitas as reservas e provisões determinadas por lei aos
acionistas, deverão ser distribuídos dividendos em conformidade com
a legislação aplicável.
Parágrafo único, Mediante proposta da Diretoria Executiva,
ouvido o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, desde que
não haja oposição de qualquer aciouista, poderá haver a distribuição
de dividendos inferiores ao estabelecido em lei ou a retenção de todo
o lucro, observada a legislação em vigor.
CAPÍTULOvr
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 31. O exercício social corresponderá ao ano civil e os demonstrativos de execução financeira e orçamentária obedecerão às
normas aplicáveis às empresas públicas.
Art. 32. A Diretoria Executiva fará publicar, no Diário Oficial
da União, depois de aprovados pelo Ministro da Ciência e Tecnologia:
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I - o Regulamento de Pessoal, com os direitos e deveres dos
empregados, o regime disciplinar e as normas sobre apuração de
responsabilidade;
II - as alterações efetuadas no Regulamento de Licitações e
Contratos da Finep;
III - o Quadro de Pessoal, com indicação, em três colunas, do
total de empregos e o número de empregos providos e de vagas,
discriminados em carreira ou categoria, em 30 de junho e 31 de
dezembro de cada ano;
IV - o plano de salários, beneficios, vantagens e quaisquer
outras parcelas que componham a retribuição de seus empregados.

Art. 33. Os casos omissos surgidos no cumprimento deste estatuto serão resolvidos pelo Conselho de Administração da Finep.

DECRETO NQ 1.809, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Aprova a alterat;ão do art. 5!! do Estatuto
Social da Radiobrás - Empresa Brasileira
de Comunicação S.A

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Q
Art. 1Q O art. 5 do Estatuto Social da Radiobrás - Empresa
Brasileira de Comunicação S.A., aprovado pelo Decreto n Q96.400, de
22 de julho de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação, conforme
deliberação da Assembléia Geral Extraordinária da Empresa, realizada em 26 de abril de 1995:
«Art. 5Q O Capital da Radiobrás, subscrito e integralizado
pela União, é de R$ 46.481.423,00 (quarenta e seis milhões,
quatrocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e vinte e três reais),
divididos em 46.481.423 (quarenta e seis milhões, quatrocentas
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e oitenta e uma mil, quatrocentas e vinte e três) ações ordinárias
nominativas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real), dando o
direito de um voto cada ação».
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,8 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Clóvis de Barros Carvalho

DECRETO Nº 1.810, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Promulga o Acordosobre Transporte Aéreo, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo de Macau,
em Macau, em 15 dejulho de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo de Macau firmaram, em 15 de julbo de 1994, o Acordo
sobre Transporte Aéreo;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n· 122, de 2 de outubro de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 21 de novembro
de 1995, nos termos do seu art. 22,
DECRETA:
Art. 1· O Acordo sobre Transporte Aéreo, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de Macau,
em Macau, em 15 de julbo de 1994, apenso por cópia ao presente
decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém.
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 9.2.1996, págs. 223812240.

DECRETO Nº 1.811, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Dispõe sobre a execução do Quarto Protocoto Adicional ao Acordo de Alcance Parcial n'l 21, entre Brasil e Cuba, de 20 de

dezembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e de Cuba, com
base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 20 de dezembro de 1995, em Montevidéu, o Quarto Protocolo Adicional ao Acordo
de Alcance Parcial nº 21, subscrito entre Brasil e Cuba ao amparo do
art. 25 do Tratado de Montevidéu de 1980,
DECRETA:

Art. 1º O Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial nº 21, subscrito entre Brasil e Cuba ao amparo do art. 25 do
Tratado de Montevidéu de 1980, apenso por cópia ao presente decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém,
inclusive quanto à sua vigência.
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Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, S de fevereiro de 1996; 175"da Independência e lOS"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado noDO de 9.2.1996, pág. 2241.
DECRETO NO 1.S12, DE S DE FEVEREIRO DE 1996
Altera dispositivos do Decreto n'!30.691,

de 29 de março de 1952, que aprovou o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária
de Produtos de Origem Animal, alterado pelo
Decreto u" 1.255, de 25 dejunho de 1962.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. S4, inciso IV, da Constituição, e
Considerando a adesão do Brasil ao Tratado de Assunção, que
criou o Mercado Comum do Sul (Mercosul);
DECRETA:
Art. I" Os dispositivos a seguir indicados, do Decreto n?30.691,
de 29 de março de 1952, alterado pelo Decreto n"1.255, de 25 de junho
de 1962, passam a vigorar com as seguintes modificações:
«Art. 475. Entende-se por leite, seni outra especificação,
o produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. O leite de outros animais deve denominar-se segundo a
espécie de que proceda."
«Art. 516. Entende-se por pré-aquecimento (termização) a
aplicação do calor ao leite, em aparelhagem própria, com a
finalidade de reduzir sua carga microbiana, sem alteração das
características próprias do leite cru .
......•.......•..•..•..•............•.....•......•.................•....•..•..•..•..•......•.....•......»
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«Art. 517
.
§ 2" Imediatamente após o aquecimento, o leite será refrigerado entre 2°C e 5°C (dois e cinco graus cintígrados) e em
seguida envasado.
§ 5" Logo após a pasteurização o leite deve ser envasado e,
a seguir, distribuído ao consumo ou armazenado em cãmara
frigorífica a 5°C (cinco graus centígrados) no máximo.

§ 7" É proibida a repasteurização do leite, salvo quando
para fins industriais.
..••••••••............•.•••••••...........•.•••••••...............•.••••.............•••...........•....»

«Art. 519. Entende-se por esterilização o emprego conveniente do calor à alta temperatura e tempo variado, de acordo
com o processo térmico empregado.
§ I" Entende-se por leite UHT (Ultra Alta Temperatura) o
leite homogeneizado e submetido, durante 2-4 segundos, a temperatura entre 130°C e 150°C, mediante processo térmico de
fluxo contínuo e envasado assepticamente.
........................................................................................................»

«Art. 548. Considera-se Creme de Leite o produto obtido em
condições especiais, destinado ao consumo direto ou à aplicação
em culinãria.»
«Art. 549. O Creme de Leite pode ser classificado em:
1. creme pasteurizado - quando submetido à pasteurização;
2. creme ácido - quando pasteurizado e adicionado de
fermentos lácticos próprios;
3. creme esterilizado - quando submetido à esterilização,
adicionado ou não de agentes espessantes e/ou estabilizantes
permitidos;
4. creme UHT (Ultra Alta Temperatura) - quando submetido ao tratamento térmico mencionado, adicionado ou não de
agentes espessantes e/ou estabilizantes permitidos...
«Art. 550. O creme de leite deve ser:
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2. beneficiado dentro das 18 (dezoito) horas posteriores à
desnatação em estabelecimento sob inspeção federal, aparelhado
para pasteurização, refrigeração e acondicionamento do produto,
e com câmara frigorifica para depósito.
Parágrafo único. O Creme Esterilizado deve ser previamente homogeneizado e acondicionado em recipientes adequados.»
«Art. 551. O Creme de Leite deve apresentar:

2. acidez máxima de 20 0D (vinte graus Dornic) nas variedades pasteurizado, esterilizado e UHT (Ultra Alta Temperatura)
e 50· D (cinqüenta graus Dornic) na variedade ácido;
3. no núnimo 10% (dez por cento) de gordura.»
«Art. 553. O transporte de Creme de Leite deve obedecer,
no núnimo, ao que prevê este Regulamento para o leite tipo C.
§ 1· O acondicionamento de Creme de Leite, para fins de
consumo direto, deve atender às mesmas exigências fixadas para
o leite tipo C, isto é, em circuíto fechado e equipamento automático.

§ 2· É proibido o emprego de substâncias químicas com a
finalidade de reduzir a acidez do Creme de Leite.»
«Art. 554. Considera-se Creme de Leite a Granel de Uso
Industrial ou Creme de Indústria o produto obtido em quantidade, transportado ou não de um estabelecimento industrial de
produtos lácteos a outro, a ser processado e que não seja destinado ao consumo humano direto.»
«Art. 558. O Creme de Indústria poderá, opcionalmente,
ser submetido aos seguintes tratamentos:

1. termização: tratamento térmico que não inative a fosfatase alcalina;
2. pasteurização: tratamento térmico que assegure a inativação da fosfatase alcalina.
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Parágrafo único. O creme de indústria deverá, obrigatoríg,
mente, ser mantido sob refrigeração e ser transportado em tanques isotérmicos a uma temperatura não superior a 8°C (oito
graus centigrados), tolerando-se a temperatura de até 12°C (doze
graus centígrados) no estabelecimento de destino."
«Art. 559
.
.........................................................................................................

§ 4" No estabelecimento produtor de manteiga permite-se
a redução da acidez do creme por meio de neutralizante aprovado,
quando destinado à manteiga comum.
§ 5" É obrigatória a pasteurização do creme que for submetido à redução da sua acidez."
«Art. 568. Entende-se por Manteiga o produto gorduroso
obtido, exclusivamente, da batedura de Creme de Leite, com ou
sem acidificação biológica pela adição de fermentos lácticos,
incorporado ou não de sal (cloreto de sódio)."
«Art. 573. Entende-se por Manteiga Extra o produto que
atenda aos padrões estabelecidos em Normas Técnicas especificas e satisfaça às seguintes exigências:
1. ser produzida em estabelecimento instalado para a finalidade, dispondo de aparelhagem, equipamentos e utensílios em
aço inoxidável, ser embalada automaticamente, sem contato
manual, e conservada em câmara fria;
2. ser obtida de creme classificado como extra;
3. não ser o creme submetido à redução de acidez, nem
adicionado de substâncias conservadoras;
4. ser o creme pasteurizado;
5. a água de lavagem deverá ser potável, filtrada, clorada,
refrigerada e armazenada em tanque de aço inoxidável."
«Art. 574. Entende-se por Manteiga de Primeira Qualidade, o produto que atenda aos padrões estabelecidos em normas
técnicas específicas e satisfaça às seguintes exigências:
1. ser produzida em estabelecimento instalado para a finalidade, dispondo de aparelhagem, equipamentos e utensílios em
aço inoxidável, e com câmara fria para depósito do produto;
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2. ser obtida de creme classificado como extra ou de primeira qualidade;
3. não ser o creme submetido à redução de acidez, nem
adicionado de substâncias conservadoras;
4. ser o creme pasteurizado,»
«Art. 575. Entende-se por Manteiga Comum ou de Segunda Qualidade o produto que atenda aos padrões estabelecidos em
normas técnicas específicas e satisfaça às seguintes exigências:
1. ser obtida em estabelecimento instalado para a finalidade, dispondo de aparelhagem, equipamentos e utensílios em aço
inoxidável, e com câmara fria para depósito do produto;
2. ser obtida de creme classificado como extra ou de primeira qualidade ou de segunda qualidade;
3. permite-se a redução da acidez do creme quando seguida
de pasteurização;
4. não se permite a adição de substâncias conservadoras.»
«Art. 577. É exigida a manutenção da manteiga de qualquer qualidade sob refrigeração nunca superior a 5°e (cinco
graus centígrados), exceto quando o produto for enlatado, recomendando-se, nesse caso, o seu depósito em ambiente seco e
arejado,.
«Art. 580. Entende-se por Manteiga de Cozinha o produto
que não satisfaça às exigências legais quanto à composição físico-química e/ou microbiológica das demais variedades.»
«Art. 582. Proibe-se no comércio o fracionamento de manteiga de qualquer qualidade.»
«Art. 583

.

1. apresentar no mínimo 82% (oitenta e dois por cento) de
matéria gorda;
2. no caso de manteiga salgada o percentual de matéria
gorda não poderá ser menor que 80% (oitenta por cento);
3. não apresentar teor de umidade superior à 16% (dezesseis por cento), tolerando-se até 18% (dezoito por cento) nas
variedades não salgadas e nas de cozinha,»
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«Art. 584. As manteigas, quanto à matéria gorda, índices,
físicos, químicos e microbiológicos devem atender aos padrões
estabelecidos em normas técnicas específicas.»
«Art. 586. As manteigas podem ser adicionadas de coran,
tes, naturais, ou, sintéticos, idênticos aos naturais, em quantida,
des suficientes para a obtenção do efeito desejado.»
«Art. 588

.

2. quando das fábricas se destinem diretamente a entrepostos deve exibir rótulos, etiquetas ou carimbos com identificação
da natureza e qualidade do produto, bem como do estabelecímen,
to de origem e de destino,»
«Art. 598. Entende-se por queijo o produto fresco ou matu.
rado que se obtém pela coagulação de leite integral, parcialmente
desnatado, ou desnatado, ou de soro lácteo, por ação fisíca de
coalbo ou outros coagulantes apropriados, com separação parcial
do soro e submetido aos processamentos necessários à formação
das características próprias de cada tipo.

Parágrafo único. Permite-se a denominação de queijo ao
produto elaborado a partir de leite reconstituído, desde que
mantidas as caracteristícas do queijo e que conste da rotulagem,
de forma visível, a expressão elaborado com 'leite reconstituído'."

«Art. 599. Para fins de padronização, os queijos devem ser
classificados em 2 (duas) categorias, tendo por base:
a) teor de umidade;

b) percentagem de matéria gorda no extrato seco total.»

«Art. 600. Quanto ao teor de umidade, os queijos podem ser
classificados em:

1. queijos de baixa umidade (consistência dura), com até
35,9% (trinta e cinco e nove décimos por cento) de umidade;
2. queijos de média umidade (consistência semidura), com
umidade entre 36% (trinta e seis por cento) e 45,9% (quarenta e
cinco e nove décimos por cento;
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3. queijos de alta umidade (consistência macia), com umidade entre 46% (quarenta e seis por cento) e 54,9% (cinqüenta e
quatro e nove décimos por cento);
4. queijos de muito alta umidade (consistência mole), com
umidade mínima de 55% (cinqüenta e cinco por cento).
Parágrafo único. Os queijos de muito alta umidade, de
acordo com o processamento sofrido logo após a fermentação,
podem se classificar em queijos de muito alta umidade tratados
termicamente e queijos de muito alta umidade.»
"Art. 601.
.
1. extra gordo ou duplo creme, quando contenha no mínimo
60% (sessenta por cento);
2. gordo: quando contenha entre 45% (quarenta e cinco por
cento) e 59,9% (cinqüenta e nove e nove décimos por cento);
3. semigordo: quando contenha entre 25% (vinte e cinco por
cento) e 44,9% (quarena e quatro e nove décimos por cento);
4. magro: quando contenha entre 10% (dez por cento) e
24,9% (vinte e quatro e nove décimos por cento);
5. desnatado: quando contenha menos de 10% (dez por
cento).»
"Art. 633. É permitido o emprego de nitrato de sódio, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, fermentos ou culturas de mofos
próprios, especiarias e outros aditivos ou ingredientes aprovados
pelo Dipoa,»
"Art. 635. Considera-se data de fabricação dos queijos fundidos e requeijão, o dia de sua elaboração, e para queijos frescais
e maturados o dia do término da salga.
........................................................................................................»

"Art. 636. Os queijos, no transporte e no consumo, devem
apresentar-se em embalagens plásticas, metálicas ou outras
aprovadas, nas quais serão impressos ou litografados os rótulos.
Parágrafo único. Os queijos duros poderão prescindir da
embalagem, desde que sejam identificados por meio de rótulos
impressos ou litografados em chapa metálica ou outro material
aprovado.»
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"Art. 664

..

2. o leite em pó modificado, o leite em pó modificado acidificado e o leite em pó maltado;
3. as farinhas lácteas .»
"Art. 666. Consideram-se fase de fabricação do leite em pó
para consumo humano direto: seleção do leite, padronização dos
teores de gordura e de sólidos totais, pré-aquecimento, pré-concentração, homogeneização, secagem por atomização e embalagem.
§ 1· Quando necessário, será permitida a adição de estabilizador de caseína, e, ainda, da lecitina, para elaboração de leite
instantâneo.
........................................................................................................»

"Art. 667

..

2. apresentar características normais ao produto e atender
aos padrões físico-químicos e microbiológicos estabelecidos em
normas técnicas específicas;
6. ser acondicionado em recipientes de primeiro uso, adequados para as condições previstas de armazenamento e que
confiram proteção contra a contaminação .»
«Art. 668
.
1. leite em pó integral, o que apresentar no mínimo 26%
(vinte e seis por cento);
2. leite em pó parcialmente desnatado, o que apresentar
entre 1,5% (um e cinco décimos por cento) e 25,9% (vinte e cinco
e nove décimos por cento);
3. leite em pó desnatado, o que apresentar menos que 1,5%
(um e cinco décimos por cento).
Parágrafo único. O leite em pó desnatado, de acordo com o
tratamento térmico empregado, pode se classificar em baixo,
médio e alto tratamento, conforme o teor de nitrogênio de proteína do soro desnaturalizada .»
«Art. 669
.
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§ I" Permite-se a elaboração de leite em pó modificado
sem o processo de acidificação por adição de fermentos lácteos
ou ácido láctico; neste caso, o produto será identificado como
Leite em PÓ Modificado. Quando empregada a técnica da
acidificação, o produto deve ser identificado como Leite em PÓ
Modificado Acidificado.
§ 2" Não se caracteriza como leite em pó modificado, acidificado ou não, o produto simplesmente adicionado de vitaminas,»
«Art. 679. Além dos produtos indicados nos capítulos anteriores, são considerados derivados do leite: gordura desidratada
de leite, leite fermentado, refresco de leite, caseína, lactose, soro
de leite em pó e lactoalbumina,»
«Art. 680. Entende-se por Gordura Desidratada de Leite
(Butter Oil) o produto obtido a partir de creme ou manteiga, pela
eliminação quase total de água e sólidos não gordurosos, mediante processos tecnologicamente adequados.

Parágrafo único. Não se admite o uso de aditivos em gordura desidratada de leite que seja utilizada em:
1. produtos e derivados lácteos que se destinem ao consumo
direto;
2. reconstituição de leite.»
«Art. 682. Entende-se por Iogurte o produto obtido pela
fermentação láctea através da ação do Lactobacillus bulgaricus
e do Streptococcus thermophillus sobre o leite integral, desnatado
ou padronizado.

Parágrafo único. Deve atender a padrões de identidade e
qualidade específicos, oficialmente aprovados.»
«Art. 691. Denomina-se Caseína Alimentar o produto que
se separa por ação enzimática ou por precipitação mediante
acidificação de leite desnatado à ph 4, 6-4, 7, lavado e desidratado
por processos tecnologicamente adequados.

Parágrafo único. Deve atender à classificação e padrões de
qualidade aprovados em normas técnicas específicas.»
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"Art. 691-A. Denomina-se Caseinato Alimentar o produto
obtido por reação da caseína alimentar ou da coalhada da caseína
alimentar fresca com soluções de hidróxidos ou sais alcalinos ou
alcalino-terrosos ou de amônia de qualidade alimentar, e posteriormente lavado e secado, mediante processos tecnologicamente
adequados.
Parágrafo único. Deve atender à classificação e padrões de
qualidade aprovados em Normas Técnicas específicas.»

"Art. 694. Entende-se como soro de leite o líquido residual
obtido a partir da coagulação do leite, destinado à fabricação de
queijos e caseína.
Parágrafo único. Os estabelecimentos registrados no Dipoa
devem atender, além das disposições constantes neste Regulamento, às Normas Técnicas específicas para o produto»

"Art. 803

.

Parágrafo único. É permitido usar em produtos destinados
ao consumo em território nacional rotulagem impressa, gravada,
litografada ou pintada em língua estrangeira, com tradução em
vernáculo, desde que sejam atendidos dispositivos constantes em
tratados internacionais de mútuo comércio.»
«Art. 821-A. Na rotulagem, o creme de mesa poderá ser
desiguado também Creme de Leite ou Creme, seguindo-se as
especificações que couberem: ácido, pasteurizado, esterilizado ou
UHT (Ultra Alta Temperatura), além da indicação da porcentagem de matéria gorda.

Parágrafo único. Na rotulagem do Creme de Leite deverá
constar a lista de ingredientes.»

"Art. 822. Na rotulagem de manteiga, além de sua classificação, devem constar as especificações com sal ou sem sal, além
dos demais dizeres legais exigidos.
Parágrafo único A manteiga fabricada com leite que não
seja o de vaca trará a designação da espécie que lhe deu origem,
em caracteres de igual tamanho e cor aos usados para a palavra
«manteiga».
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«Art. 823.
5. Indicar no leite em pó modificado e no leite em pó modificado acidificado, preparados especialmente para a alimentação
infantil, a modificação efetivada no leite, bem como seu uso, tal
como: leite em p6 modificado acidificado e adicionado de açúcares, leite em p6 para lactantes, parcialmente desnatado e adicionado de açúcares e outros que couberem;
6. Indicar nos leites em pó modificado e no leite em pó
acidificado a adição de amido dextrinizado, quando tiver sido
feita;
........................................................................................................ »

«Art. 825

.

3. elaborado com leite reconstituído, quando for o caso;
0.00'0 ••••••••••• 0.00.0 • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 •••••••••••••• 0.00.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.00.00.0 • • • • • • • • • • • • • •

,»

«Art. 833

.

c) Modelo 3:
a) em alto relevo ou pelo processo de impressão automático
à tinta, resistente a álcool ou, substância similiar, na tampa ou
fundo das latas ou tampa metálica dos vidros. Quando impresso
no corpo do rótulo de papel, será permitido que na tampa ou no
fundo da lata e/ou vidro constem o número de registro do estabelecimento fabricante, precedido da sigla SIF, e outras indicações
necessárias à identificação da origem e tipo de produto contido
na embalagem.
•• 0.00.00.0 ••••• 0.00.00.00.0 •••••••••• 0'0. , ••• 0.0 ••••••• 0.0 ••••• 0.0 ••••••• 0.0 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 ••

»

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as alíneas a e d do item 2 do art. 24, os
itens 1 e 4 do art. 26, as alíneas d, itens 1 e 2 e g, itens 1, 2 e 3 do
art. 35, itens de 1 a 6 e os §§ 2', 3', e 42 do art. 519, os §§ 32 e 42 do
art. 553, os arts. 556, art. 557, art. 560, art. 561, art. 565, e o
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parágrafo único do art. 568, o art. 571, o item 6 do art. 573, e os
itens 5, 6 do art. 574, o parágrafo único do art. 577, os arts. 579 e
art. 581, os itens de 1 a 8 do art. 584, os itens 3 e 4 do art. 588, a
alínea c do art. 599, os itens 1 e 2 do § 1· do art. 600, e o § 2· do art.
600, os arts. 602, 603, 604 e 605, §§ 1· e 2· do art. 633, art. 634, §§
1·,2·,3· e 4· do art. 636, § 2· do art. 666, o item 4 e parágrafo único
do art. 667, os itens 4 e 5 do art. 668, parágrafo único do art. 669,
os itens 1 a 7 do art. 691, os itens de 1 a 3 do art. 694, os itens 1 e
3 do art. 822, o item 8 do art. 823, e o parágrafo único do art. 825
do Decreto n· 30.691, de 29 de março de 1952, com as alterações do
Decreto n· 1.255, de 25 de junho de 1962.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

DECRETO N· 1.813, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Altera as oltquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados incidente sobre os
produtos que enumera.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4·, inciso Il, do Decreto-Lei n· 1.199, de 27 de
dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. 1Q Ficam alteradas para 27% as alíquotas do Imposto
sobre Produtos Industrializados relativas aos extratos concentrados
classificados nos códigos 2106.90.1199, 2106.90.1299, 2106.90.1399,
2106.90.1499,2106.90.1599 e 2106.90.1699 da Tabela de Incidência
aprovada pelo Decreto n· 97.410, de 23 de dezembro de 1988.
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Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revoga-se o Decreto nO 1.702, de 16 de novembro de
1995.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175°da Independência e 108°da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

DECRETO N° 1.814, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Dispõe sobre a incidência do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro. ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) no resgate de aplicações destinadas à subscrição de quotas de Fundo de Investimento Imobiliário e de Fundo Mútuo de
Investimento em Empresas Emergentes.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § 1°,da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos arts. 1°,parágrafo único, e 7° da Lei nO 8.894,
de 21 de junho de 1994,
DECRETA:

Art. 1° O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), de que trata o
art. 63, inciso IV, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), incidirá, observado o limite máximo fixado em
lei, sobre o valor de alienação, resgate e transferência de aplicações
feitas por investidores estrangeiros em quotas de Fundo de Investi'
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menta Imobiliário e de Fundo Mútuo de Investimento em Empresas
Emergentes, de acordo com as seguintes condições e alíquotas;
I - dez por cento, para as aplicações em quotas de Fundo de
Investimento Imobiliário, quando referido fundo não for constituído
ou não entrar em funcionamento regular;
11 - cinco por cento, para as aplicações em quotas de Fundo
de Investimento Imobiliário, no caso de fundo já constituído e em
funcionamento regular, até um ano da data do registro de quotas na
Comissão de Valores Mobiliários;

111 - zero por cento, para as aplicações em quotas de Fundo de
Investimento Imobiliário, após um ano contado da data do registro de
quotas na Comissão de Valores Mobiliários;
IV - dez por cento, para as aplicações em quotas de Fundo
Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes, quando referido fundo não for constituído ou não entrar em funcionamento
regular;
V - cinco por cento, para as aplicações em quotas de Fundo
Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes, até um ano contado da data da Constituição do fundo;
VI - zero por cento, para as aplicações em quotas de Fundo de
Investimento em Empresas Emergentes após um ano contado da data
da constituição do fundo.
Art. 2Q Fica responsável pela retenção e recolhimento do imposto a instituição que receber as importâncias referentes à subscrição
das quotas do Fundo de Investimento Imobiliário e do fundo Mútuo
de Investimento em Empresas Emergentes.
Art. 3Q Revoga-se o Decreto n Q 1.776, de 9 de janeiro de 1996.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175Q da Independência e 108 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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DECRETO Nº 1.815, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Dispõe sobre o Imposto sobre Operações
de Crédito, Cãmbioe Seguroe sobre Operações
relativas a Titulos e Valores Mobíliáríos aOF).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § 1º, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos arts. 63 e 67 do Código Tributário Nacional e
na Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994,
DECRETA:
Art. lº O imposto, nos termos do art. 63, inciso Il, do Código
Tributário Nacional, sobre Operações de Cãmbio, incidirá sobre o
contravalor em reais da moeda estrangeira ingressada decorrente de
ou destinada a:
I
empréstimos em moeda;
n - aplicações em fundos de renda fixa;
In - investimentos em títulos e aplicações em valores mobiliários;
IV - operações interbancárias realizadas entre instituições financeiras no exterior e bancos credenciados a operar em cãmbio no País;
V - constituição de dispouibilidades de curto prazo, no País,
de residentes no exterior;
VI - investimentos em fundos de privatização.
Art. 2º O imposto é devido na data da liquidação da operação
de cãmbio referente ao ingresso do valor em moeda estrangeira.
Parágrafo úuico. O imposto de que trata o artigo anterior não
será devido na liquidação das operações de cãmbio contratadas até
10 de agosto de 1995, vinculadas às operações de que trata o inciso
VI do art. 1º deste decreto.
Art. 3º Os recursos utilizados nas finalidades previstas no art.
1º, que tenham sido incorretamente classificados quando do ingresso
da moeda estrangeira, sujeitam-se igualmente ao imposto, sem prejuízo das penalidades aplicáveis, em especial aquelas previstas no art.
23 da Lei nº 4.131 de 3 de setembro de 1962, com a redação dada pelo
art. 72 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995.
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Art. 4º Observado o disposto no parágrafo único do art. 5º da
Lei nº 8.894, de 21 de junho e 1994, poderá o Ministro de Estado da
Fazenda estabelecer alíquotas diferenciadas do imposto de que trata
o art. 1e deste decreto.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6" Revoga-se o Decreto nº 1.591, de 10 de agosto de 1995.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

DECRETO Nº 1.816, DE 9 DE FEVEREIRO DE 1996
Aprova o Estatuto da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 19, inciso lI, da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990,
nas Leis nOs 8.171, de 17 dejaneiro de 1991, e 8.174, de 30 de janeiro
de 1991,
DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Anexo Estatuto da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 3º Revogam-se os Decretos nOs 202, de 26 de agosto de 1991,
369, de 19 de dezembro de 1991, e o Decreto de 3 de julho de 1995,
que aprova o aumento de capital da Conab.
Brasília, 9 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 781-871, fev. 1996

821
ANEXO

ESTATUTO DA COMPANHIA NACIONAL
DE ABASTECIMENTO (CONAB)
CAPÍTULO I
Da Denominação e da Natureza Jurídica

Art. 1" A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, constituída mediante fusão das empresas Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal), Companhia Brasileira de Armazenamento (Cibrazem) e Companhia de Financiamento da Produção (CFP),
vincula-se ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária.
Art. 2" A Conab reger-se-á pela Lei n" 8.029, de 12 de abril de
1990, e Leis n" 8.171, de 17 de janeiro de 1991, e n" 8.174, de 30 de
janeiro de 1991, pelo presente Estatuto, e, subsidiariamente, pelas
normas de direito aplicáveis.
CAPÍTULon
Da Sede, do Foro e da Duração

Art. 3" A Conab tem sede e foro em Brasília (DF), e atuação
em todo o território nacional, podendo instalar, manter e extinguir
órgãos, unidades de operação e escritórios de representação.
Art. 4" O prazo de duração da Conab é indeterminado.
CAPÍTULO III
Do Objeto Social

Art. 5" Conab tem por finalidade executar a Política Agricola
no segmento do abastecimento alimentar e a Política de Garantia de
Preços Mínimos, fornecer subsídios ao Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária na formulação e acompanhamento das referidas políticas, bem assim na fixação dos volumes
mínimos dos estoques reguladores e estratégicos.
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Art. 6' A Conab tem por objetivos básicos:
I - garantir ao pequeno e médio produtor os preços mínimos
e a armazenagem para guarda e conservação de seus produtos;
H - suprir carência alimentares em áreas desassistidas ou
não suficientemente atendidas pela iniciativa privada;
IH - fomentar o consumo dos produtos básicos e necessários à
dieta alimentar das populações carentes;
IV - formar estoques reguladores e estratégicos, objetivando
absorver excedentes e corrigir desequilíbrios decorrentes de manobras especulativas;
V - participar da formulação da Política Agrícola;
VI - fomentar por meio de intercâmbio com universidades,
centros de pesquisas e organismos internacionais a formação e o
aperfeiçoamento de pessoal especializado em atividades relativas ao
setor de abastecimento.
§ l' Na execução da Política de Garantia de Preços Mínimos, de
que trata o Decreto-Lei n' 79, de 19 de dezembro de 1966, a Conab
observará as disposições da Lei Agrícola.
§ 2' A Conab poderá prestar, mediante remuneração, apoio
técnico e administrativo ao Ministério da Agrícultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária e a outros órgãos e entidades públicas,
na execução das ações decorrentes dos mandamentos da Lei Agrícola
e do preceito constitucional de organizar o abastecimento alimentar.
Art. 7' Para consecução de seus objetivos, a Conab poderá:
I - comprar, vender, permutar, estocar e promover o transporte de gêneros alimentícios e produtos básicos de consumo, agindo
como elemento regulador de mercado, bem como importar e exportar
produtos que atendam aos objetivos da Política Agrícola, conforme
instruções do Ministério da Agrícultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária;
H - atuar como companhia de armazéns gerais, podendo
operar rede de armazéns, silos e frigoríficos;
IH - participar dos programas sociais do Governo Federal
que guardam conformidade com suas competências;
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IV - servir, supletivamente, às populações não suficientemente atendidas pelo setor privado:
V - apoiar a produção agropecuária e a circulação de gêneros alimentícios e atender às necessidades de abastecimento alimentar da população;
VI - localizar e manter os estoques estratégicos e reguladores de produtos e gêneros alimentícios básicos;
VII - firmar convênios, acordos e contratos, inclusive de financiamento, com entidades de direito público ou privado;
VIII - efetuar operações financeiras com estabelecimentos de
crédito, inclusive mediante garantia do Tesouro Nacional, observada
a legislação em vigor;
IX - emitir recibo de mercadoria, conhecimento de depósito
warrant e quaisquer outros documentos representativos das mercadorias depositadas em seus armazéns, observada a legislação específica;
x - aceitar, emitir e endossar títulos;
XI - receber garantias de cauções, fiança, aval, penhor e
hipoteca;
XII - aceitar e dar destinação a doações, de acordo com os
objetivos da Companhia.
Art.8· A Conab exercerá suas atividades-fins apoiada em mecanismos de intervenção no mercado, na forma de legislação específica e em especial o Decreto-Lei n· 79, de 1966, e a Lei n" 8.666, de
21 de junho de 1993, o art. 35 da Lei n· 8.171, de 1991, o art. 3· da Lei
n· 8.174, de 1991, e o art. 36 da Lei n· 8.177, de 1· de março de 1991,
bem assim em operações voltadas ao abastecimento agropecuário,
segundo os princípios enunciados no art. 173 da Constituição e
legislação afim aplicável.

CAPÍTULO IV
Do Capital Social e das Ações
Art. 9· O capital social da Conab é de R$ 40.326.875,30 (quarenta milhões, trezentos e vinte e seis mil, oitocentos e setenta e cinco
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reais e trinta centavos), dividido em 1.859.907 (um milhão oitocentas
e cinqüenta e nove mil, novecentas e sete) ações ordinárias escriturais
e sem valor nominal, integralmente subscritas pela União Federal.
§ F O capital da Conab poderá ser aumentado, mediante ato
do Poder Executivo, pela capitalização de lucros reservas e outros
recursos que a União destinará a esse fim e, por deliberação do
Conselho de Administração, para correção da expressão monetária do
seu valor, por meio da incorporação da reserva correspondente.
§ 2· A totalidade das ações que compõem o capital da Conab é
de propriedade da União.

CAPíTULO V
Dos Recursos Financeiros
Art. 10. Constituem recursos financeiros destinados ao cumprimento dos objetivos da Conab:
I - os consignados no Orçamento da União;
11 - os de aplicação obrigatória pelos integrantes do Sistema
Nacional de Crédito Rural, conforme legislação aplicável;

111 - os recursos derivados de operações de crédito, inclusive
os provenientes de empréstimos e financiamentos de origem interna
ou externa;
IV - os recursos próprios, aplicados voluntariamente na Política de Garantia de Preços Mínimos, pelos integrantes do Sistema
Nacional de Crédito Rural;
V - outros recursos que lhe forem destinados.
Art. 11. Constituem recursos financeiros destinados à administração da Conab:
I - remuneração pela prestação de serviço à União Federal
e a órgãos e entidades públicos ou privados, internos ou externos,
mediante convênios, acordos, ajustes ou contratos;
11 - receita decorrente da prestação de serviços e da comercialização compatíveis com a finalídade e os objetivos da companhia;
111 - dotações consignadas no Orçamento da União;
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IV - créditos de qualquer natureza, abertos em seu favor;
V - os de capital, inclusive resultantes da conversão, em
espécie, de bens e direitos;
VI - rendas de bens patrimoniais;
VII - os derivados de operações de crédito, inclusive provenientes de empréstimos e financiamentos de origem interna ou externa, observadas as disposições legais específicas;
VIH
doações feitas à companhia;
IX - quaisquer outras rendas.
CAPÍTULO VI
Da Organização e da Administração

Seção!
Da Composição Organizacional

Art. 12. A estrutura básica da Conab compõe-se de:
I
H -

Conselho de Administração;
Conselho Fiscal;
IH - Diretoria Executiva;
§ 1· O detalhamento da estrutura básica da Conab e as atribuições de seus titulares serão estabelecidos em regimento interno.
§ 2· Integrará a estrutura da Conab unidade de auditoria interna, subordinada diretamente ao Conselho de Administração.
§ 3· Farão parte da estrutura da Conab Comitês Técnico-Gerenciais, com atribuições definidas pelo Conselho de Administração,
subordinados diretamente à Diretoria Executiva e integrados por
Gerentes de Departamento ou de órgão de nível equivalente, pertencentes à estrutura básica da Companhia.

Seção!!
Dos Órgãos de Administração

Art. 13. A administração da Conab é exercida pelo Conselho de
Administração e pela Diretoria Executiva.
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§ 1· O Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiada, exerce a administração superior da companhia.
§ 2· A Diretoria Executiva, órgão de administração geral,
promove a execução das atividades da companhia, observadas as
disposições deste estatuto e as diretrizes fixadas pelo Conselho de
Administração.

SeçãoIlI
Do Conselho de Administração
Art. 14. O Conselho de Administração tem a seguinte composição:
I - representante do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, que o presidirá;
11 - Presidente da Conab, que substituirá o Presidente do
Conselho em seus impedimentos;
111 - representante do Ministério do Planejamento e Orçamento, indicado pelo respectivo Ministro de Estado;
IV - três membros de livre escolha do Ministro de Estado da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, dentre brasileiros de reconhecida capacidade técnica, sendo um deles membro
titular do Conselho Nacional de Política Agricola.
Parágrafo único. Os membros do Conselho de Administração
constantes dos incisos I, 111 e IV serão designados mediante ato do
Ministro de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária.
Art. 15. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo
presidente ou por maioria de seus membros..
§ 1· As deliberações do conselho, sempre com a presença do
presidente ou de seu substituto, serão tomadas por maioria de votos
dos membros presentes.
§ 2· Cabe ao presidente os votos ordinários e de qualidade.
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Art. 16. Ao Conselho de Administração compete:
I - fixar a orientação geral dos negócios e as prioridades
da companhia acompanhando Sua execução;
II - aprovar o plano plurianual, o orçamento anual e a
programação operacional da Conab, a serem submetidos ao Ministro
de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;
III -

fiscalizar a gestão da Diretoria Executiva;

IV - deliberar, após pronunciamento do Conselho Fiscal,
sobre a prestação anual de contas da Conab, e manifestar-se sobre o
relatório trimestral da Diretoria Executiva;
V - aprovar os balanços patrimoniais e as demais demonstrações financeiras, e autorizar a criação de reservas de lucros,
pronunciando-se sobre a incorporação dos resultados operacionais ao
capital da Conab, para efeito de aumento do referido capital, na forma
do § 1º do art. 9' deste estatuto;
VI - deliberar sobre proposta de" aumento de capital em
geral, bem como sobre a correção da expressão monetária do seu valor,
mediante capitalização da reserva resultante da correção monetária
do capital realizado;
VII - autorizar a aquisição, doação, oneração, alienação,
reversão, demolição e desmonte de bens imóveis, bem como o recebimento de dação em pagamento;
VIII - aprovar o Regimento Interno da Conab e promover a
criação, extinção ou fusão de quaisquer órgãos, unidades de operação
e escritórios de representação, observadas as disposições legais e
estatutárias;
IX - submeter ao Ministro de Estado da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária os Regulamentos de Licitação
e de Pessoal, bem como o Quadro de Pessoal e o Plano de Cargos e
Salários da Conab;
X - aprovar normas gerais para celebração de convênios,
contratos, acordos e ajustes, estabelecendo alçada para decisão, de
conformidade com a legislação em vigor;
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XI - aprovar a criação, extinção e a constituição de Comitês
Técnicos-Gerenciais, cujas atribnições serão definidas no regimento
interno;
XII - designar o titular da auditoria interna;
XIII - conceder licença ou autorizar férias a membro da
Diretoria Executiva;
XIV - convocar, pela maioria de seus membros, reunião do
Conselho Fiscal, para esclarecimentos;
XV
contratar e destituir auditores independentes, a seu
critério;

XVI
XVII

apreciar proposta de reformulação do estatuto;

deliberar sobre quaisquer assuntos técnicos que lhe
forem submetidos;

XVIII XIX -

aprovar as normas de funcionamento do conselho;

executar outras atividades que lhe sejam cometidas
por lei, por este estatuto ou pelo Ministro de Estado da Agricultura,
do Abastecimento e da Reforma Agrária;
XX -

deliberar sobre os casos omissos neste estatuto:

§ I" O Conselho de Administração deliberará sobre propostas
que lhe forem submetidas pela Diretoria Executiva, por intermédio
de Seu presidente.

§ 2" Nos casos previstos no art. I" do Decreto n" 1.091, de 21 de
março de 1994, o conselho deliberará ouvindo previamente o Ministério da Fazenda.

SeçãoN
Da Diretoria Executiva

Art. 17. A Diretoria Executiva constituir-se-á de presidente e
cinco diretores, assim titulados:
I
II

III

Diretor de Planejamento;
Diretor de Operações;
Diretor de Abastecimento;
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IV V -

diretor de Finanças;
Diretor de Administração.

§ 1· O Presidente e os Diretores da Conab serão nomeados pelo
Presidente da República.
§ 2· Aplicam-se aos integrantes da diretoria os direitos e as
vantagens atribuídos ao pessoal da Conab, na forma da legislação
pertinente.

Subseção Única
Da Competência Colegiada
Art. 18. Compete à Diretoria Executiva, respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração:
I - expedir as normas operacionais e administrativas necessárias ao adequado funcionamento da Conab;
U - cumprir e fazer cumprir, no âmbito das suas atribuições, este estatuto, as deliberações do Conselho de Administração, o
regimento interno e as normas da companhia, bem assim as recomendações do Conselho Fiscal;

lU - elaborar o Regimento Interno da Conab, submetendo-o
ao Conselho de Administração, e propor, quando for o caso, sua
alteração, e a criação ou extinção de órgãos, unidades e escritórios;
IV - autorizar, após pronunciamento do Comitê Técnico-Gerencial específico, a celebração de convênios, acordos, ajustes ou
contratos, mediante aprovação de seus termos, dando ciência ao
Conselho de Administração;
V - propor a criação, extinção e alteração dos Comitês Técnico-Gerenciais.

VI - apreciar e deliberar sobre planos, programas e ações
propostos pelos Comitês Técnico-Gerenciais;

VII - promover a elaboração, em cada exercício, do Balanço
Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício, da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, da Demonstração
das Origens e Aplicações de Recursos, das Notas Explicativas e da
proposta de destinação dos resultados, bem como dos Relatórios
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Trimestrais a serem submetidos à aprovação do Conselho Fiscal e à
deliberação do Conselho de Administração;

VIII - proporcionar ao Conselho de Administração, por inter.
médio do presidente, as informações e os meios necessários ao eficien,
te desempenho de suas atribnições;
IX - deliberar, em conjunto, sobre os assuntos e ações estra,
tégicas da companhia, observadas as orientações do Conselho de
Administração;
X - aprovar valores e autorizar a aquisição, o arrendamen.
to e a alienação de bens móveis, objeto de sua atividade programática;
XI - aceitar fiança, aval e outras formas de garantia nas
transações comerciais;

XII XIII -

propor alterações estatutárias;

fazer publicar, no Diário Oficiol da União, depois de
aprovados pelo Conselho de Administração ou pelo Ministro de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, os atos
previstos neste Estatuto, bem assim as suas decisões que requeiram
publicação oficial;
XIV - definir competência de diretores e empregados para:
a) praticar atos que constituam ou alterem obrigações da companhia, bem como aqueles que desoneram terceiros para com ela;
b) autorizar o pagamento de multas imputadas à companhia,
bem como indagar as causas e estabelecer as medidas administrativas que se fizerem necessárias;
c) aprovar aquisições de materiais;

XV - aprovar e submeter ao Ministro de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária a programação de
viagens dos administradores e empregados da Conab ao exterior;
XVI - apreciar e submeter ao Conselho de Administração as
matérias de competência daquele Colegiado;

XVII - aprovar as suas normas de funcionamento.
Parágrafo único. As deliberações da Diretoria Executiva serão
tomadas através de proposição de um ou mais de seus membros,
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acompanhada da manifestação dos Comitês Técnico-Gerenciais específicos, nas suas áreas de atuação, na forma do regimento interno.

Art. 19. A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente,
pelo menos uma vez por semana e, extraordinariamente, quando
convocada pelo presidente.
Seção V

Do Presidente e dos Diretores

Art. 20. São atribuições do Presidente da Conab:
I - dirigir, coordenar e controlar as atividades técnicas e
administrativas da Conab;
H - cumprir e fazer cumprir este estatuto, o regimento
interno e as normas oriundas do Conselho de Administração e da
Diretoria Executiva;
IH - representar a companhia, em juízo ou fora dela, podendo delegar essa atribuição, em casos específicos, e, em nome da
companhia, constituir mandatário ou procurador;
IV -

convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;

V - formalizar, com o diretor da área competente, convênios, acordos, ajustes ou contratos e outros documentos;
VI - encaminhar e submeter aos 6rgãos competentes os relatórios, documentos e informações que devam ser apresentados, para
efeito de acompanhamento das atividades da Conab, ou que dependam de suas decisões;
VII - designar o diretor que o substituirá em suas ausências
e impedimentos eventuais;
VIH - encaminhar ao Ministro de Estado da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, dentro dos prazos legais, a
prestação de contas do exercício findo, acompanhada de parecer do
Conselho Fiscal e da deliberação do Conselho de Administração;
IX - baixar os atos que consubstanciam as resoluções da
Diretoria Executiva ou delas decorram;
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x-

admitir, promover, designar, licenciar, transferir, remover, punir e dispensar empregados;
XI - delegar competências aos diretores e dirigentes de unidades.
Art. 21. O regimento interno assinalará quais dirigentes, juntamente com o Presidente da Conab, poderão emitir, assinar e endossar cheques, ordens de pagamentos, títulos de crédito e ações da
companhia.
Parágrafo único. No caso de impedimentos eventuais dos dirigentes, o presidente poderá delegar essas atribuições a outros ocupantes de cargos e funções de confiança.
Art. 22. As atribuições dos Diretores da Conab serão estabelecidas no Regimento Interno.
Seção VI
Do Conselho Fiscal

Art. 23. O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização da companhia,
funcionará em caráter permanente.
Art. 24. O Conselho Fiscal constituir-se-á de três membros
efetivos e respectivos suplentes, designados pelo Ministro de Estado
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, com mandato de um ano, admitida a recondução.
Parágrafo único. O Conselho Fiscal terá um representante do
Tesouro Nacional e dois representantes do Ministério da Agricultura,
do Abastecimento e da Reforma Agrária.
Art. 25. Compete ao Conselho Fiscal:
I - fiscalizar os atos de gestão dos administradores da
companhia e verificar o cumprimento dos respectivos deveres legais
e estatutários;
U - opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar
necessárias ou úteis à deliberação do Conselho de Administração;
lU - opinar sobre as propostas da Diretoria Executiva, a
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cação do capital social, emissão de debêntures, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão;
IV - denunciar aos órgãos da administração, recorrendo, se
for o caso, ao Ministro de Estado da Agricultura, do Abastecimento e
da Reforma Agrária, os erros, fraudes ou crimes que constatar no
exercício de suas atribuições, praticados contra o patrimõnio da
Conab, para que sejam adotadas as providências necessárias à proteção dos interesses da companhia.
V - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela
companhia, emitindo parecer conclusivo;
VI - examinar as demonstrações financeiras do exercício
social e sobre elas opinar;
VII - examinar e emitir parecer sobre alienação ou oneração
de bens imóveis patrimoniais da Conab;
VIII - aprovar as normas de funcionamento do conselbo.
Parágrafo único. O Conselbo Fiscal reunir-se-á pelo menos uma
vez a cada trimestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo
Conselbo de Administração ou por deliberação da maioria de seus
membros.
CAPÍTULO VII
Do Exercício Social e das Demonstrações Financeiras

Art. 26. O exercício social corresponderá ao ano civil.
Art. 27. Para todos os efeitos legais, a Conab levantará seu
Balanço Patrimonial e fará as demonstrações dos lucros ou prejuízos
acumulados, do resultado do exercício e das origens e aplicações dos
recursos em 31 de dezembro de cada ano.
Art. 28. Do resultado apurado no exercício social serão, após
formação da reserva legal, feitas as seguintes provisões, cujos montantes o Conselho de Administração fixará, obedecidos os limites da
legislação específica:
I
provisão para riscos eventuais;
II - provisão para encargos e despesas a efetuar;
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III

provisão para incentivo às atividades agropecuárias;

IV

Fundo para Depreciação do Ativo.

Parágrafo único. Observado o disposto neste artigo, o rernanes,
cente do resultado será recolhido ao Tesouro Nacional, até trinta dias
após a data em que forem aprovadas, pelo Conselho de Administrx,
ção, as demonstrações financeiras do exercício social.

Art. 29. A prestação de contas da companhia, submetida ao
Ministro de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, após seu pronunciamento, será encaminhada ao Tribunal de
Contas da União, na forma da legislação pertinente.
CAPÍTULO VIII
Do Pessoal

Art. 30. Aplica-se ao pessoal da Conab o regime jurídico estabelecido pela legislação trabalhista.
§ 1a O ingresso de pessoal far-se-á mediante concurso público
de provas ou de provas e títulos, observadas normas específicas da
companhia.
§ 2º O Quadro de Pessoal da Conab é formado por empregados
da Cobal, da Cibrazem e da CFP e os admitidos na forma deste artigo,
devendo ser o seu quantitativo ajustado e limitado ao estritamente
necessário ao desempenho das atividades da companhia.
§ 3º O cargo de titular de unidade organizacional da Conab é
privativo de empregado integrante do Quadro de Pessoal da Companhia, excetuando-se, na Presidência, os de Gerente da Assessoria da
Presidência, Gabinete da Presidência, Procuradoria-Geral, Coordenadoria de Comunicação Social, Auditoria Interna, bem como os de
Assessores de Diretoria e os Superintendentes Regionaís;

§ 4º Os membros do Conselho de Administração, da Diretoria
Executiva e do Conselho Fiscal, ao assumirem e concluírem a
gestão de cargos ou funções de confiança, apresentarão declaração
de bens.
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CAPÍTULO IX
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 31. Não poderão participar da administração da Conab:
I - os impedidos por lei;
U - os que causaram prejuízo à Conab ou o tenham causado
às empresas sucedidas;
lU - os administradores de empresas em mora com a Conab.

Art. 32. Até que sejam homologadas e publicadas normas próprias da Conab, deverão ser obedecidas as normas em vigor à data da
fusão da Cobal e da Cibrazem, bem como da CFP, mediante escolha
e aprovação da Diretoria Executiva.
DECRETO NQ 1.817, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o processo de eleição dos
representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência social, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 17 da Lei n Q8.742, de 7 de dezembro de 1993,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Da Disposição Inicial
Art. 1Q As eleições dos representantes da sociedade civil no
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), processar-se-ão de
acordo com o disposto no presente decreto.
CAPÍTULon
Da Habilitação
Art. 2Q As entidades dos representantes dos usuários ou de
organizações de usuários, das.entidades e organizações de assistência
social e dos trabalhadores da área de assistência social que desejarem
Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 2, p. 781-871, fev. 1996

836
participar como eleitores no processo eleitoral para escolha dos respectivos representantes no CNAS deverão cadastrar-se perante a
Comissão de Habilitação até os trinta dias seguintes ao da publicação
do edital pertinente, baixado pelo Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social.
§ lº O pedido de habilitação deverá ser assinado pelo representante legal da entidade, dirigido ao Presidente da Comissão de
Habilitação e protocolizado na Secretaria Executiva do CNAS.

§ 22 O pedido será indeferido de plano quando não instruído
com os originais ou cópias autênticas:
a) dos estatutos da entidade registrados em cartório, ou outra
prova de aquisição de personalidade jurídica;

b) da ata de eleição da última diretoria registrada em cartório;

c) dos relatórios de atividades e dos balanços anuais referentes
aos dois anos imediatamente anteriores ao da eleição;
d) das duas últimas atas de assembléias gerais ordinárias regis-

tradas;
e) de procuração, com firma reconhecida, outorgando poderes
especiais ao mandatário para votar pela entidade, quando não o fizer
o respectivo representante legal;

fJ de declaração de filiação a outras entidades de âmbito nacional
ou de relação das entidades filiadas, quando for o caso; e
g) de certidão negativa de débito de tributos e contribuições

sociais.
§ 32 É vedado que mais de uma entidade seja representada pelo
mesmo procurador.
§ 42 Somente poderão requerer habilitação as entidades mencionadas no inciso II do art. 17 da Lei n 2 8.742', de 7 de dezembro de
1993, e que comprovem ter âmbito nacional.
§ 52 Para os fins do parágrafo anterior, entende-se como entidades de âmbito nacional aquelas cuja atuação, direta ou indireta, se
dê em duas ou mais regiões do Pais e, no minimo, em cinco Estados.
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§ 6· A habilitação de entidade de natureza confederativa exclui
a de qualquer outra que lhe seja filiada.
§ 7· Considerados insuficientes os documentos apresentados,
para caracterização da entidade como de âmbito nacional, poderá a
Comissão de Habilitação assinar prazo para a apresentação dos
documentos pertinentes e, se for o caso, realizar as diligências que
julgar necessárias.

§ 8· O não-atendimento do disposto no parágrafo precedente
acarretará o indeferimento do pedido.
§ 9· As decisões relativas aos pedidos de habilitação serão publicadas no Diário Oficial da União.

Art. 3· A Comissão de Habilitação será constituída, por dois
membros representantes da sociedade civil e dois membros representantes governamentais, designados pelo Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, ouvido previamente o CNAS.
Parágrafo único. A Comissão de Habilitação será presidida por
um representante do Ministro de Estado da Previdência e Assistência

Social, e tomará suas decisões por maioria, presentes, pelo menos,
três de seus membros.

Art. 4· Das decisões da Comissão de Habilitação, caberá recurso para a Junta Eleitoral no prazo de 48 horas, contado da ciência da
decisão pela parte interessada ou da sua publicação, valendo o que
primeiro ocorrer.

§ 1" Na fase de habilitação, somente se admitirá recurso de
entidade no caso de indeferimento de seu próprio pedido de habilitação.
§ 2· As decisões da Junta Eleitoral nos recursos de habilitação,
quando não forem publicadas, deverão ser comunicadas à parte
interessada na forma prevista no edital.
§ 3· AJunta Eleitoral deverá concluir, no prazo estabelecido em
edital, o julgamento dos recursos contra as decisões de habilitação
proferidas pela Comissão de Habilitação e publicará a relação das
entidades habilitadas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 781-871, fev. 1996

838

Art. 5· A Junta Eleitoral será composta por um membro governamental e por um membro representante da sociedade civil, escolbidos pelo CNAS, e presidida por um representante do Ministro de
Estado da Previdência e Assistência Social.
§ 1" As decisões da Junta Eleitoral serão tomadas por maioria,
presente a totalidade de seus membros.
§ 2· Os trabalhos da Junta Eleitoral serão secretariados pela
Secretaria Executiva do CNAS.
CAPÍTULO III
Do Registro dos Candidatos

Art. 6· Todos os eleitores habilitados são elegíveis e os que
quiserem se candidatar a uma das vagas no CNAS deverão apresentar pedido, por escrito, de registro de candidatura.
§ 1" O pedido de registro de candidatura será feito na data,
horário e local estabelecidos em edital, dirigido ao Presidente do
CNAS, instruido com indicação da prova de habilitação como eleitor
e indicando a qual das três categorias de representação se candidata.
§ 2· As vagas são em número de nove, sendo três para cada
categoria:
a) três para os representantes das entidades e organizações de
assistência social, na forma do art. 3· da Lei n'' 8.742, de 1993;
b) três para os representantes dos usuários ou de organizações
de usuários;
c) três para os representantes dos trabalhadores da área de
assistência social.
§ 3· É vedado concorrer a mais de uma vaga na mesma categoria ou a vagas de categorias diversas.
§ 4· Entende-se por entidades ou organizações:
a) de assistência social as que prestam, sem fins lucrativos,
atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei
n· 8.742, de 1993, preponderantemente na área de assistência social,
bem como as que atuam no assessoramento e na defesa e garantia de
direitos da população excluída;
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b) de usuários as representantes dos destinatários ou população
alvo da política de assistência social, conforme definido no art. 2· da
Lei n· 8.742, de 1993;

c) de representantes dos trabalhadores do setor as que congregam trabalhadores da área de assistência social, conforme definido
no art. 2· da Lei n· 8.742, de 1993.
§ 5· Cabe à Junta Eleitoral decidir os pedidos de registros de
candidaturas.

CAPÍTULO IV
Da Eleição

Art. 7· As eleições terão lugar no dia, horário e local designados
no edital próprio, baixado pelo Ministro de Estado da Previdência e
Assistência Social, perante a Comissão Receptora e Apuradora, que
será composta pelo Presidente do Conselho Nacional de Assistência
Social, que a presidirá, por dois membros representantes governamentais e dois membros representantes da sociedade civil escolhidos
pelo Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, depois
de ouvido o CNAS.
§ 1" A eleição processar-se-á em assembléia geral das entidades
habilitadas.
§ 2· Cada entidade eleitora terá direito a três votos, sendo um
voto para cada categoria de vaga a ser preenchida.
§ 3· Os votos serão dados pelo representante legal da entidade
ou pelo seu procurador, indicado na fase de habilitação, vedada a
representação de mais de uma entidade pelo mesmo procurador ou
mais de um procurador para a mesma entidade.
§ 4· A votação será secreta e os votos serão depositados em uma
inviolável perante a Comissão Receptora e Apuradora.

§ 5· Terminada a votação, passar-se-á imediatamente à apuração dos votos pela própria comissão.
§ 6· A Comissão Receptora e Apuradora decidirá de plano a
impugnação contra a votação e a apuração que deverá ser a ela
própria dirigida e, sendo rejeitada, caberá recurso para a Junta
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Eleitoral, que deverá ser interposto, imediatamente, no momento da
decisão da comissão.
§ 7' Não se admitirá recurso de votação e da apuração sem
prévia impugnação.

§ 8' Serão considerados como eleitos:
a) como titulares, os três candidatos mais votados em cada
categoria de representação;

b) como suplentes, os três candidatos mais votados após os
titulares, na mesma categoria de representação, subseqüentemente.

§ 9' Terminadas a votação e a apuração, lavrar-se-á ata com o
resultado da eleição, que será encaminhada à Junta Eleitoral, a quem
caberá proclamar os eleitos em 24 horas e informar ao Ministro de
Estado da Previdência e Assistência Social a relação dos eleitos e
suplentes.

Art. 8' O primeiro suplente exercerá exclusivamente a suplência do primeiro titular na mesma categoria de representação; o
segundo suplente a do segundo titular e, da mesma forma, o terceiro
suplente exercerá a suplência do terceiro titular, todos sempre dentro
da mesma categoria de representação.
Art. 9' As entidades eleitas indicarão ao CNAS, no prazo fixado
em edital, os seus representantes no conselho.
Art. 10. Os eleitos tomarão posse, coletivamente, perante o
Ministro da Previdência e Assistência Social.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais

Art. 11. Os Presidentes dos Colegiados referidos neste decreto
terão, além do voto ordinário, o de qualidade.
Art. 12. Aos candidatos é lícito fiscalizar ou, em seu lugar,
indicar um fiscal durante a votação e a apuração, podendo também
oferecer impugnação e recurso.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 781-871, fev. 1996

841
Parágrafo único. Ao Ministério Público Federal é facultado fiscalizar todo o processo eleitoral, interpondo os recursos e impugnações constantes deste decreto.

Art. 13. A Comissão de Habilitação, a Comissão Receptora e
Apuradora, a Junta Eleitoral e o Presidente do CNAS poderão, antes
de adotar qualquer providência ou decidir qualquer questão, pedido,
requerimento, impugnação ou recurso oferecido por quem quer que
seja, inclusive pelo Ministério Público Federal, ouvir a Consultoria
Jurídica do Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 14. As competências da Comissão de Habilitação e da
Comissão Receptora e Apuradora cessam com o fim das respectivas
fases e a da Junta Eleitoral cessa com a promulgação dos eleitos.
Art. 15. O Ministro de Estado da Previdência e Assistência
Social expedirá as instruções necessárias à execução do disposto neste
decreto.
Art. 16. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de fevereiro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes

DECRETON" 1.818, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1996
Dispõe sobre a inclusão, no Programa
Nacional de Desestatização (PND), de aproveitamentos hidrelétricos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990,
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DECRETA:

Art. 1· Ficam incluídos no Programa Naciona! de Desestatização (PND), para os fins da Lei n· 8.031, de 12 de abril de 1990, os
seguintes aproveitamentos hidrelétricos:
I - Complexo São José/Carrapatos, no Rio Pardo, Estado de
São Paulo;
11
111
IV
Goiás;

Cubatão, no Rio Cubatão, Estado de Santa Catarina;
Emboque, no Rio Matip6, Estado de Minas Gerais;
Bocaina, no Rio Paranaíba, Estados de Minas Gerais e

V
Rosal, no Rio Itabapoana, Estados do Rio de Janeiro e
Espírito Santo.
Parágrafo único. Os aproveitamentos hidrelétricos referidos
neste artigo serão explorados, mediante contrato de concessão, pelos
interessados vencedores das licitações respectivas, processadas na
conformidade da legislação específica.

Art. 2· O Ministério de Minas e Energia será o responsável, nos
termos do § 1· do art. 6· da Lei n· 8.031, de 1990, na sua atua! redação,
pela execução e acompanhamento dos procedimentos relacionados
com a outorga das concessões para os aproveitamentos hidrelétricos
a que se refere este decreto.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e lOS·
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
José Serra
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DECRETO N· 1.819, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1996
Disciplina as transferências de recursos
da União por intermédio de instituições e
agências financeiras oficiais federais e dá

outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 18, § 4·, da Lei n· 9.082, de 25 de julho de 1995,
DECRETA:
Art. 1· As transferências de recursos da União, consignadas na
Lei Orçamentária Anual ou referentes a créditos adicionais para
Estados, Distrito Federal ou Muuicípios, a qualquer título, inclusive
sob a forma de subvenções, auxílios ou contribuições, serão realizadas
mediante convêuio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, observadas as disposições legais pertinentes.
Art. 2· As transferências de que trata o artigo anterior poderão
ser feitas por intermédio de instituições ou agências financeiras
oficiais federais, que atuarão como mandatárias da Uuião.
Parágrafo úuico. Na hipótese deste artigo o miuistério competente para a execução do programa ou projeto deverá firmar, com a
instituição ou agência financeira escolhida, o respectivo instrumento
de cooperação, em que serão fixados, dentre outros, os limites de
poderes outorgados.
Art. 3· A transferência dos recursos pelos mandatários será
efetuada mediante contrato de repasse, do qual constarão os direitos
e obrigações das partes, inclusive quanto à obrigatoriedade de prestação de contas perante o miuistério competente para a execução do
programa ou projeto.
Art. 4· A liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro NacionaI, correspondente às transferências efetuadas por intermédio de
instituições ou agências financeiras oficiais federais, observará o
cronograma financeiro específico do programa ou projeto, previamente aprovado pelo Miuistério da Fazenda.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 781·871, fev. 1996

844

Art. 5º O Ministério da Fazenda, no prazo de sessenta dias
contados da data da publicação deste decreto, expedirá as instruções
necessárias à execução do disposto nos artigos precedentes.
Art. 6º A partir do exercício financeiro de 1996, caberá ao Ministério do Planejamento e Orçamento, a execução orçamentária e
financeira do Programa de Ação Social em Saneamento (Prosege),
mantida a participação do Banco do Brasil S.A. na qualidade de
agente financeiro do Tesouro Nacional, e sem prejuízo dos contratos
de repasse firmados com os agentes promotores.
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
José Serra

DECRETO Nº 1.820, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1996
Dispõe sobre o remanejamento dos ccz-.
gos em comissão que menciona.

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

Art. 1º Ficam remanejados, do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado para o Ministério de Minas e Energia,
26 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo: oito DAS 102.3, dez DAS 102.2 e oito DAS 102.1,
oriundos de órgãos extintos da Administração Pública Federal, a
serem alocados no Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, da Secretaria de Energia, até 31 de dezembro de 1996.
§ lº Os cargos objeto deste remanejamento não integrarão a
estrutura regimental do Ministério de Minas e Energia.
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§ 2· Findo o prazo estipulado no caput deste artigo, considerarse-ão exonerados os titulares investidos nos referidos cargos e estes
restituídos ao Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N" 1.821, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1996
Reduz alfquota do ImpostosobreOperoções de Crédito, Câmbio e Seguro. ou relati-

vas a Títulos ou Valores Mobiliários ([DF) e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § 1·, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 12, parágrafo único, da Lei n? 8.894, de 21
dejunbo de 1994,
DECRETA:

Art. 1º Fica reduzida a zero a alíquota do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários (IOF) incidente sobre operações de crédito, desde que:
I - realizadas por agente financeiro, com recursos oriundos
de fundos ou programas federal, estadual ou municipal, instituídos
com a finalidade específica de implementar programas de geração de
emprego e renda, nos termos previstos no parágrafo único do art. 1º
do Decreto nº 1.366, de 12 de janeiro de 1995; e
Il - o mutuário seja pessoa física ou pessoa jurídica de pequeno porte, como tal definida no art. 2º, inciso Il da Lei nº 8.864, de 28
de março de 1994.
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Art. 2· O Secretário Executivo do Programa Comunidade Solidária fará publicar, no Diário Oficial da União, ato declaratório
relacionando os programas referidos no inciso I do artigo anterior,
para fins de aplicação da alíquota zero.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

DECRETO N· 1.822, DE 29 DE FEVEREIRO DE 1996
Transfere ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado competência para a análise e aprovação das prestações
de contas decorrentes dos convênios, contratos e outros instrumentos similares firmados
pelos extintos Ministérios do Bem-Estar Social e da Integração Regional, e dá outras
providências.

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

Art. 1· Fica transferida ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado a competência para a análise, aprovação e
demais providências relativas às prestações de contas decorrentes dos
convênios, contratos e outros instrumentos similares, firmados pelos
extintos Ministérios do Bem-Estar Social e da Integração Regional e
seus antecessores.
Art. 2· Ficam transferidos das inventarianças dos órgãos extintos para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
o acervo documental, os processos relativos às prestações de contas,
listados por números de origem, ano e beneficiário, bem como o
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mobiliário e os equipamentos anterionnente alocados àqueles trabalhos, e cedidas as instalações físicas.
Parágrafo único. Os inventariantes providenciarão o remanejamento ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado dos
servidores, com os seus respectivos cargos e funções, necessários à
continuidade das atividades previstas no artigo anterior.
Art. 3" O Ministério da Fazenda, por intennédio da Secretaria de
Controle Interno no Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, será o órgão seccional de controle competente para efetuar a
análise, a auditoria, a contabilidade e a fiscalização dos atos e fatos
decorrentes da transferência de que trata o art. 1" deste decreto.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de fevereiro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Nº 1.823, DE 29 DE FEVEREIRO DE 1996
Transfere ao Ministério da Previdência
e Assistência Social competência para análi·
se e aprovação das prestações de contas de
processos oriundos da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" Ficam transferidos da inventariança da Fundação Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
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Assistência Social as instalações físicas, o acervo documental, o
mobiliário e os equipamentos anteriormente alocados aos trabalhos
de análise das prestações de contas decorrentes de convênios, contratos e outros instrumentos por ela firmados.
Parágrafo único. O inventariante providenciará a apresentação
ao Ministério da Previdência e Assistência Social dos servidores
alocados ao processo de extinção envolvidos na análise das prestações de contas, bem como encaminhará a listagem de identificação
dos respectivos processos, contendo o número de origem, ano e
beneficiário.

Art. 2º O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria
de Controle Interno no Ministério da Previdência e Assistência Social,
será o órgão competente para efetuar a análise, a auditoria, a contabilidade e a fiscalização dos atos e fatos decorrentes da transferência
de que trata o art. 12 deste decreto.
Art. 32 Ficam remanejados, em caráter temporário, até 31 de
julho de 1996, do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Previdência e Assistência Social, dezenove cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo dois DAS 101.4, três DAS 101.3, dois DAS 102.3,
quatro DAS 101.2, cinco DAS 102.2, um DAS 101.1 e dois DAS 102.1,
a serem alocados na realização das atividades de que trata o art. 12
deste decreto, sob a supervisão do Secretário Executivo daquele
Ministério.
§ 12 Os cargos em comissão objeto deste remanejamento não
integrarão a estrutura regimental do Ministério da Previdência e
Assistência Social, devendo constar dos atos de nomeação seu caráter
de transitoriedade, mediante remissão ao caput deste artigo.
§ 22 Caberá ao Ministro da Previdência e Assistência Social

informar ao Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado a relação dos titulares dos cargos em comissão objeto deste
remanejamento, imediatamente após a publicação dos atos de
nomeação.
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§ 3" Findo o prazo estipulado no caput deste artigo, os cargos
em comissão objeto deste remanejamento serão restituídos ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados exonerados os titulares neles investidos.

Art. 49 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,29 de fevereiro de 1996; 175"da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold. Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N" 1.824, DE 29 DE FEVEREIRO DE 1996
Dispõe sobre a execução do Terceiro Protocolo Adicional 00 Acordo Comercial ne 27,
Setor da Indústria do Vidro, entre Brasil e
Venezuela, de 30 de dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, de 1980, que criou
a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo comercial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Venezuela,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 30 de
dezembro de 1994, em Montevidéu, o Terceiro Protocolo Adicional ao
Acordo Comercial n" 27, Setor da Indústria do Vidro, entre Brasil e
Venezuela,
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DECRETA:
Art. 10 O Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n? 27, Setor da Indústria do Vidro, entre Brasil e Venezuela, apenso
por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de fevereiro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 1°.3.96, pág. 3392.
DECRETO N" 1.825, DE 29 DE FEVEREIRO DE 1996
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, na forma
dos Anexos I e II a este decreto.
Art. 2Q OS apostilamentos decorrentes da aprovação da estrutura regimental de que trata o artigo anterior deverão ocorrer no
prazo de vinte dias, contados da data de publicação deste decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado da Administração e Reforma do Estado fará
publicar no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias, contados
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da data de publicação deste decreto, relação nominal dos titulares dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) a que ser refere o Anexo Il, indicando, inclusive, o número de
cargos vagos, sua denominação e respectivo nível.

Art. 3 Q OS regimentos internos dos órgãos do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado serão aprovados pelo
Ministro de Estado e publicados no Diário Oficial da União, no prazo
de noventa dias contados da data da publicação deste decreto.
Art.4Q Em decorrência do disposto neste decreto, ficam incluídos na Estrutura Regimental do ministério os cargos constantes da
coluna (a) e excluídos os cargos da coluna (b) do Anexo Il, Quadro b.2.
Art. 5Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6Q Revogam-se os Decretos n''s 1.206, de 1Q de agosto de
1994, 1.328, de 5 de dezembro de 1994, e o Anexo XII ao Decreto n Q
1.351, de 28 de dezembro de 1994.
Brasília, 29 de fevereiro de 1996; 175 Q da Independência e 108 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO I
ESTRUTURA REGIMENTAL
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL
E REFORMA DO ESTADO
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência

Art. F O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, órgão da administração direta, tem como área de competência
os seguintes assuntos:
I - políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
II - política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no ãmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
III - reforma administrativa;
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IV - supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos de informação e informática e de serviços gerais;
V - modernização da gestão e promoção da qualidade no
Setor Público;
VI - desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil (Sipec),
CAPÍTULO II
Da Estrutura Organizacional
Art. 2" O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado tem a seguinte Estrutura Organizacional:
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
a) Gabinete;
b) Secretaria Executiva:
1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
2. Subsecretarias de Planejamento e Orçamento;
H - órgão setorial: Consultoria Jurídica;
IH - órgãos específicos singulares;
a) Secretaria da Reforma do Estado:
1. Departamento de Ordenamento e Análise Institucional;
b) Secretaria de Recursos Logísticos e Tecnología da Informação:
1. Departamento de Serviços Gerais;
2. Departamento de Informação e Informática;
c) Secretaria de Articulação Institucional:
1. Departamento de Cooperação Financeira;
2. Departamento de Suporte Técnico e Institucional;
d) Secretaria de Recursos Humanos:
1. Departamento de Carreira e Remuneração;
2. Departamento de Normas e Cadastro;
3. Departamento de Informações e Administração do Sistema
de Recursos Humanos;
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IV - entidade vinculada: Fundação Escola Nacional de Administração Pública.
Parágrafo único. A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel
de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil (Sipec), de Organização e Modernização Administrativa (Somad), de Administração de
Recursos da Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais
(Sisg) e de Planejamento e Orçamento, por intermédio das Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de Planejamento e Orçamento
a ela subordinadas.
CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos

Seção!
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Ministro
de Estado
Art. 3' Ao Gabinete do Ministro compete:
I - assistir ao Ministro de Estado em sua representação
política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e
despacho do seu expediente pessoal;
11 - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
ministério, em tramitação no Congresso Nacional;
111 - providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;

IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do ministério;
V - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Art. 4' À Secretaria Executiva compete:
I - assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das secretarias integrantes da estrutura do ministério e da entidade a ele vinculada;
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II - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas
com os sistemas federais de planejamento e orçamento, organização e modernização administrativa, recursos da informação e informática, recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do
ministério;

III - auxiliar o Ministro de Estado na definição das diretrizes e na implementação das ações da área de competência do
ministério.

Art. 5º À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de organização e
modernização administrativa, recursos da informação e informática,
recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
II - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais referidos no inciso anterior, e informar e orientar os
órgãos do ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;

III - promover a elaboração e consolidar planos e programas
das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão
superior.

Art. 6º À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o sistema federal de planejamento e orçamento, no âmbito do ministério.
II - promover a articulação com o órgão central do sistema
federal referido no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do
ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;

III - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e
programas das atividades finalísticas do ministério, e submetê-los à
decisão superior;
IV dades.

acompanhar e promover a avaliação de projetos e ativi-
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Seção!!
Do Órgão Setorial

Art. 7· À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União, administrativamente subordinada ao Ministro de Estado, compete:
I juridica;

assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza

II - exercer a coordenação do órgão jurídico da entidade vinculada ao ministério;
III - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em
suas áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação
normativa do Advogado-Geral da União;
IV - elaborar estudos e preparar informações, por solicitação
do Ministro de Estado;
V - assistir ao Ministro de Estado no controle interno da
legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados ou já
efetivados, e daqueles oriundos de órgão ou entidade sob sua coordenação juridica;
VI istério:

examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do min

a) os textos de edital de licitação, bem como os dos respectivos
contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados;

b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou
decidir a dispensa de licitação;

VII - opinar, conclusivamente, na hipótese de conflito e após
manifestação dos órgãos juridicos setoriais, sobre questões decorrentes da aplicação das leis e normas relativas aos Sistemas de Recursos
Humanos, de Organização e Modernização Administrativa, de Administração de Recursos da Informação e Informática, de Serviços
Gerais, ressalvadas as competências da Advocacia-Geral da União.
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SeçãoIlI
Dos Órgãos Específicos Singulares

Art. 8· À Secretaria da Reforma do Estado compete:
I - formular e propor políticas e diretrizes de reforma e
modernização do Estado;
11 - elaborar, propor, coordenar, supervisionar e avaliar a
execução de programas e projetos de reforma e modernização do
aparelho do Estado, voltados para:
a) a incorporação de mecanismos de controle social ao processo
de gestão;
b) a regulamentação e desregulamentação de órgãos e atividades;
c) a redefinição e aperfeiçoamento de normas e critérios de
natureza jurídico-institucional que condicionam as atividades administrativas de órgãos e entidades que integram a Administração
Pública Federal;
d) a modernização da gestão e melhoria da qualidade de produtos e serviços públicos;
e) o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de sistemas de informações institucionais;
f) a análise e a avaliação de desempenho de órgãos e atividades;
g) a racionalização de atividades e a eliminação de competências
concorrentes nas diversas esferas de governo;
111 - supervisionar, aperfeiçoar e manter o Sistema de Organização e Modernização Administrativa (Somad);
IV - promover, coordenar e supervisionar projetos e atividades de reforma administrativa.
Art. 9· Ao Departamento de Ordenamento e Análise Institucional compete:
I - planejar e coordenar a execução das atividades de organização e desenvolvimento institucional dos órgãos e entidades que
integram o Sistema de Organização e Modernização Administrativa
(Somad);
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II - promover estudos e fornecer subsídios para a elaboração
e execução de programas e projetos de reforma administrativa e de
modernização do ordenamento institucional;
III - modernizar, aperfeiçoar e manter banco de dados contendo informações organizacionais de órgãos e entidades que compõem
a Administração Pública Federal;
IV - organizar, aperfeiçoar e manter atualizadas as informações sobre cargos em comissão e funções gratificadas;
V - definir critérios para análise e avaliação de propostas de
estrutura regimental e de estatuto dos órgãos e entidades que integram o Somado

Art. 10. À Secretaria de Recursos Logísticos e Tecnologia da
Informação compete planejar, coordenar, supervisionar e orientar
normativamente as atividades dos Sistemas de Administração de
Recursos da Informação e Informática (Sisp) e de Serviços Gerais
(Sisg), bem como propor as políticas e diretrizes a eles relativas, no
âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
Art. 11. Ao Departamento de Serviços Gerais compete:
I - promover a implementação de políticas, diretrizes, normas e padrões a serem adotados na administração patrimonial, de
materiais, de transportes, de construção e manutenção de edifícios
públicos, de comunicação administrativa e de instruções e normas de
licitação e contratos, na Administração Pública Federal direta, autárquica fundacional;
II - gerenciar e operacionalizar o funcionamento sistêmico da
atividade de serviços gerais, por intermédio da implantação de sistema integrado de administração de serviços gerais.

Art. 12. Ao Departamento de Informação e Informática compete:
I - promover a implementação de políticas, diretrizes, normas e padrões a serem adotados na administração de recursos da
informação e informática da Administração Pública Federal;
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H - definir modelos de gestão dos recursos da informação e
informática, considerando o processo de planejamento do sistema de
Administração de Recursos da Informação e Informática (Sisp);

IH - promover a organização e integração dos acervos de informações da Administração Pública Federal, coibindo redundâncias e
definindo procedimentos de coleta, tratamento e disseminação de
informações;
IV - promover o conhecimento e o acesso às informações constantes dos acervos de. dados do setor público federal, objetivando a
modernização e a transparência de seus processos de gestão e a
melhoria da qualidade de serviços prestados ao cidadão, ressalvados
os aspectos relacionados à privacidade e ao sigilo previsto na legislação vigente.
Art. 13. À Secretaria de Articulação Institucional compete coordenar as atividades de articulação e cooperação institucional, técnica
e financeira, no âmbito do ministério, entre os órgãos da Administração Pública Federal e entidades nacionais e internacionais voltadas
para a reforma e modernização do Estado.
Parágrafo único. Cabe à Secretaria de Articulação Institucional
prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho da Reforma do
Estado, criado no âmbito do ministério, pelo Decreto n Q 1.738, de 8 de
dezembro de 1995.
Art. 14. Ao Departamento de Cooperação Financeira compete:
I - promover a elaboração e a negociação, no âmbito do
ministério, dos programas e projetos de cooperação financeira, voltados para a reforma e modernização do Estado, entre os órgãos da
Administração Pública Federal e entidades nacionais e internacionais;
H - identificar as necessidades e disponibilidades de apoio
externo às atividades de reforma e modernização do Estado;

IH - articular e participar de atividades de apoio à modernização administrativa de Estados e Municípios.
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Art. 15. Ao Departamento de Suporte Técnico e Institucional
compete:
I - promover programas e projetos de cooperação técnica
internacional, no ãmbito do ministério;
II - coordenar as atividades técnicas decorrentes das demandas solicitadas no ãmbito do Conselho da Reforma do Estado;
III - coletar, registrar é disseminar informações relevantes e
pertinentes aos assuntos relativos à Reforma do Estado, no Brasil e
no exterior;
IV - promover as atividades de natureza administrativa e
operacional necessárias ao funcionamento do Conselho da Reforma
do Estado.
Art. 16. À Secretaria de Recursos Humanos, órgãos de gerenciamento do Sistema de Pessoal Civil (Sipec), compete propor as
políticas a ele relativas, controlar as ações do Sistema Integrado de
Recursos Humanos (Siape), bem assim planejar, coordenar, controlar
e supervisionar as atividades de remuneração, carreiras, seguridade
social, beneficios, cadastro, auditoria de pessoal, desenvolvimento e
capacitação dos servidores, no âmbito da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundamental.
Art. 17. Ao Departamento de Carreira e Remuneração compete:
I - propor normas operacionais, políticas e diretrizes relativas à classificação e reclassificação de cargos, à organização de
carreiras e à remuneração dos servidores da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional, bem como supervisionar a
sua aplicação;
II - propor politicas e diretrizes relativas à capacitação, ao
desenvolvimento e à avaliação funcional dos servidores da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem como
supervisionar sua capacitação;
lI! - promover e realizar estudos, orientar o planejamento da
força de trabalho, propor quadros de lotação dos órgãos e entidades
integrantes do Sistema de Pessoal Civil (Sipec), bem como coordenar,
supervisionar e acompanhar as atividades de recrutamento e seleção,
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intervindo, se necessário, quando da realização de concursos públicos,

em qualquer etapa do processo, para resguardar os princípios da
moralidade, legalidade, publicidade e impessoalidade.
IV - realizar estudos e pesquisas para a aplicação das normas
e dispositivos legais referentes a remuneração;

Art. 18. Ao Departamento de Normas e Cadastro compete:
I - analisar a legislação de pessoal, propor normas operacionais, orientar e prestar esclarecimentos acerca da legislação vigente,
bem como desenvolver mecanismos que permitam acompanhar o
cumprimento da mesma pelos órgãos e entidades que compõem o
Sipec;
11 - propor e elaborar normas operacionais orientar, acompanhar, realizar estudos e pesquisas relativos a seguridade social,
atenção integral à saúde, saúde ocupacional, condições de trabalho,
beneficios, pensões estatutárias e ética no Serviço Público;

111 - elaborar normas operacionais, orientar e controlar a administração dos cadastros, lotação e movimentação de pessoal nos
órgãos e entidades que compõem o Sipec.
Art. 19. Ao Departamento de Informações e Administração do
Sistema de Recursos Humanos compete administrar o processamento
e a produção de informações do Siape, com vistas à elaboração, ao
acompanhamento e à análise gerencial da folha de pagamento do
pessoal civil dos órgãos e entidades da administração direta, das
autarquias e das fundações do Poder Executivo Federal.
CAPÍTULüIV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção!
Do Secretário Executivo

Art. 20. Ao Secretário Executivo incumbe:
I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado
o plano de ação global do ministério;
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11 - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e atividades do ministério;

111 - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do
ministério com os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de
competência da Secretaria Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Seção II
Dos Secretários e demais Dirigentes

Art. 21. Aos secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades das unidades que integram suas respectivas secretarias, e exercer outras
atribuições que lhes forem cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos secretários exercer as
atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitida a
subdelegação à autoridade diretamente subordinada.

Art. 22. Ao Chefe de Gabinete do Ministro, ao Consultor Jurídico, aos subsecretários, aos diretores, ao Chefe da Assessoria Especial, aos Coordenadores-Gerais, aos coordenadores e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das
atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que
lhes forem cometidas em suas áreas de competência.
SeçãollI
Dos Diretores de Programa

Art. 23. Aos Diretores de Programas incumbe planejar, coordenar e avaliar o desenvolvimento de estudos e projetos no âmbito
das secretarias, quanto à melhoria dos serviços públicos, modernização da gestão, modernização institucional e profissionalização do
servidor.
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CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 24. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das
respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
(Decreto n" 1.825, de 29 de fevereiro de 1996)
ANEXO II
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Miuistério da Admiuistração Federal e Reforma
do Estado (Mare)
Cargos!
Unidade

Funções/

N'

Denominação
Cargo/Função

NEIDASI

FG

4

Assessor Especial

3

Assessor do

2

Assistente
Auxiliar
Chefe

102.2
102.1
101.5

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3
101.2
101.1
102.2
102.1
101.4
102.3
102.1
101.2
101.1
101.4
102.3
102.1
101.2
101.1

do Ministro

102.5
102.4

Ministro
6

Gabinete do Ministro

1

Coordenação-Geral de Apoio

Administrativo
Coordenação
Divisão
Serviço

Asessoria de Comunicação Social

Divisão
Serviço
Assessoria Parlamentar
Divisão
Serviço
Secretaria Executiva

Gabinete

1
1
2
3
3
1
1
2
2
2
1
1
2
3
2
1
1
1

Chefe
Chefe
Assistente
Auxiliar
Chefe da Aseeeoría
Assessor
Auxiliar
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria
Assessor
Auxiliar
Chefe
Chefe

SecretárioExecutivo
Chefe
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Unidade

Cargos!
Funções/

N'
3

Coordenação
Divisão
Serviço

2
3
1
1
1
20

Denominação
Cargo/Função

Asaessordo
SecretárioExecutivo
Assistente
Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe

7

Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação-Geral de Modernização,
Informática e Informação
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação
Divisão
Serviço

Subsecretaria de Planejamento e
Orçamento
Coordenação
Serviço

Coordenação-Geral de Orçamento e
Finanças
Coordenação

Consultoria Jurídica
Coordenação-Geral de Legislação
Administrativa
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos
Coordenação

1
1
1
2
1
1
4
3
1
1
1
5
5
1
2
6
13
1
5

Subsecretário

Assessor
Assistente

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

Chefe
Auxiliar

NElDASI
FG

102.4
102.2
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3
101.5
102.3
102.2
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
102.1
FG-l

1
1
1
1

Subsecretário
Assistente

Coordenador
Chefe

101.5
102.2
101.3
101.1

1
1
1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Consultor Jurídico

101.4
102.1
101.3
101.5

1
1
4
8

Coordenador-Geral
Coordenador-Geral
Coordenador
Assistente

101.4
101.4
101.3
102.2
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Unidade

Cargos!
Funções!

N'
Divisão

Serviço
Secrcetaria da Reforma do Estado

3
3
2
1

Departamento de Ordenamento e Análise
Institucional
Serviço
Coordenação-Geral de Análise
Institucional
Coordenação
Coordenação-Geral de Estudos e
Informações Institucionais
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria de Recursos Logisticos e
Tecnologia da Informação

Coordenação-Geral de Imóveis Funcionais

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Liquidação
Coordenação
Divisão

Departamento de Serviços Gerais
Coordenação-Geral de Gestão de Materiais
Divisão
Servico

NEIDAS/

FG

Chefe

102.1
101.2
101.1
101.6
102.3
101.5
101.4
101.2
101.1

1
2

Diretor
Chefe

101.5
101.1

1
2
4

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3
102.2

8
Divisão
Serviço

Denominação
CargolFunção

3
10
1
2

Auxiliar
Chefe
Chefe
Secretário
Assessor

Diretorde Programa
Gerente de Projeto
Chefe

Assistente

1
2
2
2

Coordenador-Geral
Coordenador

1
1
1

Secretário
Secretário-Adjunto
Assessor do
Secretário
Assessor
Assistente
Auxiliar

2
1
2
1
1
4
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3
1

Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Assistente
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Assistente
Auxiliar
Chefe
Diretor
Auxiliar
Coordenador-Geral
Assistente
Chefe
Chefe
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101.3
101.2
101.1
101.6
101.5
102.4
102.3
102.2
102.1
101.4
102.2
101.2
101.1
101.4
101.3
102.2
102.1
101.2
101.5
102.1
101.4
102.2
101.2
101.1
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Unidade

Cargos!
Funções!

N'

Coordenação-Geral de EdifíciosPúblicos e

Denominação

CargolFunção

NElDASI
FG

Transportes Oficiais

1

Coordenador-Geral
Assistente

Divisão

Serviço

2
2
1

Chefe

101.4
102.2
101.2
101.1

Departamento de Informação e
Informática

1

Diretor

101.5

1
3
1

Coordenador-Geral

101.4
101.2
101.1

1
2
1
1

Coordenador-Geral
Assistente
Chefe
Chefe

101.4
102.2
101.2
101.1

1
2

Coordenador-Geral
Gerente de Projeto

101.4
101.2

1
1
2
1

Secretário
Assistente

Coordenador

101.6
102.2
102.1
101.3

1
3

Diretor
Gerente de Projeto

101.5
101.4

1
2

Diretor
Gerente de Projeto

101.5
101.4

1
2

Secretário

101.6

1

Assistente

1
1
1
1

Auditor-Chefe
Assistente
Chefe
Chefe

101.4
102.2
101.2
101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

Chefe

Coordenação-Geral de Tecnologiapara a
Informação

Serviço

Gerente de Projeto
Chefe

Coordenação-Geral de Planejamento e

Avaliaçãoda Informação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Gestão da
Informação
Seeretcría de Articulação Institucional
Coordenação

Departametrw de Cooperação Financera
Departamento de Suporte Técnico e
Institucional
Secretaria de Recursos Humanos

Auxiliar

Assessor do
Secretário

Auditoriade Pessoal
Divisão
Serviço

102.4
102.2

Coordenação-Geral dos Extintos
Territórios
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Cargosl

Unidade

Funçõeal

N'
Coordenação
Divisão
Departamento de Carreira e Remuner~ão

Coordenação-Geral de Carreira
Divisão

Serviço

Coordenação-Geral de Remuneração
Divisão

Serviço
Coordenação-Geralde Recrutamento e
Desenvolvimento
Divisão
Serviço

Departamento de Normas e Cadastro

2
1
5
6
1
2
2

Denominação

CargoIFunção
Coordenador

NElDASI

FG

Auxiliar

101.3
102.2
102.1
101.2
101.5
102.2
102.1

1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1

Chefe

101.1

1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
2
2

Diretor
Assistente
Auxiliar

101.5
102.2
102.1

Assistente

Auxiliar
Chefe

Diretor
Assistente

Coordenação-Geral de Normas e
Orientação
Divisão
Serviço

1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Cadastroe
Movimentação
Divisão
Serviço

1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
2
2

Diretor
Assistente

Auxiliar

101.5
102.2
102.1

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Departamento de Informações e
Administração do Sistema de Recursos
Humanos

Coordenação-Geral de Operações e
Produção
Divisão

Coordenação-Geral de Informaçãoda
Despesa
Divisão

Chefe
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b) Quadro-Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado
b.I) Situação: Anterior e Atual
DAS

Código

Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

6,52
4,94

3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

Subtotall (+)

FG-1
FG-2
FG·3

0,31
0,24

0,19

Situação Anterior

Qtde.

Situação Atual

Qtde.

Valor Total

4
18
33
15
76
35

26,08
79,04
101,64
18,60
84,36
35,00

15
10
38
42

46,20
12,40

Valor Total

42,00

4
16
43
21
65
47
4
9
15
42
38

284

487,50

304

533,45

22
11
3

6,82
2,84

25
7
1

7,75

0,00

42,18

0,57

26,08
79,04

132,44
26,04

72,15
47,00
19,76
27,72
18,60
46,62
38,00

1,68
0,19

Subtotal 2 (+)

36

10,03

33

9,62

Total

320

497,63

337

543,07

b.2) Remanejamento de Cargos
Código

DAS
Unitário

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1
Total DAS

Incluídos DO Mare (a)

Qtde.

Valor Total

3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
3,08
1,24
1,11

10
6

30,80

12
4
5
4

12,00

1,00

-

-

41

7,44

-

Excluídos do Mare (b)
Qtde.
Valor Total

-

11

-

19,76

-

6,20
4,44

-

80,64

6

-

-

12,21

-

18,48

-

4

4,00

21

34,69
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Código

FG-1
FG-2
FG-3

DAS

Incluídos no Mare (a)

Unitário

Qtde.

Valor Total

0,31
0,24
0,19

-

3

0,93

Total FG
Soma
Saldo do Remanejamento(a) - (b)

-

3

0,93

44

81,57
45,54

17

Excluídos do Mare (b)
Qtde.
Valor Total

-

4

-

2

0,96
0,38

6
27

1,34
36,03

-

-

DECRETO N· 1.826, DE 29 DE FEVEREIRO DE 1996
Regulamenta a Lei Complementar n e 84,
de 18 dejaneirode 1996, que institui fonte de
custeio para a manutenção da Seguridade
Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. F A contribuição social de quinze por cento, instituída pela
Lei Complementar n· 84, de 18 dejaneiro de 1996, para a manutenção
da Seguridade Social, incidirá sobre:
I - o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas pelas empresas e pessoas jurídicas, inclusive cooperativas; no
decorrer do mês, pelos serviços prestados sem vínculo empregatício,
por segurados empresários, trabalhadores autônomos e equiparados,
avulsos e demais pessoas fisicas;
II - o total das importâncias pagas, distribuídas ou creditadas
pelas cooperativas de trabalho, a seus cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços que prestem a pessoas juridicas
por intermédio delas.
Art. 2· No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades ou cooperativas de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 781-871, fev. 1996

869
valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, empresas
de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e
fechadas, é devida a contribuição adicional de 2,5% sobre as bases de
cálculo definidas no artigo anterior.

Art. 3· A contribuição será calculada sempre na forma dos arts.
F e 2· deste decreto quando a retribuição for paga ou creditada a
pessoa fisica, sem vínculo empregatício, cuja filiação ao Regime Geral
de Previdência Social (RGPS) não seja obrigatória.
Art. 4· Quando as obrigações previstas nos arts. F e 2· forem
decorrentes de retribuição paga ou creditada a profissional autônomo
e equiparado que esteja contribuindo conforme a escala de saláriosbase, a empresa, cooperativa ou pessoa jurídica responsável pela
contribuição poderá optar, dependendo da situação, pelo recolhimento de vinte por cento sobre:
l - o salário-base correspondente à classe em que o autônomo
estiver contribuindo desde que a alíquota incidente seja a máxima
(entre as classes quatro e dez);
II - o salário-base da classe quatro quando o autônomo estiver
posicionado nas classes um, dois ou três;

III - o salário-base da classe um quando o autônomo estiver
dispensado do recolhimento sobre a escala de salários-base, em
virtude de já estar contribuindo sobre o limite máximo do saláriode-contribuição fixado no § 5· do art. 28 da Lei n· 8.212, de 24 de
julho de 1991, em razão do exercício de outras atividades de filiação
obrigatória.
§ 1· A contribuição será a referida nos arts. 1· e 2·, sem direito
à opção, se o profissional contratado não estiver inscrito no Regime
Geral de Previdência Social (RGPS), como autônomo ou equiparado.
§ 2· O direito de opção disposto neste artigo não se aplica aos
casos de retribuição paga ou creditada aos segurados empresários e
avulsos.
§ 3· A empresa, cooperativa ou pessoajurídica responsável pela
contribuição perde o direito à opção prevista neste artigo, se o profisCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 781-871, fev. 1996
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sional autônomo ou equiparado contratado estiver em atraso com as
suas contribuições previdênciáias.

Art. 5Q Para os fins do disposto no artigo anterior, a empresa
deverá exigir do segurado autônomo cópia autenticada do comprovante de recolhimento efetuado para o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), referente à competência imediatamente anterior à
competência a que se refere a retribuição.
§ 1Q O comprovante a que se refere o caput poderá ser o carnê
ou outro documento que venha a substituí-lo, para segurado contribuindo como autônomo ou equiparado, e quando o segurado for
empregado contribuindo sobre o limite máximo do salário-de-contribuição, a declaração da empresa respectiva.
§ 2Q Aplicam-se as disposições do art. 47 do Regulamento da
Organização e do Custeio da Seguridade Social ao disposto neste
decreto.
§ 3Q OS documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este decreto, inclusive o contrato para execução
dos serviços, devem ficar arquivados na empresa, durante dez anos,
à disposição da fiscalização.

Art. 6" As contribuições de que trata este decreto serão recolhidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no prazo estabelecido na alínea b do inciso I do art. 30 da Lei nQ 8.212, de 1991, e
estarão sujeitas as mesmas condições, sanções e privilégios, inclusive
no que se refere à cobrança judicial, constantes das normas gerais ou
especiais pertinentes às demais contribuições devidas ao Instituto.
Art. 7Q Aplicam-se subsidiariamente os dispositivos da Lei
n Q 8.212, de 1991, com suas alterações posteriores, e do Regulamento
da Organização e do Custeio da Seguridade Social aprovado pelo
Decreto n Q 356, de 7 de dezembro de 1991, com as alterações do
Decreto n Q 612, de 21 de julho de 1992, para os fins do disposto neste
decreto, inclusive no que se refere às penalidades por seu descumprimento.
Art. 8 Q Ficam mantidas as demais contribuições relativas às
empresas previstas na legislação previdenciária, inclusive no que se
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refere ao Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) dos médicos-residentes e trabalhadores avulsos.
Art. 9" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de I" de maio de 1996.
Brasília, 29 de fevereiro de 1996; 175" da Independência e lOS"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
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DECRETO NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 2 DE FEVEREIRO DE 1996

Reconhece como do interesse do Governo
brasileiro a transferência do controle acionário da Nacional Companhia de Seguros.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constítucionais Transitórias,
DECRETA:

Art. 1· É do interesse do Governo brasileiro a transferência do
controle acionário da Nacional Companhia de Seguros para o Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., sociedade brasileira com
participação estrangeira no seu capital.
Parágrafo único. Todos os atos societários serão aprovados e
autorizados pelos órgãos definidos em lei.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,2 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen. Parente
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(2) DECRETO DE 6 DE FEVEREIRO DE 1996
Dispõe sobre a transferência da Comisdo V
Centenário do Descobrimento do Brasil, e dá
outras providências.

sõo Nacional para as Comemorações

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

Art. 1º Fica transferida para o âmbito do Ministério das Relações Exteriores a Comissão Nacional para as Comemorações do V
Centenário do Descobrimento do Brasil, criada pelo Decreto de 12 de
maio de 1993.
Art. 2º A comissão será integrada por um representante de
cada ministério a seguir indicado:
I
das Relações Exteriores, que a presidirá;
11
da Marinha;
III
da Educação e do Desporto;
IV
da Cultura.
Parágrafo único. A comissão, por intermédio de seu presidente, poderá convidar representantes de outros ministérios, que
manifestarem interesse nas comemorações, para participarem de
suas reuniões.
Art. 3º Dos trabalhos da comissão poderão participar um representante do Poder Judiciário, um do Senado Federal e um da Câmara
dos Deputados, indicados pelos respectivos presidentes.
Art. 4º O Ministério de Estado das Relações Exteriores poderá
instituir comitês assessores, compostos de representantes da sociedade civil, para apoiar os trabalhos da comissão.
. Art. 5º O Ministro de Estado das Relações Exteriores designará
um Secretário Executivo para implementar as decisões da comissão,
cabendo aos ministérios nela representados prestar o apoio técnico e
administrativo aos trabalhos do colegiado.
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Art. 6º A participação na comissão não será remunerada e seu
exercício será considerado serviço público relevante.
Art. 7' As despesas decorrentes do disposto neste decreto correrão à conta das dotações orçamentárias dos ministérios representados na comissão.
Art. S' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9' Revoga-se o Decreto de 12 de maio de 1993, que criou,
no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto, a Comissão
Nacional para as Comemorações do V Centenário do Descobrimento
do Brasil.
Brasília, 6 de fevereiro de 1996; 175' da Independência e lOS' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Luiz Felipe Lampreia
Paulo Renato Souza
Franicsco Weffort

(3) DECRETO DE 6 DE FEVEREIRO DE 1996
Dá nova redação aos arts. 3º e 4º do
Decreto de 24 de agosto de 1994, que cria o
Comitê Nacional para a preparação da participação do Brasil na Conferência das Naçôes Unidas sobre Assentamentos Humanos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. S4, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Os arts. 3' e 4' do Decreto de 24 de agosto de 1994, que
cria o Comitê Nacional para a preparação da participação do Brasil
na Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 3· O Comitê Nacional será integrado por um representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades:

I
Ministério da Justiça;
11 - Ministério das Relações Exteriores;
III - Ministério da Fazenda;
IV - Ministério dos Transportes;
V - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária;
VI
Ministério do Trabalho;
VII
Ministério da Saúde;
VIII
Ministério de Minas e Energia;
IX
Ministério do Planejamento e Orçamento;
X
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
XI - Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
XII - Assessoria Especial da Presidência da República;
XIII
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;
Instituto de Pesquisa Econônúca Aplicada;
XIV
XV
Caixa Econônúca Federal;
XVI
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil;
XVII
Instituto Brasileiro de Administração Municipal;
XVIII - Associação Brasileira de Municípios;
XIX
Fórum Nacional de Secretários Estaduais de
Habitação;
XX
Fórum Brasileiro de Reforma Urbana;
XXI
Confederação Nacional das Associações de Moradores;
XXII
Câmara Brasileira da Indústria da Construção;
Instituto de Arquitetos do Brasil;
XXIII
XXIV - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional.
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Art. 4" A Divisão de Temas Sociais do Ministério das Relações
Exteriores atuará como Secretaria Executiva do Comitê.»
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 1996; 175"da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

(4) DECRETO DE 6 DE FEVEREIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Psicologia, da Faculdade Garcia Silveira,
com sede na cidade-satélite de Sobradinho,
Brasília, Distrito Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o
disposto nos arts. 47, da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968,
6", da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, e parágrafo único
do art. I" do Decreto n? 1. 734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme
consta do Processo n" 23001.001012/86-08, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:

Art. I" Fica autorizado o funcionamento do Curso de Psicologia,
com habílitação em Licenciatura, a ser ministrado pela Faculdade
Garcia Silveira, mantida pela Associação Educativa de Brasília, com
sede na cidade-satélite de Sobradinho, Brasília, Distrito Federal.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 1996; 175"da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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(5) DECRETO DE 6 DE FEVEREIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Desenho Industrial da Faculdade de Desen/w Industrial de São Paulo, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o
disposto nos arts. 47, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968,
6º, da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, e parágrafo único
do art. 1º do Decreto nº 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme
consta dos Processos nOs 23001.000611/90-55 e 23001.001410/9039, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:

Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do Curso de Desenho
Industrial, com habilitações em Programação Visual e Projeto do
Produto, a ser ministrado pela Faculdade de Desenho Industrial de
São Paulo, mantida pelo Instituto Brasileiro de Difusão Cultural, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(6) DECRETO DE 6 DE FEVEREIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Administração das Faculdades Integradas
Rui Barbosa, com sede na Cidade de Andradina, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
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nos arts. 47, da Lei n· 5.540, de 28 de novembro de 1968, 6·, da Lei
n. 9.131, de 24 de novembro de 1995, e parágrafo único do art. 1·
do Decreto n· 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta
do Processo n· 23033.000649/90-41, do Ministério da Educação e
do Desporto,
DECRETA:
Art. 1· Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pelas Faculdades Integradas Rui Barbosa,
mantidas pela Sociedade Cultural de Andradina, com sede na Cidade
de Andradina, Estado de São Paulo.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(7) DECRETO DE 6 DE FEVEREIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis e Tecnologia em Administração Rural de Alta Floresta, com sede na
Cidade de Alta Floresta, Estado de Mato
Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o
disposto nos arts. 47, da Lei n· 5.540, de 28 de novembro de 1968,
6·, da Lei n· 9.131, de 24 de novembro de 1995, e parágrafo único
do art. F do Decreto n· 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme
consta do Processo n· 23001.000488190-91, do Ministério da Educação e do Desporto,
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DECRETA:
Art. 1· Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências
Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Contábeis e
Tecnologia em Administração Rural de Alta Floresta, mantida pela
União das Faculdades de Alta Floresta, com sede na Cidade de Alta
Floresta, Estado de Mato Grosso.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(8) DECRETO DE 6 DE FEVEREIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Letras, da Faculdade de Ciências e Letras de
Santa Fé do Sul, com sede na Cidade de
Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constitnição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n· 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 2º do
Decreto n? 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do
Processo nº 23123.003604/95-15, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1· Fica autorizado o funcionamento do Curso de Letras,
licenciatura plena, com habilitação em Português/Inglês e respectivas
Literaturas, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências e Letras de
Santa Fé do Sul, mantida pela Fundação de Educação e Cultura de
Santa Fé do Sul, com sede na Cidade de Santa Fé do Sul, Estado de
São Paulo.
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Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(9) DECRETO DE 6 DE FEVEREIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências, da Faculdade de Ciências e Letras
de Santa Fé da Sul, com sede na Cidade de
Santa Fé da Sul, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n· 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 2º do
Decreto n· 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do
Processo n· 23123.003607/95-11, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:

Art. 1· Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências,
licenciatura de 1· Grau, e plena, com habilitação em Matemática, a
ser ministrado pela Faculdade de Ciências e Letras de Santa Fé do
Sul, mantida pela Fundação de Educação e Cultura de Santa Fé do
Sul, com sede na Cidade de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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(10) DECRETO DE 6 DE FEVEREIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento de habilitações do Curso de Pedogogia dos Faculdades
Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de
Guarapuaua e de Educação, Ciências e Letras de Irati, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 2", do
Decreto n" 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do
Processo n" 23123.000442/95-17 do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1" Fica autorizado o funcionamento, no Curso de Pedagogia, das habilitações em Supervisão Escolar, para exercício nas
escolas de 1" e 2" Graus, Educação Pré-Escolar e Magistério das
Séries Iniciais do 1" Grau, a serem ministradas pela Faculdade
Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava, em Guarapuava (PR), bem como as habilitações Magistério das Matérias
Pedagógicas do 2" Grau e Educação Especial, a serem ministradas
pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Irati, em Irati
(PR), unidades integrantes da Autarquia Universidade Estadual
do Centro-Oeste, com sede na Cidade de Guarapuava, Estado do
Paraná.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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(11) DECRETO DE 6 DE FEVEREIRO DE 1996
Autoriza O funcionamento das habilitações em Orientação Educacional e em Inspeção Escolar, do Curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofío; Ciências e Letras de
Cataguases, com sede na Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 2º do
Decreto nº 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do
Processo nº 23123.003100/95-31, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. lº Fica autorizado o funcionamento das habilitações em
Orientação Educacional e em Inspeção Escolar, para exercício nas
escolas de 1ee 2º Graus, do Curso de Pedagogia, a serem ministradas
pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cataguases, mantida pela Fundação Comunitária Educacional de Cataguases, com
sede na Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(12) DECRETO DE 6 DE FEVEREIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciência da Computação da Faculdade de
Ciências Administrativas de Valinhos, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
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nos arts. 47, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, 6º, da Lei nº
9.131, de 24 de novembro de 1995, e parágrafo único do art. 1º do
Decreto nº 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta dos
Processos nOs 23001.000775/90-82 e 23001.000179/94-90, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciência da
Computação, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Administrativas de Valínhos, mantida pela Associação Valinhense de Educação e Cultura, com sede na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(13) DECRETO DE 6 DE FEVEREIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Adminístmçõo da Faculdade de Estudos 80ciaisAplicados de Viana, com sede na Cidade
de Viana, Estado do Espírito Santo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o
disposto nos arts. 47, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968,
6º, da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, e parágrafo único
do art. 1s do Decreto n" 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme
consta do Processo nº 23001.000510/85-81, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Estudos Sociais Aplicados
de Viana, com sede na Cidade de Viana, mantida pela Sociedade
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Educacional de Guarapari, em Guarapari, ambas no Estado do Espírito Santo.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 1996; 175"da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(14) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Direito do Instituto Superior de Ensino e
Pesquisa de Ituíutaba; com sede na Cidade
de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 2" do
Decreto n" 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do
Processo n" 23123.003294195-20, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:

Art. lº Fica autorizado o funcionamento do Curso de Direito, a
ser ministrado pelo Instituto Superior de Ensino e Pesquisa de
Ituiutaba, mantido pela Fundação Educacional de Ituiutaba, com
sede na Cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1996; 175"da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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(15) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis de Juiz de Fora, com sede na
Cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas
Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 2º do
Decreto nº 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do
Processo nº 23123.003504/95-71, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências
Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Contábeis de
Jniz de Fora, em Juiz de Fora (MG), mantida pela Fundação Presidente Antônio Carlos, com sede na Cidade de Barbacena, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(16) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Geografia da Faculdade de Ciências e Letras
de Bragança Paulista, com sede na Cidade
de Bragança Paulista, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
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nos arts. 47, da Lei n· 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 2· do
Decreto n· 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do
Processo n· 23123.003605/95-88, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:

Art. 1· Fica autorizado o funcionamento do Curso de Geografia,
Licenciatura Plena e Bacharelado, a ser ministrado pela Faculdade
de Ciências e Letras de Bragança Paulista, mantida pela Fundação
Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista, com sede na
Cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(17) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Direito da Faculdade de Ciências Jurídicas
e Sociais de UM, com sede na Cidade de UM,
Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n· 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 2· do
Decreto n· 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do
Processo n· 23123.001190/95-53, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:

Art. 1· Fica autorizado o funcionamento do Curso de Direito, a
ser ministrado pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de Ubá,
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 873-937, fev. 1996

888
em Ubá (MG), mantida pela Fundação Presidente Antônio Carlos,
com sede na Cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(18) DECRETODE7DEFEVEREIRODE1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Pedagogia, da-Faculdade MunicipaldeNova
Mutum; com sede na Cidade de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n· 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 2· do Decreto
n· 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do Processo
n· 23000.012041/95-42, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:

Art. 1· Fica autorizado o funcionamento do Curso de Pedagogia, com as habilitações em Magistério das Séries Iniciais do Ensino
Fundamental e em Administração Escolar do Ensino Fundamental e
Médio, com ênfase nas áreas de Gestão e Organização do Trabalho
Pedagógico na Escola, a ser ministrado pela Faculdade Municipal de
Nova Mutum, mantida pela Fundação Municipal de Ensino Superior
de Nova Mutum, com sede na Cidade de Nova Mutum, Estado de
Mato Grosso.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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(19) DECRETO DE 7DE FEVEREIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Administração da Faculdade de Direito e
Administração, com sede na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 2" do
Decreto n" 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do
Processo nº 23123.000141/96-93, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1" Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Direito e Administração,
mantida pela Fundação Educacional de Barretos, com sede na Cidade
de Barretos, Estado de São Paulo.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(20) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Administração e Negócios de VaZinhos, com sede
na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto nos
arts. 47, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, 50, da Lei nº 9.131,
de 24 de novembro de 1995, e parágrafo único do art. I" do Decreto
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n 9 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do Processo n 9
23001.000773/90-57, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1 Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências
Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Administração e
Negócios de Valinhos, mantida pela Associação Valinhense de Educação e Cultura, com sede na Cidade de Valinhos, Estado de São
Paulo.
Art. 29 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1996; 1759 da Independência e 1089 da
República.
9

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(21) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Comunicação Social da Faculdade de Comunicação Social de São Paulo, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n 9 5.540, de 28 de novembro de 1968, 69 , da Lei
n9 9.131, de 24 de novembro de 1995, e parágrafo único do art. 19 do
Decreto n9 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta dos
Processos n9s 23001.000610/90-92 e 23001.001411190-00, do Ministério da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1 Fica autorizado o funcionamento do Curso de Comunicação Social, com habilitações em Publicidade e Propaganda e em
9

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 873-937, fev. 1996

891
Radialismo, a ser ministrado pela Faculdade de Comunicação Social
de São Paulo, mantida pelo Instituto Brasileiro de Difusão Cultural,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(22) DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1996
Delega competência para nomeação das
autoridades que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei n· 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. 1· É delegada competência ao Ministro de Estado da
Educação e do Desporto para, observada a legislação pertinente em
vigor, nomear os Vice-Reitores das Universidades Federais, os
Diretores e os Vice-Diretores de Estabelecimentos Isolados de
Ensino Superior mantidos pela União, os Diretores Gerais dos
Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET's), os Diretores
das Escolas Técnicas Federais (ETF's) e o Diretor-Geral do Colégio
Pedro n.
Art. 2· O Ministro de Estado da Educação e do Desporto
poderá subdelegar aos Reitores das Universidades Federais e aos
Diretores e Diretores-Gerais das entidades referidas no artigo
anterior competência para nomear os respectivos Vice-Reitores e
Vice-Diretores.
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Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4· Fica revogado o Decreto n· 1.337, de 13 de dezembro de
1994.
Brasília, 7 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
(23) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária; o imóvel rural denominado
Fazenda São Miguel, situado no Municipio
de Alto Paraíso, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2·, da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2·, da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denomínadoFazenda São Miguel,
com área de 4.607,6000 ha (quatro mil, seiscentos e sete hectares e
sessenta ares), situado no Município de Alto Paraíso, objeto dos
registros n· R-I e R-3, da matrícula n· 452, fls. 173ve 183/184, do livro
2-B, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Alto Paraíso,
Estado de Goiás.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,8 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(24) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
FazendaPedradePau, situado no Municlpio
de Grajaú, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os artigos 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º, da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pedra de
Pau, com área de 2.745,6000ha (dois mil, setecentos e quarenta e
cinco hectares e sessenta ares), situado no Município de Grajaú,
objeto dos Registros nOs R-3-1042, R-3-1043, R-3-1045, R-3-1046,
R-3-1047, fls. 55/56 e 58/60, do Livro 2-E, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Grajaú, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(25) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
EngenhoDona. situado TW Município de Oomeleíro, Estado de Pernambuco, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os artigos 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20, da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2·, da Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2·, da Lei Complementar n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2·, da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Dona, com
área de 800,OOOOha (oitocentos hectares), situado no Município de
Gameleira, objeto da Matricula n· 136, fi. 10, do Lívro 2-B, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Gameleira, Estado
de Pernambuco.
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Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n. 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(26) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido como Fazenda Barrocão ou
Pirangi, situado 1W Munidpio de GalinJws,
Estada M Rio Grande M Norte, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2·, da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2·, da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação, conhecido como
Fazenda Barracão ou Pirangi, com área de 3.431,0000ha (três mil,
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nhos, objeto dos Registros nOs R-1-135 e R-2-135, à fi. 150, do Livro
2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Bento do
Norte, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 1752 da Independência e 108 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(27) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Perdiz Grande, situado no Municipio de
Timb6 Grande, Estado de Santa Catarina. e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°, da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2°, da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2°, da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Perdiz Grande, com
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área de 552,4330 ha (quinhentos e cinqüenta e dois hectares, quarenta e três ares e trinta contiares), situado no Município de Timbó
Grande, objeto da Matrícula nº 5.869, ficha OI, do Livro 02, do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Santa Cecília, Estado
de Santa Catarina.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencente aos que
serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996º; 175º da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(28) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Cantoneira, situado no Muníctpio
de Nova Crixás, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964; 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 20, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da
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Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2", da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cantoneira,
com área de 3.322,5948ha (três mil, trezentos e vinte e dois hectares,
cinqüenta e nove ares e quarenta e oito centiares), situado no Município de Nova Crixás, objeto do Registro n" R-01-1. 190, fi. 159, do Livro
2·D, do Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição Imobiliária
de Nova Crixás Comarca de Crixás, Estado de Goiás.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(29) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, O imóvel rural denominado
Bela VistalFazenda Nova/São Francisco/São
João, situado TW Muníctpio de Poço Redondo,
Estado de Sergipe e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2", da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2", da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Bela Vista/Fazenda
Nova/São Francisco/São João, com área de 1.167,0000ha (um mil,
cento e sessenta e sete hectares), situado no Município de Poço
Redondo, objeto do Registro n' 6.041, fi. 283, do Livro 3-D, do Cartório
do l' Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Nossa Senhora da
Glória, Estado de Sergipe.
Art. 2' Excluem-se os efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(30) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Bom Sucesso, situado 1W Município de Pedra
Grande, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2", da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2", da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2", da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Bom Sucesso, com
área de 2.011,5706ha (dois mil e onze hectares, cinqüenta e sete ares
e seis centiares), situado no Município de Pedra Grande, objeto
do Registro n" 94, fi. 117, do Livro 2-A, do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande
do Norte.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1995; 175" da Independência e 108" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
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(31) DECRETO DE S DE FEVERElRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Santo Antônio da Boa Vista. situado no Municipio de Branquinha. Estado de Alagoas. e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. S4, item IV, e IS4, da Constituição, e nos termos
dos arts. IS e 20, da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2·, da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. IS, letras a, b, c, e d, e 20, itens 1I1 e V,
da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964 e 2·, da Lei n· S.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Santo Antônio
da Boa Vista, com área de 464,5350ha (quatrocentos e sessenta e
quatro hectares, cinqüenta e três ares e cinqüenta centiares), situado
no Município de Branquinha, objeto do Registro n· 03-02, fi. 4S, do
Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Murici,
Estado de Alagoas.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, S de fevereiro de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
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(32) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Rita, situado no Munictpio
de Vargem, Estado de Santa Catarina, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçães que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q, da
Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q, da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q, da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Rita,
com área de 443,3220 ha (quatrocentos e quarenta e três hectares,
trinta e dois ares e vinte centiares), situado no Municipio de Vargem;
objeto do Registro n Q R-2-5.038, fichas 01 e 02, do Livro 2, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Campos Novos, Estado de
Santa Catarina.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 873-937, fev. 1996
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(33) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Olhos D'Água, situado no Muniapio de Padre Bernardo, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Olhos
D'Água, com área de 642,4185ha (seiscentos e quarenta e dois hectares, quarenta e um ares e oitenta e cinco centiares), situado no
Muuicípio de Padre Bernardo, objeto do Registro nº R-1-1.933 e
R-1-1.886, todos do Livro 2-G, do Cartório do 1º Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Padre Bernardo, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 873-937, fev. 1996
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(34) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o im6uel rural denominado
Fazenda Lagoa Rica, situado no Municipio
de Parocatu, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Lagoa Rica,
com área de 5.200,0000ha (cinco mil e duzentos hectares), situado no
Municipio de Paracatu, objeto da Matricula nº 3.436, Ficha 2.688, R-I,
do Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Paracatu, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996º; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 2, p. 873-937, fev. 1996
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(35) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Areal, situado no Município de
Ibícu, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2·, da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item
V, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2", da Lei n" 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda
Areal, com área de 1.801,4000ha (um mil, oitocentos e um hectares
e quarenta ares), situado no Município de Ibiaí, objeto das Transcrições nOs 14.487 e 14.232, do Livro 3-T, às fls. 75v177 e 5v/6,
respectivamente, do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca
de Coração de Jesus, Estado de Minas Gerais.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
(FI. 2 do Decreto que declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Areal, com área
de 1.801,4000 ha (um mil, oitocentos e um hectares e quarenta ares),
situado no Muuicípio de Ibiaí, Estado de Minas Gerais).
Art. 3" O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
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Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(36) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Esperança, situado no Municipio de
Upanema; Estado do Rio de Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2·, da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 , da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Esperança,
com área de 2.012,0000ha (dois mil e doze hectares), situado no
Muuicípio de Upanema, objeto do Registro n· R-1-527, fi. 51, do Livro
2-6, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Upanema,
Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n· 76,
de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialCol. Leis IWp. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 873-937, fev. 1996
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mente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(37) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Picada, situado nos Municípios de
Xique-Xique e Morporá, Estado da Bahia, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Picada, com
área de 54.743,4100 ha (cinqüenta e quatro mil, setecentos e quarenta
e três hectares e quarenta e um centiares), situado nos Municípios de
Xique-Xique e Morporá, objeto dos Registros n's 5.035, fi. 104, do
Livro 2-AH; 4.376, fi. 103 e 4.375, fi. 102, ambos do Livro 2-AF, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Xique-Xique, Estado
da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO 76,
de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175°da Independência e 108°da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(38) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Jasmina, situado no Município de
Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2·, da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2·, da Lei n· 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Jasmina, com
área de 2.179,6715ha (dois mil, cento e setenta e nove hectares,
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sessenta e sete ares e quinze centiares), situado no Município de
Santa Luzia, objeto da Matrícula n· R-3-208, fi. 208, do Livro 02, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Luzia, Estado
do Maranhão.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(39) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Castanhal Ubá, situado nos Municípios de
São João do Araguaia e São Domingos do
Araguaia, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2·, da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da
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Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2°, da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Castanhal UM, com
área de 4.289,5955ha (quatro mil, duzentos e oitenta e nove hectares,
cinqüenta e nove ares e cinqüenta e cinco centiares (situado nos
Municípios de São João do Araguaia e São Domingos do Araguaia,
objeto do Registro nO R-1-15.044, fi. 01, do Livro 2, do Cartório de
Registro Geral de Imóveis da Comarca de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(40) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Flor de Mundaú, situado no Munictpio de Branquinha, Estado de Alagoas, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Flor de Mundaú, com área de 583,7500ha (quinhentos e oitenta e três hectares e
setenta e cinco ares), situado no Município de Branquinha, objeto do
Registro nº 2.845, fls. 74/75, do Livro 3-L, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Murici, Estado de Alagoas.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(41) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Cendiru, situado MS Municípios de
lpixuna do Pará e Aurora do Pará, Estado
do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei n?
4.504, de 30 de novembro de 1964, e 20, da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, o iroóvel rural denominado Fazenda Candiru, com área de
9.951,0000ha (nove mil, novecentos e cinqüenta e um hectares), situado
nos Municípios de Ipixuna do Pará e Aurora do Pará, objeto do Registro
nº R-1-7.658, fi. 298, do Livro 2-AA, do Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de São Miguel do Guamá, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os iroplementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no iroóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do iroóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(42) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Lagoa do Serrote. situado no Município de
Santana do Acaraú. Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2", da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lagoa do Serrote,
com área de 1.097, 6000ha (um mil, noventa e sete hectares e sessenta
ares), situado no Município de Santana do Acaraú, objeto do Registro
n"R.1-1.623, fi. 145, do Livro 2-E, do Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de Santana do Acaraú, Estado do Ceará.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Naciona! de Colonização e Reforma Agrária
(Incral fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira

(43) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Poços, situado no Municipio de Tamboril,
Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20, da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2·, da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2·, da Lei n· 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Poços, com área de
1.557,4300ha (um mil, quinhentos e cinqüenta e sete hectares e
quarenta e três ares), situado no Município de Tamboril, objeto dos
Registros n·s R.1J1.086, fi. 1104, do Livro 2 e R.1J1.056, fi. 183, do
Livro 2-D, dos Cartórios dos Registros de Imóveis das Comarcas de
Monsenhor Tabosa e Tamboril, Estado do Ceará.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Yieira
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(44) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda João Pinto,situado no M unictpíode
Pinhão, Estado de Sergipe, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q, da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q, da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q, da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda João
Pinto, com área de 1.365.0000ha (um mil, trezentos e sessenta e
cinco hectares), situado no Município de Pinhão, objeto do Registro n Q 11.853, fi. 194, do Livro 3-1, do Cartório do 1QOfício do Registro
de Imóveis da Comarca de Frei Paulo, Estado de Sergipe.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
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(45) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Paraíso, situado TW Municipio de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESlDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2·, da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2·, da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Paraizo, com área
de 1.214,7492ha (um mil, duzentos e quatorze hectares, setenta e
quatro ares e noventa e dois centiares), situado no Município de Goiás,
objeto dos Registros n·s R-10/641, fi. 171v, do Livro 2-C, e R. 12/642,
fi. 171, do Livro 2-B, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca
de Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,8 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
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(46) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Recanto Olho D'Água, situado no Municlpio
de Abelardo Luz, Estado de Santa Catarina,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2·, da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2·, da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Recanto Olho D'Água,
com área de 468,5000 ha (quatrocentos e sessenta e oito hectares e
cinqüenta ares), situado no Muuicípio de Abelardo Luz, objeto do
Registro n· R.3/3.232, fi. 01, do Livro 2, do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Abelardo Luz, Estado de Santa Catarina.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
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(47) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda TransvallPau de Leite, situado no
Municipio de Canindé, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Transval / Pau
de Leite, com área de 2.977,2400ha (dois mil, novecentos e setenta e
sete hectares e vinte e quatro ares), situado no Municipio de Canindé,
objeto do Registro n' R-021M-1.992, fichas 01 e 02, do Cartório do 2'
Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Canindé, Estado do
Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
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(48) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Direito da Faculdade de Direito do Alto Paranatba, com sede na Cidade de Araxá, Es·
tado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n· 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 2· do
Decreto n· 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do
Processo n· 23123.003615/95-31, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1" Fica autorizado o funcionamento do Curso de Direito, a
ser ministrado pela Faculdade de Direito do Alto Paranaíba, mantida
pela Fundação Cultural de Araxá, com sede na Cidade de Araxá,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (*)
Paulo Renato Souza

(49) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Passa Três ou Macacos, situado no
Munictpio de Uruaçu; Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
(*) Redação dada pela retificação publicada no DO de 12.2.1996 (pág. 939 desta

obra).
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dos arts. 18 e 20, da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2·, da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2·, da Lei n· 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda
Passa Três ou Macacos, com área de 2.618,2381ha (dois mil, seiscentos e dezoito hectares, vinte e três ares e oitenta e um centiares),
situado no Município de Uruaçu, objeto dos Registros n·s R-024.214, fi. 266, do Livro - 2-V; R-02-4.573, fi. 104, do Livro 2-Z, do
Cartório do 1· Ofício e Registro de Imóveis da Comarca de Uruaçu,
Estado de Goiás.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota,
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
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(50) DECRETO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de utilidade pública a Associação Renascer - Grupo de Apoio à Criança e
ao Adolescente, com sede na Cidade do Rio
de Janeiro (RJ), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 1Q da Lei nO 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1Q
do Decreto n Q 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. F São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Associação Renascer - Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
portadora do CGC n Q 40.358.848/0001-01 (Processo MJ n" 1.928/9675);
Centro Social Nossa Senhora do Amparo, com sede na Cidade de
Valença, Estado da Bahia, portador do CGC n" 16.176.182/0001-96
(Processo MJ n Q 12.852/94-13);
Fundação São João Bosco para a Infància, com sede na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
n Q 65.154.049/0001-44 (Processo MJ n" 14.696/94-62);
Grupo Beneficente Fraternidade, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC n Q 58.795.758/0001-43
(Processo MJ n Q 24.965/94-07);
Hospital Felício Luchini, com sede na Cidade de Birigui, Estado
de São Paulo, portador do CGC n Q 59.761.015/0001-15 (Processo MJ
n Q 17.759/94-97);
Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio Grande do
Norte, com sede na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte,
portador do CGC n Q 08.337.586/0001-96 (Processo MJ n Q 20.050/9550);
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Lar da Amizade - Abrigo para Cegos Carentes, com sede na
Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portador do
CGC n' 89.270.730/0001-16 (Processo MJ n' 8.537/94-74);
Sociedade Beneficente Evangélica, com sede na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, portadora do CGC n' 03.750.486/0001-73
(Processo MJ n' 1.448/94-98).

Art. 2' As entidades acima relacionadas ficam obrigadas a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da
receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenha sido
subvencionada, conforme preceitua o art. 5' do Decreto n' 50.517/61, que
regulamenta a Lei n' 91/35.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de fevereiro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson Jobim

(51) DECRETO DE 12 DE FEVEREIRO DE 1996
Autoriza a Fundação Friedrich Ebert, a
instalar-se 1W Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § l' do art. 11 do Decreto-Lei n' 4.657, de 4 de setembro de 1942
- Lei de Introdução ao Código Civil, e o que consta do Processo n'
3.678/95-08, do Ministério da Justiça,
DECRETA:

Art. l' Fica autorizada a instalar-se no Brasil a Fundação
Friedrich Ebert, com sede na Godesberger Alie, 149, D-53175, em
Bonn, Alemanha.
Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 873-937, fev. 1996

923
Art. 2º As alterações estatutárias posteriores a este ato sujeitam-se à aprovação do Governo da República Federativa do Brasil,
sob pena de cassação da autorização.
Art. 3º Fica a fundação referida no art. 1º obrigada a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no período.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

(52) DECRETO DE 15 DE FEVEREIRO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena Canauanim, localizada
rwMunicípio deBonfim, Estado de Roraima.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista o disposto
no art. 19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de'1973, e no art.
5º do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente dos grupos indígenas Makuxi e Wapixana, a seguir descrita:
A terra indígena, denominada Canauanim, com superfície de
11.182,4372 ha (onze mil, cento e oitenta e dois hectares, quarenta e
três ares e setenta e dois centiares) e perímetro de 500479,64 metros
(cinqüenta mil, quatrocentos e setenta e nove metros e sessenta e
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quatro centímetros), localizada no Município de Bonfim, Estado de
Roraima, a qual se circunscreve nos seguintes limites: Norte: partindo do Marco M-434 de coordenadas geográficas 02°49'07,760"N e
60 032'45,084"WGr.; localizado no cruzamento de uma cerca de arame
com uma estrada, segue por uma linha reta, com azimute e distância
de 92°47'20,5" e 572,27 metros, até o Marco M-440 de coordenadas
geográficas 02°49'06,815"N e 60 032'26,588"WGr.; localizado na margem esquerda do Igarapé Canauanim; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 92°47'21,0" e 234,74 metros, até
o Marco M-442 de coordenadas geográficas 02°49'06,427"N e
60°32'19,001"WGr.; localizado na confluência do Igarapé Surrão com
o Igarapé Canauanim; dai, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 140°40'09,2" e 115,82 metros, até o Marco M-444 de
coordenadas geográficas 02°49'03,507"N e 60 032'16,632"WGr.; localizado na margem direita do Igarapé Canauanim; dai segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 130°49'31,2" e 79,91
metros, até o Marco M-OO de coordenadas geográficas 02°49'01,803"N
e 60 032'14,678"WGr.; localizado na margem direita do Igarapé Canauanim; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
89°21'04,7" e 2.059,52 metros, até o Marco M-02lA de coordenadas
geográficas 02°49'02,419" N e 60 031'08,033"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 89°21'04,7 "e 2.107,88 metros,
até o Marco MO-03/A de coordenadas geográficas 02°49'03,049"N e
60 029'48,824"WGr.; dai, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 89°21'04,7 "e 2.054,66 metros, até o Marco M-04/A de
coordenadas geográficas 02°49'03,662"N e 60 028'53,339"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 89°21'04,7 "e
2.009,79 metros, até o Marco M-05/A de coordenadas geográficas
02°49'04,261"N e 60 027'48,306"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 89°21'04,6" e 1.223,91 metros,
até o Ponto P-Ol de coordenadas geográficas 02°49'04,625"N e
60027'08,703"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 99°19'57,6" e 51,94 metros, até o Marco M-02 de
coordenadas geográficas 02°49'04,347"N e 60 027'07,045"WGr.; localizado na margem direita do Igarapé Mata Mata. Leste: do marco antes
descrito, segue pelo referido igarapé, ajusante, com uma distância
de 4.772,98 metros, até o Marco M-03 de coordenadas geográficas
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02°48'29,964"N e 60°25'04,7 53"WGr.; localizado na margem esquerda
do citado igarapé. Sul: do marco antes descrito, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 231°33'14,7" e 1.979,74 metros,
até o Marco M-11 de coordenadas geográficas 02°47'50,024"N e
60025'55,012"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 227°48'20,2" e 2.020,51metros, até o Marco M-12 de coordenadas geográficas 02°47'05,975"N e 60026'43,545"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 224°03'22,6" e 969,84
metros, até o Marco M-13 de coordenadas geográficas 02°46'43,345"N
e 60027'05,416"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 230°42'35,8" e 616,08 metros, até o Marco M-14 de
coordenadas geográficas 02°46'30,684"N e 60027'20,872"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 245°12'11,5" e
1.417,19 metros, até o Marco M-15 de coordenadas geográficas
02°46'11,435"N e 60028'02,542"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 240°41'20,4" e 1.484,04 metros, até
o Marco M-16 de coordenadas geográficas 02°45'47,886"N e
60028'44,465"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 243°04'33,8" e 1.002,06 metros, até o Marco M-04 de
coordenadas geográficas 02°45'33,183"N e 60029'13,407"WGr.; localizado na margem esquerda do Igarapé Surrão (local denominado
Pedra Matita); daí, segue pelo referido igarapé, a montante, com uma
distância de 4.094,48 metros, até o Ponto P-02 de coordenadas geográficas 02°44'10,756"N e 60028'00,936"WGr.; localizado na margem
direita do referido igarapé e na confrontação da Terra Indígena
Malacacheta; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância
de 251°16'32 p" e 208,33 metros, até o Marco MC-05 de coordenadas
l
geográficas O°44'08,593"N
e 60028'07,325"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 233°43'41,0" e 672,05 metros,
até o Ponto üL-57 de coordenadas geográficas 02°43'55,694"N e
60028'24,884"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 262°02'28,0" e 662,51 metros, até o Ponto üL-52 de
coordenadas geográficas 02°43'52,754"N e 60028'46,121"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 264°11'30,8" e
1.374,74 metros, até o Ponto üL-43 de coordenadas geográficas
02°43'48,320"N e 60 029'30,385"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 248°52'07,2" e 393,82 metros, até
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o Marco MC-04 de coordenadas geográficas 02°43'43,752"N e
60029'42,281"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 260°32'06,2" e 815,96 metros, até o Ponto OL-37 de
coordenadas geográficas 02°43'39,414"N e 60030'08,333"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 254°33'06,8" e
1.714,80 metros, até o Marco MC-03 de coordenadas geográficas
02°43'24,662"N e 60031'01,846"WGr.; localizado na margem esquerda
do Igarapé Surrãozinho, daí, segue por este, a montante, com uma
distância de 858,07 metros, até o Marco MC-02 de coordenadas
geográficas 02°43'00,561"N e 60031'08,904"WGr.; localizado em sua
margem esquerda (Do Marco MC-05 ao MC-02 confronta-se com a
Terra Indígena Malacacheta). Oeste: do Marco antes descrito,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 325°12'55,2"
e 742,75 metros, até o Marco M-384 de coordenadas geográficas
02°43'20,439"N e 60031'22,575"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 346°47'13,2" e 391,35 metros, até
o Marco M-03 de coordenadas geográficas 02°43'32,842"N e
60031'25,444"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 298°27'47,5" e 3.749,72 metros, até o Marco M-403 de
coordenadas geográficas 02°44'31,213"N e 60033'1l,995"WGr.; localizado na cabeceira do Igarapé Onça; daí, segue por este, ajusante, com
uma distância de 3.135,87 metros, até o Marco M-415 de coordenadas
geográficas 02°45'45,389"N e 60034'09,716"WGr., localizado em sua
margem direita; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 19°09'16,3" e 1.771,97 metros, até o Marco M-421 de coordenadas geográficas 02°46'39,818"N e 60033'50,790"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 18°50'26,4" e
1.835,74 metros, até o Marco M-426 de coordenadas geográficas
02°47'36,312"N e 60 033'31,489"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 19°13'17,5" e 1.685,29 metros, até
o Marco M-430 de coordenadas geográficas 02°48'28,056"N e
60033'13,427"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 32°03'44,9" e 317,26 metros, até o Ponto P-04 de coordenadas geográficas 02°48'36,794"N e 60033'07,958"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 122°03'44,2" e 100,00
metros, até o Ponto P-03 de coordenadas geográficas 02°48'35,060" N
e 60033'05,219"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
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distância de 31 038'39,0" e 1.181,97 metros, até o Marco M-434, início
da descrição deste perímetro.
Art. 2" Declara que a Terra Indígena Canauanim, de que trata
este decreto, situada na faixa de fronteira, submete-se ao disposto no
art. 20, § 2", da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de fevereiro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

(53) DECRETO DE 15 DE FEVEREIRO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena Ibirama, localizada 1WS
Municlpios de Ibirama e Itaiópolis, Estado

de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 19, § I", da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e no art.
5' do Decreto n? 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente dos grupos indígenas Xokleng, Kaingang e Guarani, objeto de doação do Governo do Estado de Santa
Catarina ao extinto Serviço de Proteção aos Índios, através do Decreto
nº 15, de 3 de março de 1926, transcrito no Cartório Luiz Isolani, da
Comarca de Ibirama, Estado de Santa Catarina, à fi. 159 do Livro 3-1,
sob o n' 21.150, em 26 de outubro de 1965, a seguir descrita:
A terra indígena denominada Ibirama, com superfície de
14.084,8860ha (quatorze mil, oitenta e quatro hectares, oitenta e oito
ares e sessenta centiares) e perímetro de 54.872,90 metros (cinqüenta
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e quatro mil, oitocentos e setenta e dois metros e noventa centímetros), situada nos Municípios de Ibirama e Itaiópolis, Estado de Santa
Catarina, a qual se circunscreve nos seguintes limites: Norte: partindo-se do Marco M-OOl de latitude 26°46'24" Sul e longitude 49°46'16"
Oeste, segue-se atravessando o Rio Itajai do Norte ou Hercílio, com
azimute 271°31'10" e lado 261,71m, chega-se ao ponto digitalizado
D-001; deste, segue-se a montante do Rio Deneke, com os seguintes
azimutes e lados: 298°26'21" e 114,19 metros, 256°13'42" e 179,12m,
213°18'27" e 163,68m, 245°04'19" e 213,84m, 291°26'26" e 59,28m,
235°07'39" e 136,69m, 255°50'54" e 153,95m, 210°23'52" e 54,53m,
250°06'05" e 55,71m, 205°40'52" e 44,93m, 281°57'03" e 97,31m,
305°31'02" e 88,11m, 199°48'45" e 109,69m, 247°31'50" e 57,98m,
295°08'34" e 105,77m, 247°43'28" e 214,58m, 202°13'52" e 290,45m,
133°07'52" e 42,71m, 183°02'24" e 102,0Im, 230°44'37" e 199,32m
318°37'43" e 47,37m, 229°06'30" e 250,20m, 274°04'48" e 109,21m,
203°25'15" e 51,78m, 272°44'41" e 72,67m, 222°43'45" e 328,74m,
283°10'59" e 127,38m, 308°35'29" e 90,27m, 240°34'53" e 122,62m,
chega-se ao ponto digitalizado D-030; deste, segue-se confrontando
com a propriedade de Eduardo Call e atravessando uma estrada
secundária, com azimute 143°23'51" e lado 55,73m, chega-se ao Marco
M-002; deste, segue-se confrontando com as propriedades de Eduardo
Call e Adolfo Claus, atravessando o Rio Jacú, com azimute 136°03'57"
e lado 2.241,07m, chega-se ao Marco M-030; deste, segue-se confrontando com as propriedades de Adolfo Claus, Rodolfo Bossi e Afonso
Claudino e atravessando o Ribeirão da Paca, com azimute 136°20'50"
e lado 2.699,07m, chega-se ao Marco M-031; deste, segue-se confrontando com a propriedade de Afonso Claudino e atravessando o Rio do
Coqueiro, com azimute 136°04'59"e lado 2.062,62m, chega-se ao Marco
M-032; deste, segue-se confrontando com as propriedades de Afonso
Claudino, Max Falder e Pedro Bertotti, com azimute 136°15'24" e lado
1.733,19m, chega-se ao Marco M-033; deste, segue-se confrontando
com as propriedades de Pedro Bertotti, Vivaldino Dias de Oliveira,
Pedro Fossa e Artur Wagoer, com azimute 135°58'02"e lado 1.412,52m,
chega-se ao Marco M-034; deste, segue-se confrontando com a propriedade de Pedro Fossa e Artur Wagoer, com azimute 136°04'25" e
lado 1.265,0Im, chega-se ao Marco M-035; deste, segue-se confrontando com as propriedades de Pedro Fossa e Artur Wagoer, Valmor
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Moura e João Renetti, com azimute 136°31'57" e lado 1.743,01m,
chega-se ao Marco M-003; deste, segue-se confrontando com a propriedade de Aldo Mininguel e atravessando uma estrada secundária,
com azimute 1°10'37" e lado 1.838,36m, chega-se ao Marco M-004;
deste, segue-se atravessando o Rio Itajaí do Norte ou Hercílio, com
azimute 88°29'27"e lado 97,57m, chega-se ao ponto digitalizado D-031;
deste, segue-se a jusante do mesmo, com os seguintes azimutes e
lados: 147°28'55" e 253,59m, 125°36'10" e 212,98m, 112°13'24" e
212,13m, 109°08'22" e 140,42m, 88°32'56" e 199,03m, 81°02'27" e
451,09m, 85°43'38" e 363,59m, 101°05'57" e 317,65m, 125°16'49" e
67,26m, 170°15'55" e 73,28m, 142°11'47" e 177,24m, 151°31'06" e
148,70m, 171°09'45" e 226,39m, 194°44'19" e 117,72m, 162°59'01" e
327,63m, 137°17'47" e 405,35m, 155°53'15" e 153,84m, 172°54'40" e
112,47m, chega-se ao ponto digitalizado D-049; deste, segue-se confrontando com a propriedade de Francisco Neves da Silva, com
azimute 89°32'28" e lado 52,43m, chega-se ao Marco M-005; deste,
com azimute 89°56'33" e lado 2.018,01m, chega-se ao Marco M-021;
deste, segue-se confrontando com as propriedades de José Bertilli,
Raul Ropsel e Aldo Moretto, com azimute 3°51'13" e lado 1.422,14m,
chega-se ao Marco M-024; deste, segue-se confrontando com a propriedade de Aldo Moretto, com azimute 2°25'48" e lado 1.282,l1m,
chega-se ao Marco M-020; deste, com azimute 45°44'20" e lado
2.474,37m, chega-se ao Marco M-023; deste, com azimute 45°33'10" e
lado 1.447,10m, chega-se ao Marco M-019; deste, segue-se confrontando com a propriedade de Amo Rodolfo, com azimute 318°06'19" e lado
711,06m, chega-se ao Marco M-018; deste, com azimute 29°40'51" e
lado 586,95m, chega-se ao Marco M-O17; deste, com azimute 92°38'42"
e lado 215,17m, chega-se ao Marco M-016; deste, com azimute
21°29'23" e lado 639,58m, chega-se ao Marco M-015; deste, com
azimute 42°08'52" e lado 249,40m, chega-se ao Marco M-014; deste,
segue-se confrontando com terras da Empresa Manoel Marchete S.A.,
com azimute 23°11'58" e lado 946,76m, chega-se ao Marco M-013;
deste, com azimute 348°35'28" e lado 704,93m, chega-se ao Marco
M-012; deste, com azimute 38°07'45" e lado 1.148,75m, chega-se ao
Marco M-011; deste, segue-se confrontando com a propriedade de
Celso Berri, com azimute 328°47'47" e lado 637,16m, chega-se ao
Marco M-OlO; deste, com azimute 254°38'04" e lado 1.357,51m,
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chega-se ao Marco M-009; deste, com azimute 320°12'54" e lado
1.832,23m, chega-se ao Marco M-022; deste, com azimute 320°25'48"
e lado 996,17m, chega-se ao Marco M-008; deste, com azimute
349°17'27" e lado 1.21O,35m, chega-se ao Marco M-007; deste, com
azimute 271°00'19" e lado 100,31m, chega-se ao Marco M-006; deste,
com azimute 259°26'44" e lado 1.739,llm, chega-se ao Marco M-029;
deste, com azimute 259°26'44" e lado 2.096,26m, chega-se ao Marco
M-028; deste, segue-se confrontando com a propriedade de Celso Berri
e atravessando o Arroio Tateta, com azimute 259°26'43" e lado
1.930,85m, chega-se ao Marco M-027; deste, segue-se confrontando
com as propriedades de Celso Berri, Pedrinho e Ernesto Castilho,
atravessando o Arroio Tateta e o Rio Toldo com azimute 259°26'44" e
lado 2.077,86m, chega-se ao Marco M-026; deste, segue-se confrontando com as propriedades de Pedrinho e Ernesto Castilho, Frederico
Bauer, com azimute 259°26'44" e lado 1.992,76m, chega-se ao Marco
M-025; deste, segue-se confrontando com as propriedades de Rodolfo
Martins, Ourides Gomes e Francisco Sepha, com azimute 259°29'22"
e lado 1.948,66m, chega-se ao Marco-001, ponto inicial da descrição
deste perímetro.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de fevereiro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(54) DECRETO DE 15 DE FEVEREIRO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra lndlgena Jabuti, localizada no Mu·
nictpio de Bonfim, Estado de Roraima.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 19, § 1', da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e no art.
5' do Decreto n' 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
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DECRETA:
Art. 1Q Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da Terra Indígena
destinada à posse permanente dos grupos indígenas Makuxi e Wapixana, a seguir descrita:
A terra indígena, denominada Jabuti, com superfície de
14.210,6996 ha (quatorze mil duzentos e dez hectares, sessenta e nove
ares e noventa e seis centiares) e perímetro de 63.018,61m (sessenta
e três mil, dezoito metros e sessenta e um centímetros), localizada no
Município de Bonfim, Estado de Roraima, a qual se circunscreve nos
seguintes limites: Norte: partindo do Ponto P-01 de coordenadas
geográficas 03°14'lO,705"N e 60023'51,552''WGr.; localizado na confluência do Igarapé Calambo com o Rio Tacutu; segue pelo referido
igarapé, a montante, com uma distância de 12.411,54 metros, até
o Marco M-02 de coordenadas geográficas 03°14'30,372"N e
60018'05,689"WGr.; localizado em sua margem esquerda; dai, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 82°41'56,7" e 1.169,47
metros, até o Marco M-02/Incra de coordenadas geográficas
03°14'35,106"N e 60017'28,130"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 33°55'43,1" e 1.185,40 metros, até
o Marco M-43 de coordenadas geográficas 03°15'07,047"N e
60017'06,629"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 104°31'51,7" e 2.861,30 metros, até o Marco M-39 de
coordenadas geográficas 03°14'43,448"N e 60015'37,042''WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 104°31'51,6" e
1.929,00 metros, até o Marco M-37 de coordenadas geográficas
03°14'27,538"N e 60014'36,647''WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 104°31'51,7" e 2.042,49 metros, até o
Marco M-33 de coordenadas geográficas 03°14'10,691"N e
60013'32,701"WGr.; daí segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 104°31'51,7" e 1.943,74 metros, até o Marco M-04 de
coordenadas geográficas 03°13'54,659"N e 60012'31,847"WGr. Leste:
do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 159°18'12,1" e 372,97 metros, até o Marco M-24 de
coordenadas geográficas 03°13'43,297''N e 60012'27,2"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 159°031'12,5" e
2.257,20 metros, até o Marco M-20 de coordenadas geográficas
Co!.
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03°12'34,440''N e 60 012'02,240''WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 160°11'42,4" e 2.396,86 metros, até o
Marco M-01/Incra de coordenadas geográficas 03°11'21,01O"N e
60011'36,157''WGr.; localizado na margem da rodovia BR-401; daí,
segue pela borda da referida rodovia, no sentido de Boa Vista, com
uma distância de 6.837,53 metros, até o Marco M-04/A de coordenadas geográficas 03°09'32,201''N e 60 014'49,158"WGr.; localizado no
cruzamento da citada rodovia com o Igarapé Jabuti. Sul: do marco
antes descrito, segue pelo referido igarapé, a jusante, com uma
distância de 11.361,15 metros, até a confluência com o Igarapé
Garrafa, no Ponto P-02 de coordenadas geográficas 03°11'24,276''N e
60 019'30,571''WGr.; daí, segue pelo Igarapé Garrafa, ajusante, com
uma distância de 7.873,49 metros, até a sua confluência com o Rio
Tacutu, no Ponto P-03 de coordenadas geográficas 03°10'14,003''N e
60 022'17,991''WGr. Oeste: do marco antes descrito, segue pelo referido rio, a jusante, com uma distância de 8.376,43 metros até o Ponto
P-01, início da descrição deste perímetro.

Art. 2" Declara que a Terra Indígena de que trata este decreto,
situada na faixa de fronteira submete-se ao disposto no art. 20, § 2",
da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de fevereiro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(55) DECRETO DE 15 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de utilidade pública a Associeção Comunitária Monte Azul, com sede na

Cidade de São Paulo (SP), e outra entidade.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
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disposto no art. 1· da Lei n· 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1"
do Decreto n· 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1· São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Associação Comunitária Monte Azul, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 51.232.22110001-26
(Processo MJ n· 15.120/94-11);
Viva Cazuza, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, portadora do CGC n" 39.418.470/0001-05 (Processo
MJ n· 24.448/95-38).

Art. 2· As entidades acima relacionadas ficam obrigadas a
apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenha sido
subvencionada, conforme preceitua o art. 5· do Decreto n· 50.517/61
que regulamenta a Lei n· 91135.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

(56) DECRETO DE 22 DE FEVEREIRO DE 1996
Declara de utilidade pública a Funda-

ção Julita, comsede na Cidade de São Paulo
(SP), e o Hospital de ltamarandíbo, com sede
na Cidade de Itamarandiba (MG).

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
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disposto no art. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1º
do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1e São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Fundação Julita, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, portador do CGC nº 62.805.759/0001-07 (Processo MJ
nº 784/95-31);
Hospital de Itamarandiba, com sede na Cidade de Itamarandiba,
Estado de Minas Gerais, portador do CGC nº 21.153.960/0001-61
(Processo MJ nº 12.087/94-23).
Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da
Justiça, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do
demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do
Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961, a Lei nº 91, de 28 de agosto
de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(57) DECRETO DE 26 DE FEVEREIRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio e Jornais
do Ceará 8A., para explorar serviço de rcdiodifusão sonora em onda média na Cidade
de Fortaleza, Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
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do art. 6", inciso I, do Decreto n"88.066, de 26 dejaneiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 29650.000680/93,
DECRETA:
Art. 10 Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3" da Lei
n 9 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1" de
novembro de 1993, a concessão outorgada à Rádio e Jornais do Ceará
S.A., renovada pelo Decreto n" 90.427, de 8 de novembro de 1984, cujo
prazo residual foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3", do art. 223 da
Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de fevereiro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(58) DECRETO DE 29 DE FEVEREIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Turismo das Faculdades Integradas de Coxim. com sede na Cidade de Coxim, Estado
de Mato Grosso da Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, 6", da Lei
n" 9.131, de 24 de novembro de 1995, e parágrafo único do art. 1" do
Decreto n" 1. 734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do
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Processo nO 23001.000526/90-88, do Minstério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. lº Fica autorizado o funcionamento do Curso de Turismo,
a ser ministrado pelas Faculdades Integradas de Coxim, mantidas
pela Sociedade Educacional Onze de Abril (Seon), com sede na Cidade
de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de fevereiro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(59) DECRETO DE 29 DE FEVEREIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Letras da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras, com sede na Cidade de Santa Rita,
Estado da Paralba.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, 6", da Lei
n" 9.131, de 24 de novembro de 1995, e parágrafo único do art. 1" do
Decreto n'' 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do
Processo nO 23001.001252190-90, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. I" Fica autorizado o funcionamento do Curso de Letras,
licenciatura plena, com habilitação em Português e respectivas Literaturas, a ser ministrado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras, mantida pelo Instituto de Ensino Superior da Paraíba, com
sede na Cidade de Santa Rita, Estado da Paraíba.
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Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(60) DECRETO DE 29 DE FEVEREIRO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de
Dados. do Centro de Ensino Superior Barros
Melo, com sede na Cidade de Olindo, Estado
de Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n· 5.540, de 28 de novembro de 1968, 6·, da Lei
n· 9.131, de 24 de novembro de 1995, e parágrafo único do art. 1· do
Decreto n· 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do
Processo nº 23023.000602190·89, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:

Art. 1· Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de
Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pelo Centro
de Ensino Superior Barros Melo, mantido pela Associação de Ensino
Superior de Olinda, com sede na Cidade de Olinda, Estado de Pernambuco.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de fevereiro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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739

1.326 - Medida Provisória de 15 de fevereiro de 1996 - Altera a redação
do § 4' do art. 49 da Lei n' 9.082, de 25 de julho de 1995, que dispõe
sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 1996.
Publicada noDO de 16 de fevereiro de 1996.

743

1.327

- Medida Provisória de 29 de fevereiro de 1996 - Dispõe sobre
medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências. Publicada no DO de 12 de março de 1996.

744

1.328 - Medida Provisória de 29 de fevereiro de 1996 - Concede isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos. Publicada no DO de
12 de março de 1996.

746

1.329 - Medida Provisória de 29 de fevereiro de 1996 - Isenta do Imposto
de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados bens de
informática adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Publicada no
DO de l' de março de 1996.

747

DECRETOS LEGISLATIVOS
1 -

Decreto Legislativo de 28 de fevereiro de 1996 - Aprova o texto da
Convenção Interamericana sobre Obrigação Alimentar, concluída em
Montevidéu, em 15 de julho de 1989. Publicado noDO de 29 de fevereiro
de 1996.
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2 -

Decreto Legislativo de 28 de fevereiro de 1996 - Aprova o texto do Acordo
de Co-Produção Audiovisual, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Canadá, em Brasília, em 27 de
janeiro de 1995. Publicado no DO de 29 de fevereiro de 1996.

750

3 -

Decreto Legislativo de 28 de fevereiro de 1996 - Aprova o texto do
Acordo de Cooperação para Redução da Demanda, Prevenção do
Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República de
Cuba, em Brasília, em 29 de agosto de 1994. Publicado no DO de
29 de fevereiro de 1996.

751

4 -

Decreto Legislativo de 28 de fevereiro de 1996 - Aprova o texto do
Protocolo, celebrado em Brasília, em 12 de julho de 1994, Suplementar
à Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda e o Capital,
assinada em Brasília, em 21 de agosto de 1980, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Noruega. Publicado no
DO de 29 de fevereiro de 1996.

752

5 -

Decreto Legislativo de 28 de fevereiro de 1996 - Aprova o texto do
Acordo sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China, em
Pequim, em 11 de julho de 1994. Publicado no DO de 29 de fevereiro de
1996............................................................................................................

753

Decreto Legislativo de 28 de fevereiro de 1996 - Aprova o texto do
Protocolo Interpretativo do art. 44 do Tratado de Montevidéu, assinado
entre Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México,
Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, em 13 de junho de 1994, no
âmbito do Tratado de Montevidéu, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi). Publicado no DO de 29 de fevereiro de
1996............................................................................................................

754

Decreto Legislativo de 28 de fevereiro de 1996 - Aprova o texto do
Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Turquia, em Brasília, em 10 de abril de 1995. Publicado no DO de 29
de fevereiro de 1996.

755

Decreto Legislativo de 28 de fevereiro de 1996 - Aprova o texto do
Acordo Relativo ao Uso de Peritos em Cooperação Técnica entre Países
em Desenvolvimento, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação
e a Agricultura (FAO), em Brasília, em 21 de fevereiro de 1995.
Publicado no DO de 29 de fevereiro de 1996.

756

6 -

7 -

8 -

9 -

Decreto Legislativo de 29 de fevereiro de 1996 - Aprova o texto da
Convenção Internacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, Pro-
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dução, Estocagem e Uso de Annas Químicas e sobre a Destruição das
Armas Químicas existentes no mundo, assinada pelo Brasil em 13 de
janeiro de 1993. Publicado no DO de 6 de março de 1996.

757

10 -

Decreto Legislativo de 29 de fevereiro de 1996 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Cultura de Joinville Ltda., para
executar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Joinville, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 6 de março de
1996.

758

11 -

Decreto Legislativo de 29 de fevereiro de 1996 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Cultura de Alegrete Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de
6 de março de 1996.

758

Decreto Legislativo de 29 de fevereiro de 1996 -Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Caiuá Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade
de Paranavaí, Estado do Paraná. Publicado no DO de 6 de março
de 1996.

759

13 -

Decreto Legislativo de 29 de fevereiro de 1996 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio A Tribuna de Santos Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Santos, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 6 de março
de 1996.

760

14 -

Decreto Legislativo de 29 de fevereiro de 1996 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Vale do Rio Grande Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Miguelópolis, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 6 de março de
1996.

760

Decreto Legislativo de 29 de fevereiro de 1996 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rede Atlântico Sul de Radiodifusão
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Brusque, Estado de Santa Catariana. Publicado no DO de 6
de março de 1996.

761

16 -

Decreto Legislativo de 29 de fevereiro de 1996 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Executiva Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Goiânia, Estado de Goiás. Publicado no DO de 6 de março de 1996. ....

762

17 -

Decreto Legislativo de 29 de fevereiro de 1996 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Televisão de Sergipe S.A., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. Publicado no DO de 6 de março
de 1996.

762

12 -

15 -
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RESOLUÇÕES
4 -

Resolução de 19 de fevereiro de 1996 -Autoriza o Estado do Mato Grosso
a elevar, temporariamente e em caráter excepcional, seu limite de
endividamento para fins de emissão, mediante ofertas públicas, de
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso (LFrEIMT),
destinadas ao giro de sua dívida mobiliária vencível no 12 semestre de
1996. Publicada naDO de 1°de fevereiro de 1996.

765

5 -

Resolução de 6 de fevereiro de 1996 - Autoriza o Estado do Tocantins
a prestar garantia no valor de R$ 34.000.000,00 (trinta e quatro
milhões de reais), acrescida dos respectivos encargos financeiros (acessórios), junto ao Banco do Brasil S.A., destinada a financiar a execução
do Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para Desenvolvimento dos
Cerrados - Prodecer IH - Piloto, a ser implantado no Município de
Pedro Afonso, Estado do Tocantins. Publicada no DO de 7 de fevereiro
de 1996.

768

6 -

Resolução de 6 de fevereiro de 1996-Autorizao Estado do Mato Grosso
do Sul a elevar temporariamente o limite de comprometimento de sua
Receita Líquida Real para a contratação de operação de crédito externo
junto ao Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata
(Fonplata) no valor de até US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares
norte-americanos), cujos recursos serão destinados a financiar, parcialmente, o Projeto de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MS·141, trecho
Ivinhema-Naviraí. Publicada no DO de 7 de fevereiro de 1996.

770

7 -

Resolução de 8 de fevereiro de 1996 - Autoriza a União a conceder
garantia para operações de crédito externo a serem contratadas pela
Cesp - Companhia Energética de São Paulo, mediante lançamentos
de títulos no exterior, no valor máximo acumulado equivalente a até
US$ 710,000,000.00 (setecentos e dez milhões de dólares norte-americanos), destinados ao pagamento de dívidas garantidas pelo Tesouro Nacional, e autoriza o Estado de São Paulo a prestar contragarantia à União para as mesmas operações de crédito. Publicada no DO
de 9 de fevereiro de 1996.

772

Resolução de 12 de fevereiro de 1996 - Autoriza a contratação de operação de crédito externo no valor equivalente a até US$ 102,000,000.00
(cento e dois milhões de dólares norte-americanos) entre a República
Federativa do Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), destinada a financiar, parcialmente, o Projeto de
Descentralização do Transporte Ferroviário Metropolitano de Recife.
Publicada no DO de 13 de fevereiro de 1996.

774

8 -

9 -

Resolução de 28 de fevereiro de 1996 - Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo, no valor de
FF$ 68.790.136,93 (sessenta e oito milhões, setecentos e noventa mil,
cento e trinta e seis francos franceses e noventa e três centavos) junto
ao Banque Paribas, destinada ao financiamento integral do custo da
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10 -

importação de equipamentos e serviços a serem fornecidos pela
empresa francesa Aérospatiale. Publicada no DO de 29 de fevereiro
de 1996.

776

Resolução de 28 de fevereiro de 1996 - Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de doação, junto ao Governo do
Japão, destinada à assistência técnica no âmbito do projeto de descentralização de transportes urbanos em cidades de médio porte. no
valor equivalente a Y = 136,400,000 (cento e trinta e seis milhões e
quatrocentos mil ienes japoneses). Publicada no DO de 29 de janeiro
de 1996.

778

DECRETOS
1.802 - Decreto de 2 de fevereiro de 1996 - Dispõe sobre a inscrição dos
restos a pagar do exercício de 1995, no âmbito do Poder Executivo.
Publicado no DO de 5 de fevereiro de 1996.
1.803 - Decreto de 6 de fevereiro de 1996 - Altera dispositivos do Decreto
n 2 980, de 11 de novembro de 1993, que dispõe sobre a cessão de uso e
a administração de imóveis residenciais de propriedade da União a
agentes políticos e servidores públicos federais. Publicado no DO de 7
de fevereiro de 1996.
1.804 - Decreto de 6 de fevereiro de 1996 - Dispõe sobre a execução do
Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial nl! 21, subacrito ao amparo do art. 25 do Tratado de Montevidéu de 1980, entre
Brasil e Cuba, de 27 dejunho de 1995. Publicado noDO de 7 de fevereiro
de 1996.
1.805 - Decreto de 6 de fevereiro de 1996 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica nl! 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 30
de dezembro de 1994. Publicado no DO de 7 de fevereiro de 1996.
1.806 - Decreto de 6 de fevereiro de 1996 - Promulga o Acordo para a
Conservação da Fauna Aquática nos Cursos dos Rios Limítrofes, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Paraguai, em Brasília, em 1l! de setembro de 1994.
Publicado no DO de 7 de fevereiro de 1996.
1.807 - Decreto de 6 de fevereiro de 1996 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão que menciona. Publicado no DO de 7 de
fevereiro de 1996.
1.808 - Decreto de 7 de fevereiro de 1996 -Aprova o Estatuto da Financiadora de Estudos e Projetos (Ftnep). Publicado no DO de 8 de
fevereiro de 1996.
1.809 - Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Aprova a alteração do art. 5l!
do Estatuto Social da Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S.A. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1996.

781

782

784

785

786

787

788
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950
1.810 - Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Promulgá o Acordo sobre
Transporte Aéreo, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo de Macau, em Macau, em 15 de julho de 1994.
Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1996.
1.811 - Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Dispõe sobre a execução do
Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial n2 21, entre
Brasil e Cuba, de 20 de dezembro de 1995. Publicado no DO de 9 de
fevereiro de 1996.
1.812 - Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Altera dispositivos do Decreto
ns 30.691, de 29 de março de 1952, que aprovou o Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal alterado
pelo Decreto ns t.ãõõ, de 25 de junho de 1962. Publicado noDO de 9 de
fevereiro de 1996.
1.813 - Decreto de 8 de fevereiro de 1996 -Altera as alíquotas do Imposto
sobre Produtos Industrializados incidente sobre os produtos que enumera. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1996.
1.814 - Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Dispõe sobre a incidência do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos e Valores Mobiliários (IOF) no resgate de aplicações destinadas
à subscrição de quotas de Fundo de Investimento Imobiliário e de
Fundo Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes. Publicado
no DO de 9 de fevereiro de 1996.

803

804

805

816

817

1.815 - Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Dispõe sobre o Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas a
Títulos e Valores Mobiliários (IOF). Publicado no DO de 9 de fevereiro
de 1996.

819

1.816 - Decreto de 9 de fevereiro de 1996 - Aprova o Estatuto da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Publicado no DO de 12 de
fevereiro de 1996.

820

1.817 - Decreto de 12 de fevereiro de 1996 - Dispõe sobre o processo de
eleição dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de
Assistência Social, e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de
fevereiro de 1996.

835

1.818 - Decreto de 13 de fevereiro de 1996 - Dispõe sobre a inclusão, no
Programa Nacional de Desestatização (PND), de aproveitamentos hidrelétricos. Publicado noDO de 14 de fevereiro de 1996.

841

1.819 - Decreto de 16 de fevereiro de 1996 - Disciplina as transferências
de recursos da União por intermédio de instituições e agências financeiras oficiais federais e dá outras providências. Publicado no DO de 21
de fevereiro de 1996.

843

1.820 - Decreto de 26 de fevereiro de 1996 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão que menciona. Publicado no DO de 27 de
fevereiro de 1996.

844
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1.821 - Decreto de 28 de fevereiro de 1996 - Reduz alíquota do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF) e dá outras providências. Publicado no DO
de 29 de fevereiro de 1996.

845

1.822 - Decreto de 29 de fevereiro de 1996 - Transfere ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado competência para a análise e aprovação das prestações de contas decorrentes dos convênios,
contratos e outros instrumentos similares firmados pelos extintos Ministérios do Bem-Estar Social e da Integração Regional, e dá outras
providências. Publicado no DO de 12 de março de 1996.

846

1.823 - Decreto de 29 de fevereiro de 1996 - Transfere ao Ministério da
Previdência e Assistência Social competência para análise e aprovação
das prestações de contas de processos oriundos da extinta Fundação
Legião Brasileira de Assistência e dá outras providências. Publicado no
DO de l' de março de 1996.

847

1.824 - Decreto de 29 de fevereiro de 1996 - Dispõe sobre a execução do
Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n 9 27, Setor da
Indústria do Vidro, entre Brasil e Venezuela, de 30 de dezembro de
1994. Publicado uoDO de l' de março de 1996.

849

1.825 - Decreto de 29 de fevereiro de 1996 - Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de março de
1996.

850

1.826 - Decreto de 29 de fevereiro de 1996 - Regulamenta a Lei Complementar n 9 84, de 18 de janeiro de 1996, que institui fonte de custeio
para a manutenção da Seguridade Social. Publicado no DO de 19 de
março de 1996.

868

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

Decreto de 2 de fevereiro de 1996 - Reconhece como do interesse do
Governo brasileiro a transferência do controle acionário da Nacional
Companhia de Seguros. Publicado no DO de 5 de fevereiro de 1996. ..

Decreto de 6 de fevereiro de 1996 - Dispõe sobre a transferência da
Comissão Nacional para as Comemorações do V Centenário do Descobrimento do Brasil, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de
fevereiro de 1996.
(3) - Decreto de 6 de fevereiro de 1996 - Dá nova redação aos arts. 39 e 49
do Decreto de 24 de agosto de 1994, que cria o Comitê Nacional para a
preparação da participação do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos. Publicado no DO de 7 de fevereiro
de 1996.

873

(2) -

874
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952
(4) -

Decreto de 6 de fevereiro de 1996 - Autoriza o funcionamento do Curso
de Psicologia, da Faculdade Garcia Silveira, com sede na Cidade satélite de Sobradinho, Brasília, Distrito Federal. Publicado no DO de 7 de
fevereiro de 1996.

877

(5) -

Decreto de 6 de fevereiro de 1996 - Autoriza .c funcionamento do
Curso de Desenho Industrial da Faculdade de Desenho Industrial de
São Paulo, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 7 de fevereiro de 1996.

878

(6) -

Decretode 6 de fevereiro de 1996 - Autoriza o funcionamento do Curso
de Administração das Faculdades Integradas Rui Barbosa, com sede
na Cidade de Andradina, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 7
de fevereiro de 1996.

878

(7) -

Decreto de 6 de fevereiro de 1996 - Autoriza o funcionamento do Curso
de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis e Tecnologia
em Administração Rural de Alta Floresta, com sede na Cidade de Alta
Floresta, Estado de Mato Grosso. Publicado no DO de 7 de fevereiro de
1996.

879

(8) -

Decreto de 6 de fevereiro de 1996 - Autoriza o funcionamento do Curso
de Letras, da Faculdade de Ciências e Letras de Santa Fé do Sul, com
sede na Cidade de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo. Publicado no
DO de 7 de fevereiro de 1996.

880

(9) -

Decreto de 6 de fevereiro de 1996 - Autoriza o funcionamento do Curso
de Ciências, da Faculdade de Ciências e Letras de Santa Fé do Sul, com
sede na Cidade de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo. Publicado no
DO de 7 de fevereiro de 1996.

881

(10) -

Decreto de 6 de fevereiro de 1996 - Autoriza o funcionamento de
habilitações do Curso de Pedagogia das Faculdades Estadual de Filo-sofia, Ciências e Letras de Guarapuava e de Educação, Ciências e
Letras de Irati, Estado do Paraná. Publicado no DO de 7 de fevereiro
de 1996.

882

(11) -

Decreto de 6 de fevereiro de 1996 - Autoriza o funcionamento das
habilitações em Orientação Educacional e em Inspeção Escolar, do
Curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Cataguases, com sede na Cidade de Cataguases, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 7 de fevereiro de 1996.

883

(12) -

Decreto de 6 de fevereiro de 1996 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Administrativas de Valinhos, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 7 de
fevereiro de 1996.

883

(13) -

Decreto de 6 de fevereiro de 1996 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Administração da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados de
Viana, com sede na Cidade de Viana, Estado do Espírito Santo. Publicado no DO de 7 de fevereiro de 1996.

884
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953
(14) -

(15) -

(16) -

(17) -

(18) -

Decreto de 7 de fevereiro de 1996 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Direito do Instituto Superior de Ensino e Pesquisa de Ituiutaba, com sede na Cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.
Publicado no DO de 8 de fevereiro de 1996.
Decreto de 7 de fevereiro de 1996 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis de
Juiz de Fora. com sede na Cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de B de fevereiro de 1996.
Decreto de 7 de fevereiro de 1996 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Geografia da Faculdade de Ciências e Letras de Bragança
Paulista, com sede na Cidade de Bragança Paulista, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 8 de fevereiro de 1996.
Decreto de 7 de fevereiro de 1996 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Direito da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de Ubá,
com sede na Cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO
de 8 de fevereiro de 1996.
Decreto de 7 de fevereiro de 1996 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Pedagogia, da Faculdade Municipal de Nova Mutum, com
sede na Cidade de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso. Publicado no
DO de 8 de fevereiro de 1996.

885

886

886

887

888

(19) -

Decreto de 7 de fevereiro de 1996 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Administração da Faculdade de Direito e Administração, com
sede na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo. Publicado no DO de
8 de fevereiro de 1996.

889

(20) -

Decreto de 7 de fevereiro de 1996 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Administração e Negócios de Valinhos, com sede na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 8 de fevereiro de 1996.

889

(21) -

Decreto de 7 de fevereiro de 1996 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Comunicação Social da Faculdade de Comunicação Social de
São Paulo, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 8 de fevereiro de 1996.

890

(22) -

Decreto de 7 de fevereiro de 1996 - Delega competência para nomeação das autoridades que menciona, e dá outras providências. Publicado
no DO de 8 de fevereiro de 1996.

891

(23) -

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Miguel, situado no Município de Alto Paraíso, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1996.

892

(24) -

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pedra de
Pau, situado no Município de Grajaú, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1996.

893
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954
(25) -

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Dona,
situado no Município de Gameleira, Estado de Pernambuco, e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1996.

(26) -

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para

894

fine de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido
como Fazenda Barracão ou Pirangi, situado no Município de Galinhos,
Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no

DO de 9 de fevereiro de 1996.

895

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Perdiz Grande,
situado no Município de Timbó Grande, Estado de Santa Catarina, e dá
outras providências. Publicado DO DO de 9 de fevereiro de 1996.

896

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cantoneira, situado no Município de Nova Crixás, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1996.

897

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Bela Vista /Fazenda Nova/São Francisco/São João. situado no Município de Poço
Redondo, Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado no
DO de 9 de fevereiro de 1996.

898

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Bom Sucesso, situado
no Município de Pedra Grande, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1996.

899

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Santo Antônio da Boa
Vista. situado no Município de Branquinha, Estado de Alagoas, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1996.

901

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Rita, situado no Município de Vargem, Estado de Santa Catarina, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1996.

902

(33) -

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda OIMs
D'Agua, situado no Município de Padre Bernardo, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1996.

903

(34) -

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Lagoa
Rica, situado no Município de Paracatu, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1996.

904

(27) -

(28) -

(29) -

(30) -

(31) -

(32) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 2, p. 941-957, fev. 1996

955
Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Areal,
situado no Município de Ibíaí, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1996.

905

(36) _. Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social,
para fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Esperança, situado no Município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de
fevereiro de 1996.

906

(35) -

(37) -

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Picada,
situado DOS Municípios de Xique-Xíque e Morporá, Estado da Bahia, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1996.

907

(38) -

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Jasmina,
situado no Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1996.

908

(39) -

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fine de reforma agrária, o imóvel rural denominado Castanhal Ubá,
situado nos Municípios de São João do Araguaia e São Domingos do
Araguaia, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO
de 9 de fevereiro de 1996.

909

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Flor de
Mundaú, situado no Município de Branquinha, Estado de Alagoas, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1996.

910

(40) -

(41) -

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Candiru,
situado nos Municípios de Ipixuna, do Pará e Aurora do Pará, Estado
do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de fevereiro

de 1996.

911

(42) -

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lagoa do Serrote,
situado no Município de Santana do Acaraú, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1996.

912

(43) -

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Poços, situado no
Município de Tamboril, Estado do Ceará, e dá outras providências.
Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1996.

913

(44) -

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda JoiUJ
Pinto, situado no Município de Pinhão, Estado de Sergipe, e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1996.
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956
(45) -

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Paraíso, situado no
Município de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicada no DO de 9 de fevereiro de 1996.

916

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Recanto Olho
D:4gua. situado no Município de Abelardo Luz, Estado de Santa Cata.
rina, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de fevereiro de
1996.

917

(47» -

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social,
para fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Transvalf Pau de Leite, situado no Município de Caníndé, Estado do
Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de fevereiro
de 1996.

918

(48) -

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Direito da Faculdade de Direito do Alto Paranaíba, com sede
na cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 9 de
fevereiro de 1996.
Retificado no DO de 12 de fevereiro de 1966....................................

919
939

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Passa Três
ou Macacos, situado no Município de Uruaçu Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1996.

919

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Declara de utilidade pública a
Associação Renascer - Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro (RJ), e outras entidades. Publicada no DO de 9 de fevereiro de 1996.

921

Decreto de 12 de fevereiro de 1996 - Autoriza a Fundação Friedrich
Ebert, a instalar-se no Brasil. Publicado no DO de 13 de fevereiro de
1996.

922

Decreto de 15 de fevereiro de 1996 - Homologa a demarcação
administrativa da Terra Indígena Canauanim no Município de Bonfim,
Estado de Roraima. Publicado no DO de 16 de fevereiro de 1996. .......

923

Decreto de 15 de fevereiro de 1996 - Homologa a demarcação
administrativa da Terra Indígena Ibirama, localizada nos Municfpioa
de Ibirama e Itaiópolis, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de
16 de fevereiro de 1996
'"

927

Decreto de 15 de fevereiro de 1996 - Homologa a demarcação
administrativa da Terra Indígena Jabuti, localizada no Município de
Bonfim, Estado de Raraima. Publicado no DO de 16 de fevereiro de
1996.

930

(46) -

(49) -

(50) -

(51) -

(52) -

(53) -

(54) -
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957
(55) -

(56) -

(57) -

(58) -

(59) -

(60) -

Decreto de 15 de fevereiro de 1996 - Declara de utilidade pública a
Associação Comunitária Monte Azul, com sede na Cidade de São Paulo
(SP), e outra entidade. Publicado no DO de 16 de fevereiro de 1996.

932

Decreto de 22 de fevereiro de 1996 - Declara de utilidade pública a
Fundação Julita, com sede na Cidade de São Paulo (SP), e o Hospital
de ltamarandiba, com sede na Cidade de ltamarandiba (MG). Publicado no DO de 23 de fevereiro de 1996.

933

Decreto de 26 de fevereiro de 1966 - Renova a concessão da Rádio e
Jornais do Ceará S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. Publicado no DO
de 27 de fevereiro de 1996.

934

Decreto de 29, de fevereiro de 1996 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Turismo das Faculdades Integradas de Coxim, com sede na
Cidade de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul. Publicado no DO de
1'1 de março de 1996.

935

Decreto de 29, de fevereiro de 1996 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Letras da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, com sede
na Cidade de Santa Rita, Estado do Paraíba. Publicado no DO de 1!í! de
março de 1996.

936

Decreto de 29, de fevereiro de 1996 - Autoriza o funcionamento do
Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, do Centro
de Ensino Superior Barros Melo, com sede na Cidade de Olinda, Estado
de Pernambuco. Publicado no DO de 1'1 de março de 1996.

937

RETIFICAÇÕES
DECRETOS NÃO NUMERADOS
(48) -

Decreto de 8 de fevereiro de 1996 - Autoriza o funcionamento do
Curso de Direito da Faculdade de Direito do Alto Paranaíba, com sede
na Cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais. Publicado noDO de 9 de
fevereiro de 1996
.
Retificado no DO de 12 de fevereiro de 1996
.

919
939

(126) - Decreto de 22 de dezembro de 1995 - Transfere para a Fundação
Arquidiocesana de Cultura a concessão outorgada à Rádio Cultura
de Sergipe S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Aracajú, Estado de Sergipe. Publicado no
DO de 26 de dezembro de 1995 e, retificado no DO de 9 de fevereiro
de 1996
.
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Tratado de Montevidéu; Protocolo Interpretativo do art. 44; Texto, aprovação; Associação Latino-Americana de Integração (Aladi); Argentina;
Brasil; Chile; Colômbia; Equador; México; Paraguai; Peru; Uruguai e
Venezuela
Decreto Legislativo n'1 6, de 28 de fevereiro de 1996

754

Col. Leia Rep. Fed. Brasil. Brasília, v. 188, n. 2. p. 959-1004. fev. 1996

965

c
CADASTRO INFORMATIVO DOSCRÉDITOSDE ÓRGÃOS E ENTIDADES
FEDERAIS NÃO QUITADOS (CADIN)
Regulamentação
Medida Provisória n fl1.32D, de 9 de fevereiro de 1996

722

CADIN ver CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E
ENTIDADESFEDERAIS NÃO QUITADOS
CANADÁ
Acordo de Co-Produção Audiovisual; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo nl!2, de 28 de fevereiro de 1996

750

CARGO EM COMISSÃO
Criação; Ministério da Fazenda
Medida Provisória n!! 1.297, de 9 de fevereiro de 1996

595

Criação, reclassificação; Advocacia-Geral da União
Medida Provisória n!! 1.297, de 9 de fevereiro de 1996

595

Quadro demonstrativo, aprovação; Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado
Decreto nl!1.825, de 29 de fevereiro de 1996

850

Quantitativo
Medida Provisória nl!1.321, de 9 de fevereiro de 1996

729

Remanejamento
Ministério da Justiça
Decreto n!! 1.807, de 6 de fevereiro de 1996
Ministério da Previdência e Assistência Social; Fundação Legião
Brasileira de Assistência (extinta); Inventário
Decreto n 21.823, de 29 de fevereiro de 1996
Ministério de Minas e Energia
Decreto n 2 1.820, de 26 de fevereiro de 1996

787

847
844

CENTENÁRIO
Quinto; Descobrimento do Brasil; Comemoração; Comissão Nacional,
transferência; Ministério das Relações Exteriores
(2) Decreto de 6 de fevereiro de 1996

874

CENTRO SOCIALNOSSA SENHORADO AMPARO, VALENÇA (BA)
Utilidade Pública, declaração
(50) Decreto de 8 de fevereiro de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

921

966
CERRADO
Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento dos
Cerrados, Prodecer 111-Piloto; Estado de Tocantins; Operação financeira; Empréstimo interno
Resoluçãon!! 5, de 6 de fevereiro de 1996

768

CESP ver COMPANHIA ENERGÉTICADE SÃOPAULO
CHILE
Tratado de Montevidéu; Protocolo Interpretativo do art. 44; Texto, aprovação; Associação Latino-Americana de Integração (Aladi); Argentina;
Bolívia; Brasil; Colômbia; Equador; México; Paraguai; Peru; Uruguai e
Venezuela
DecretoLegislativo n'1 6, de 28 de fevereiro de 1996

754

CHINA
Acordo sobre Serviços Aéreos; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo ns õ, de 28 de fevereiro de 1996

753

CIDADANIA
Exercício; Soberania popular; Direitos e garantias individuais; Interesse
público; Ato, gratuidade; Constituição Federal art. 52, inciso LXXVII,
regulamentação
Lei n'l9.265, de 12 de fevereiro de 1996

574

CIJ::NCIA DACOMPUTAÇÃO
Curso de graduação, autorização
Faculdade de Ciências Administrativas de Valinhos (SP)
(12) Decreto de 6 de fevereiro de 1996

883

CIJ::NCIAS
Curso de graduação, autorização
Faculdade de Ciências e Letras de Santa Fé do Sul (SP)
(9) Decreto de 6 de fevereiro de 1996

881

CIJ::NCIAS CONTÁBEIS
Curso de graduação, autorização
Faculdade de Administração e Negócios de Valinhos (SP)
(20) Decreto de 7 de fevereiro de 1996
Faculdade de Ciências Contábeis e Tecnologia em Administração

889

Rural de Alta Floresta (MT)
(7) Decreto de 6 de fevereiro de 1996
Faculdade de Ciências Contábeis de Juiz de Fora (MG)
(15) Decreto de 7 de fevereiro de 1996

879
886

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

967
COFINS ver CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COLÔMBIA
Tratado de Montevidéu; Protocolo Interpretativo do art. 44; Texto, aprovação; Associação Latino-Americana de Integração (Aladí); Argentina;
Bolívia; Brasil; Chile; Equador; México; Paraguai; Peru; Uruguai e
Venezuela
Decreto Legislativo n!! 6, de 28 de fevereiro de 1996

754

COMEMORAÇÃO
Quinto Centenário do Descobrimento do Brasil; Comissão Nacional,
transferência; Ministério das Relações Exteriores
(2) Decreto de 6 de fevereiro de 1996

874

COMISSÃO NACIONALPARAAS COMEMORAÇÔES DOV CENTENÁRIO
DO DESCOBRIMENTO DO BRASIL
Transferência; Ministério!das Relações Exteriores
(2) Decreto de 6 de fevereiro de 1996

874

COMPANHIABRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)
Recursos; Companhia Fluminense de Trens Urbanos (Flumitrens); Lei
D2 8.995/95, alteração
Medida Provisória n'J1.292, de 9 de fevereiro de 1996

582

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRAS)
Recursos, utilização; Fundo da Marinha Mercante
Medida Provisória nl!1.293, de 9 de fevereiro de 1996

583

COMPANHIA ENERGÉTICADE SÃOPAULO (CESP)
Operação fmanceira; Empréstimo externo; União Federal, garantia;
Estado de São Paulo
Resoluçw n'l 7, de 8 de fevereiro de 1996

772

COMPANIIlAFLUMINENSE DE TRENS URBANOS (FLUMITRENS)
Pagamento de Pessoal; Recursos; Lei nl! 8.995/95, alteração
Medida Provisória n 21.292, de 9 de fevereiro de 1996

582

COMPANIIlANACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB)
Estatuto, aprovação
Decreto nl!1.816, de 9 de fevereiro de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

820

968
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Controle acionário, transferência; União de Bancos Brasileiros S.A.
(Unibanco)
(1) Decreto de 2 de fevereiro de 1996
O"

873

COMUNICAÇÃO SOCIAL
Curso de graduação, autorização
Faculdade de Comunicação Social de São Paulo (SP)
(21) Decreto de 7 de fevereiro de 1996

890

CONAB ver COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
CONFER~NCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE ASSENTAMENTOS

HUMANOS
Comitê Nacional para a preparação da participação do Brasil, criação;
Decreto de 24.8.94, alteração
(3) Decreto de 6 de fevereiro de 1996
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
Sistema Financeiro Nacional, reestruturação
Medida Provisória nº 1.288, de 111de fevereiro de 1996
Medida Provisória nº 1.327, de 29 de fevereiro de 1996

875

577
744

CONSELHO NACIONAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL (CNAS)
Representação; Eleição

Decreto n Q 1.817, de 12 de fevereiro de 1996

835

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 52,inciso LXXVII, regulamentação; Cidadania, exercício; Soberania
popular; Direitos e garantias individuais; Interesse público; Ato, gratui-

dade
Lei n'9.265, de 12 de fevereiro de 1996
Art. 195 § 42; Seguridade Social, manutenção, custeio; Lei Complementar
n 2 84/96, regulamentação
Decreton Q 1.826~ de 29 de fevereiro de 1996
CONTRATO
Administração Pública; Lei nl!8.666/93, alteração
Medida Provisória n Q 1.318, de 9 de fevereiro de 1996

574
868

714

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Estabelecimento; Lei Complementar n 2 70/91, alteração
Lei Complementar n Q 85, de 15 de fevereiro de 1996

567

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

969
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ver SEGURIDADE SOCIAL; Manutenção, custeio
CONTRIBUIÇÃO ver UNIÃo FEDERAL; Recursos, transferência
CONTROLE ACIONÁRIO
Transferência; Companhia Nacional de Seguros; União de Bancos Brasileiros S.A (Unibanco)
(1) Decreto de 2 de fevereiro de 1996

873

CONVENÇÃO DESJINADA A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASAO FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTOS SOBRE A
RENDA E O CAPITAL
Protocolo Suplementar; Texto, aprovação; Brasil e Noruega

DecretoLegislativo n'l 4, de 28 de fevereiro de 1996

752

CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR
Texto, aprovação

DecretoLegislativo n'l 1, de 28 de fevereiro de 1996
CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE A PROIBIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, ESTOCAGEM E USO DE ARMAS QuíMICAS E SOBRE A DESTRUIÇÃO DAS ARMAS QUÍMICAS EXISTENTES NO MUNDO
Texto, aprovação
DecretoLegislativo n'l 9, de 29 de fevereiro de 1996

749

757

COOPERAÇÃO TÉCNICA
Perito, utilização; Países em Desenvolvimento; Acordo; Texto, aprovação;
Brasil e Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)
Decreto Legislativo n 2 8, de 28 de fevereiro de 1996

756

CRÉDITO PRESUMIDO
Créditos; Cadastro, regulamentação
Medida Provisória nº 1.320, de 9 de fevereiro de 1996
Utilização. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Medida Provisória nº 1.312, de 9 de fevereiro de 1996

697

CURA
Acordo de Alcance Parcial n V 21; Tratado de Montevidéu, art. 25; Brasil
Terceiro Protocolo Adicional, execução;
Decreto nº 1.804, de 6 de fevereiro de 1996

784

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev, 1996

722

970
Quarto Protocolo Adicional, execução
Decretonl! 1.811, de 8 de fevereiro de 1996

Acordo de Cooperação para Redução da Demanda, Prevenção do Uso
indevido e combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo n'l3, de 28 de fevereiro de 1996

804

751

CULTURA

Acordo de Cooperação; Texto, aprovação; Brasil e Turquia

DecretoLegislativo n'J 7, de 28 de fevereiro de 1996

755

CURSO DE GRADUAÇÃO, autorização
Administração
Faculdade de Direito e Administração, Barretos (SP)
(19) Decreto de 7 de fevereiro de 1996
Faculdade de Estudos Sociais Aplicados de Viana (ES)
(13) Decreto de 6 de fevereiro de 1996
Faculdades Integradas Rui Barbosa, Andradina (SP)
(6) Decreto de 6 de fevereiro de 1996

889
884
878

Ciência da Computação
Faculdade de Ciências Administrativas de Va1inhos (SP)
(12) Decreto de 6 de fevereiro de 1996

883

Ciências
Faculdade de Ciência. e Letras de Santa Fé do Sul (SP)
(9) Decreto de 6 de fevereiro de 1996

881

Ciências Contábeis
Faculdade de Administração e Negócios de Valinhos (SP)
(20) Decreto de 7 de fevereiro de 1996
Faculdade de Ciências Contábeis de Juiz de Fora (MG)
(15) Decreto de 7 de fevereiro de 1996
Faculdade de Ciências Contábeis e Tecnologia em Administração
Rural de Alta Floresta (MT)
(7) Decreto de 6 de fevereiro de 1996

879

Comunicação Social
Faculdade de Comunicação Social de São Paulo (SP)
(21) Decreto de 7 de fevereiro de 1996

890

Desenho lndustrial
Faculdade de Desenho Industrial de São Paulo (SP)
(5) Decreto de 6 de fevereiro de 1996

878

889
886

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

971
Direito
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de Uhá (MG)
(17) Decreto de 7 de fevereiro de 1996
Faculdade de Direito de Alto Paranaíba, Araxá (MG)
(48) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1996
Retificado no DO de 12 de fevereiro e 1996
Instituto Superior de Ensino e Pesquisa de Ituiutaba (MG)
(14) Decreto de 7 de fevereiro de 1996
Geografia
Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista (SP)
(16) Decreto de 7 de fevereiro de 1996
;....................

887

919
939
885

886

Letras
Faculdade de Ciências e Letras de Santa Fé do Sul (SP)
(8) Decreto de 6 de fevereiro de 1996

880

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Santa Rita (PB)
(59) Decreto de 29 de fevereiro de 1996

936

Pedagogia; habilitações
Faculdades Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava
e de Educação, Ciências e Letras de Irati (PR)
(10) Decreto de 6 de fevereiro de 1996
Faculdade Municipal de Nova Mutum (MT)
(18) Decreto de 7 de fevereiro de 1996

888

Pedagogia; habilitações em Orientação Educacional e em Inspeção
Escolar
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cataguases (MG)
(11) Decreto de 6 de fevereiro de 1996

883

Psicologia
Faculdade Garcia Silveira, Sobradinho, Brasília (DF)
(4) Decreto de 6 de fevereiro de 1996

877

Tecnologia em Processamento de Dados
Centro de Ensino Superior Barros Melo, Olinda (PE)
(60) Decreto de 29 de fevereiro de 1996

937

Turismo
Faculdades Integradas de Coxim (MS)
(58) Decreto de 29 de fevereiro de 1996

935

D
DATACOMEMORATIVA ver COMEMORAÇÃO
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

882

972
DATA DE PAGAMENTO

Remuneração;Servidorpúblicocivil; Militar; Empregado; Sociedade de
Economia Mista; Empresa Estatal
Medida Provisória nS' 1.306, de 9 de fevereirode 1996

656

DÉBITO

Fundo de Garantia doTempo de Serviço(FGTS); Dívida ativa, inscrição;
Lei n' 8.844/94, alteração
Medida Provisória n 21.30S, de 9 de fevereiro de 1996

655

DÉCIMOS
Criação; Servidor público civil; Remuneração; Leis nsa 8.112190 e

8.911194, alteração
Medida Provisória n!! 1.307, de 9 de fevereiro de 1996

657

DELEGAÇÃO DE COMPETI!:NCIA

Ministro da Educaçãoe do Desporto; Nomeação de autoridade
(22) Decreto de 7 de fevereiro de 1996

891

DESAPROPRIAÇÃO

Im6vel rural;Interesse social; Reforma agrária
Abelardo Luz (SC)
(46) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Alto Paraíso (GO)
(23) Decreto de 8 de fevereiro de 1996

917
892

Branquinha (AL)

(31) Decreto de 8 de fevereiro de 1996

901

Branquinha (AL)

(40) Decreto de 8 de fevereiro
Canindé (CE)
(47) Decreto de 8 de fevereiro
Galinhos (RN)
(26) Decreto de 8 de fevereiro
Gsmeleira (PE)
(25) Decreto de 8 de fevereiro
Goiás(GO)
(45) Decreto de 8 de fevereiro
Grajaú(MA)
(24) Decreto de 8 de fevereiro
Ibiaí (MG)
(35) Decreto de 8 de fevereiro

de 1996

910

de 1996

918

de 1996

895

de 1996

894

de 1996

916

de 1996

893

de 1996

905
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973
Ipixuna do Pará e Aurora do Pará (PA)
(41) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Nova Crixás (GO)
(28) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Padre Bernardo (GO)
(33) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Paracatu (MG)
(34) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Pedre Grande (RN)

(30) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Pinhão (SE)
(44) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Poço Redondo (SE)
(29) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Santa Luzia (MA)
(38) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Santana do Acaraú (CE)
(42) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
São João do Araguaia e São Domingos do Araguaia (PA)
(39) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Tamboril (CE)
(43) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Timbó Grande (SC)
(27) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Upanema (RN)
(36) Decreto de 8 de fevereiro de 1996

911

897
903
904

899
915
898
908
912
909
913

896
906

Uruaçu(GO)

(49) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Vargem(SC)
(32) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Xique-Xique e Morporá (BA)
(37) Decreto de 8 de fevereiro de 1996

919
902
907

DESCOBRIMENTO DO BRASIL

Quinto Centenário; Comemoração; Comissão Nacional. transferência;
Ministério das Relações Exteriores

(2) Decreto de 6 de fevereiro de 1996

874

DESENHO INDUSTRIAL
Curso de graduação, autorização

Faculdade de Desenho Industrial de São Paulo (SP)
(5) Decreto de 6 de fevereiro de 1996

Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959·1004, fev. 1996

878

974
DESESTATIZAÇÃO
Lei nl! 8.031J90, alteração
Medida Provisória n!! 1.309, de 9 de fevereiro de 1996

678

ver também PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
DESPESA PúBLICA
Restos a pagar, inscrição; Poder Executivo; Exercício de 1995. Decretos
nlls 1.762195 e 1.795/96, revogação
Decreto n f11.802, de 2 de fevereiro de 1996

781

DIPLOMATA; Gratificação ver GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÁTICO (GDP)
DIREITO

Curso de graduação, autorização
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de Ubá (MG)
(17) Decreto de 7 de fevereiro de 1996
Faculdade de Direito de Alto Paranaíba, Araxá (MG)
(48) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Publicado no DO de 9 de fevereiro de 1996
Retificado no DO de 12 de fevereiro e 1996
Instituto Superior de Ensino e Pesquisa de Ituiutaba (MG)
(14) Decreto de 7 de fevereiro de 1996

887

919
939

885

DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS

Cidadania, exercício; Soberania popular; Interesse público; Ato, gratuidade; Constituição Federal art. 5l1, inciso LXXVII, regulamentação
Lei n~ 9.265, de 12 de fevereiro de 1996

574

DÍVIDA ATIVA ver DÉBITO
DÍVIDA MOBILIÁRIA

Estado de Mato Grosso; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n!! 4, de 1996

765

DOAÇÃO

Operação; Japão; Assistência técnica; Projeto de Descentralização de
Transportes Urbanos em cidades de médio porte
Resolução n!! 10, de 28 de fevereiro de 1996

778

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

975

E
EDUCAÇÃO
Acordo de Cooperação; Texto, aprovação; Brasil e Turquia
Decreto Legislativo n 2 7, de 28 de fevereiro de 1996

755

EMPREGADO
Sociedade de Economia Mista; Empresa Estatal; Data de Pagamento
Medida Provisória n!:! 1.306, de 9 de fevereiro de 1996

656

EMPREGO
Geração; Pessoa física; Pessoa jurídica; Microempresa; Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações Relativas a
Títulos e Valores Mobiliários (IOF); Alíquota. redução
Decreto n!ll.821, de 28 de fevereiro de 1996

845

EMPRESABRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO (RADIOBRÁS)
Estatuto, alteração
Decreto n!l1.809, de 8 de fevereiro de 1996

802

EMPRESAESTATAL
Empregado; Remuneração; Data de pagamento
Medida Provisória n 21.306, de 9 de fevereiro de 1996

656

EMPRÉSTIMOEXTERNO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
ENCARGOS FINANCEIROS
Administração pública; Entidade, extinção, dissolução; Lei nl! 8.931/94,
alteração
Medida Provisória nl.'.I.317, de 9 de fevereiro de 1996

713

ENTIDADEESTRANGEIRA
Instalação, autorização; Fundação Friedrich Ebert; Estatuto

(51) Decreto de 12 dte fevereiro de 1996

922

ENTORPECENTE
Tráfico Internacional, combate; Produção; Utilização, prevenção. Acordo
de Cooperação, Texto, aprovação. Brasil e Cuba
Decreto Legislativo n!!3, de 28 de fevereiro de 1996

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

751

976
EQUADOR
Tratado de Montevidéu; Protocolo Interpretativo do art. 44; Texto, aprovação; Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), Argentina;
Bolívia; Brasil; Chile; Colômbia; México; Paraguai; Peru; Uruguai e
Venezuela
Decreto Legislativo nº 6, de 28 de fevereiro de 1996

754

EQUIPAMENTOS
Aquisição; Imposto sobre Produtos Industrializados <IPl), isenção
Medida Provisória nº 1.289, de 19 de fevereiro de 1996
Medida Provisória nº 1.328, de 29 de fevereiro de 1996

579
746

ESTADO DE MATO GROSSO
Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução nº 4, de 1996

765

ESTADO DE SÃO PAULO
Operação financeira; Empréstimo externo; Companhia Energética de
São Paulo (Cesp)
Resolução nº 7, de 8 de fevereiro de 1996

772

ESTADO DE TOCANTINS
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Cooperação
Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento dos Cerrados, Prodecer IH •

Piloto
Resolução n'l5, de 6 de fevereiro de 1996
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Operação financeira; Empréstimo externo; Projeto de Pavimentação
Asfáltica da Rodovia MS-141, trecho lvinhema-Navarai
Resolução n 2 6, de 6 de fevereiro de 1996
ESTATUTO
Alteração; Empresa Brasileira de Comunicação (Radiobrás)
Decreto n'l1.809, de 8 de fevereiro de 1996
Aprovação
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
Decreto n'l1.816, de 9 de fevereiro de 1996
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)
Decreto n f11.BOB, de 7 de fevereiro de 1996
ESTRUTURA REGIMENTAL
Aprovação; Ministério da Administração Federal e Refonna do Estado;
Quadro de Pessoal
Decreto nl!1.825, de 29 de fevereiro de 1996

768

770

802

820
788

850

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959·1004, fev. 1996

977
EVASÃO FISCAL

Prevenção; Convenção; Protocolo Suplementar;Texto, aprovação; Brasil
e Noruega
Decreto Legislativo n 2 4, de 28 de fevereiro de 1996

752

EXTRATO CONCENTRADO
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); Alíquota, alteração

Decreton2 1.813, de 8 de fevereiro de 1996

816

F
FAO ver ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARAAALIMENTAÇÃO
E A AGRICULTURA
FAUNA AQUÁTICA

Conservação; Acordo, promulgação; Brasil e Paraguai
Decreto n'l1.806, de 6 de fevereiro de 1996

786

FINANÇAS E CONTROLE; Poder Executivo ver SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO DO PODER EXECUTIVO
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)
Estatuto, aprovação

Decreto n' 1.808, de 7 de fevereiro de 1996

788

FINEP ver FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS
FORÇAS ARMADAS
Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação
Medida Provisória n 21.322, de 9 de fevereiro de 1996

732

FUNAl ver FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO
FUNÇÃO GRATIFICADA

Quadrodemonstrativo, aprovação; Ministérioda AdministraçãoFederal
e Reforma do Estado
Decreton"1.825, de 29 de fevereiro de 1996
Quantitativo
Medida Provisória n"1.321, de 9 de fevereiro de 1996
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p- 959-1004, fev. 1996

850
729

978
FUNDAÇÃO ARQUIDIOCESANA DE CULTURA, RÁDIO CULTURA DE
SERGIPE, ARACAJU (SE)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência

(126) Decreto de 22 de dezembro de 1995
Publicado no DO de 26 de dezembro de 1995 e retificado no DO de 12 de

fevereiro de 1996

,...............................................................

939

FUNDAÇÃO FRIEDRICH EBERT
Entidade estrangeira, instalação; autorização
(51) Decreto de 12 de fevereiro de 1996

922

FUNDAÇÃO JUL1TA, SÃO PAULO (SP)

UtilidadePública,declaração
(56) Decreto de 22 de fevereiro de 1996

933

FUNDAÇÃO LEGlÃO BRASILElRA DE ASSISTftNCIA (Extinta)
Inventário; Prestação de contas; Bens patrimoniais; Acervo docwnenta1;
Servidor público; Cargo em comissão, remanejamento; Ministério da
Previdência e Assistência Social

Decretonº 1.823. de 29 de fevereiro de 1996

847

FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO (FUNAl)
Terras indígenas. demarcação, homologação
Canauanim, Bonfim (RR)

(52) Decreto de 15 de fevereiro de 1996
Ibirama, Ibirama e Itaiópolia (SC)

923

(53) Decreto de 15 de fevereiro de 1996

927

Jabuti, Bonfim (RR)
(54) Decreto de 15 de fevereiro de 1996

930

FUNDAÇÃO SÃO JOÃO BOSCO PARA A lNFÃNCIA, BELO HORIZONTE
(MG)

Utilidade Pública, declaração

(50) Decreto de 8 de fevereiro de 1996

921

FUNDO DA MARINHA MERCANTE
Legislação, alteração
Medida Provisória n Q 1.319, de 9 de fevereiro de 1996

Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
Medida Provisória n 2 1.295, de 9 de fevereiro de 1996
Recursos. utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbrés)
Medida Provisória n 21.293, de 9 de fevereiro de 1996

715
588

583

CoL Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

979
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
Recursos, alocação; Sistema Único de Saúde (8US)
Medida Provisória nº 1.324, de 9 de fevereiro de 1996

738

Recursos; Leis nsa 8.019/90 e 8.212/91, alteração
Medida Provisória n'l 1.300, de 9 de fevereiro de 1996

613

FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARlAÇÃO SALARIAL (FCVS)

Funcionamento; Legislação
Medida Provisória nº 1.323, de 9 de fevereiro de 1996

736

FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL (FESR)

Funcionamento; Legislação
Medida Provisória nº 1.323, de 9 de fevereiro de 1996

736

FUNDO DE GARANTlA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
Débito; Dívida ativa, inscrição; Lei nl! 8.844194, alteração
Medida Provisória nº 1.305, de 9 de fevereiro de 1996

655

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÃRIO
Cota, subscrição; Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro
e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF),
incidência
Decreto n Q 1.814, de 8 de fevereiro de 1996

817

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PISIPASEP

Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
Medida Provisória n Q 1.295, de 9 de fevereiro de 1996

588

FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO
DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO (FUNDAF)

Adaptação; Legislação
Medida Provisória n!l1.323, de 9 de fevereiro de 1996

,...

736

FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
(FUNTREDE)

Funcionamento; Legislação
Medida Provisória n!l 1.323, de 9 de fevereiro de 1996

736

FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES

Cota, subscrição; Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro
e sobre Operações Relativas a Tttulos e Valores Mobiliários (IOF),
incidência
Decreto n'21.814, de 8 de fevereiro de 1996

Col. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

817

980

G
GEOGRAFIA
Curso de graduação, autorização
Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista (SP)
(16) Decreto de 7 de fevereiro de 1996

886

GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET)
Criação; Militar; Forças Armadas
Medida Provisória n 21.322, de 9 de fevereiro de 1996

732

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO
Criação; Ministério da Agricultura. do Abastecimento e da Reforma
Agrária
Medida Provisória nl! 1.296, de 9 de fevereiro de 1996

592

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃOAO
VÔO
Criação;Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego (Dacta)
MedidaProvis6ria nl! 1.296, de 9 de fevereiro de 1996

592

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÁTICO (GDD)
Criação;Ministério das Relações Exteriores
Medida Provisória nº 1.301, de 9 de fevereiro de 1996

614

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)
Criação, alteração; Atividades de finanças, controle, orçamentoe planejamento
Medida Provisória nº 1.301. de 9 de fevereiro de 1996

614

GRUPO BENEFICENTE FRATERNIDADE, SÃOPAULO (SP)
Utilidade Pública, declaração
(50) Decreto de 8 de fevereiro de 1996

921

GRUPO-DEFESA AÉREA E CONTROLEDO TRÁFEGO (DACTA)
Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, criação
Medida Provisória nl? 1.296, de 9 de fevereiro de 1996

592

H
HOSPITAL DE ITAMARANDIBA (MG)
Utilidade Pública, declaração
(56) Decreto de 22 de fevereiro de 1996

933

Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

981
HOSPITAL FELícIO LUCHINI, BIRIGUI (SP)
Utilidade Pública, declaração
(50) Decreto de 8 de fevereiro de 1996

921

I
IMÓVEL FUNCIONAL
Cessão de uso, administração; Servidor Público; Decreto nR 980/93,
alteração

Decreto n' 1.803, de 6 de fevereiro de 1996

782

IMÓVEL RURAL
Interesse social; Reforma agrária; Desapropriação
Abelardo Luz (SC)

(46) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Alto Paraiso (GO)
(23) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Branquinha (AL)
(31) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Branquinha (AL)
(40) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Canindé (CE)
(47) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Galinhos (RN)
(26) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Gomeleira (PE)
(25) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Goiás (GO)
(45) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Grajaú(MA)
(24) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Ibiaí <MG)
(35) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Ipixuna do Pará e Aurora do Pará (PA)
(41) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Nova Crixás (GO)
(28) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Padre Bernardo (GO)
(33) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Paracatu (MG)
(34) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

917
892
901
910
918
895
894
916

893
905
911
897
903
904

982
Pedra Grande (RN)
(30) Decreto de 8 de fevereiro de 1996

Pinhão (SE)
(44) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Poço Redondo (SE)
(29) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Santa Luzia (MA)
(38) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Santana do Acaraú (CE)
(42) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
São João do Araguaia e São Domingos do Araguaia (PA)
(39) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Tamboril (CE)
(43) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Timbó Grande (SC)
(27) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Upanema (RN)
(36) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Uruaçu (GOl
(49) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Vargem (SC)
(32) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Xique-Xique e Morporá (BAl
(37) Decreto de 8 de fevereiro de 1996

899
915
898
908
912
909

913
896
906
919
902
907

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Alíquota, redução
Medida Provisória n Q 1.311, de 9 de fevereiro de 1996
Isenção
Informática, bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n'21.290, de lI!de fevereiro de 1996
Medida Provisória n'J: 1.329, de 29 de fevereiro de 1996

580
747

IMPOSTO DE RENDA
Convenção; Protocolo Suplementar; Texto, aprovação; Brasil e Noruega
Decreto Legislativo n'J: 4, de 28 de fevereiro de 1996

752

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÃMBIO E SEGURO E
SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Alíquota, redução; Operação financeira; Programa Comunidade Solidária; Emprego, geração; Microempresa; Pessoa física; Pessoa jurídica
Decreto n'J: 1.821, de 28 de fevereiro de 1996
"......................

845

690

CoI. Leis Rep. Fed. Braail, Braailia, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

983
Incidência
Fundo de Investimento Imobiliário; Fundo Mútuo de Investimento
em Empresas Emergentes; Cota, subscrição
Decreto n"'1.814, de 8 de fevereiro de 1996
Moeda estrangeira, ingresso
Decreto n 21.815, de 8 de fevereiro de 1996

817
819

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Alíquota, alteração; Extrato concentrado
Decreto n lll.813, de 8 de fevereiro de 1996

816

Crédito presumido
Medida Provisória n' 1.312, de 9 de fevereiro de 1996

697

Isenção
Equipamento; Máquina; Aparelho; Instrumento
Medida Provisórianº 1.289, de 111 de fevereiro de 1996
Medida Provisória n Q 1.328, de 29 de fevereiro de 1996
Informática, Bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n ll 1.290, de 111de fevereiro de 1996
Medida Provisória nº 1.329. de 29 de fevereiro de 1996

579
746
580
747

INFORMÁTICA
Bens de; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). isenção; Imposto
de Importação, isenção, Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória nl! 1.290. de 12 de fevereiro de 1996
Medida Provisória nº 1.329, de 29 de fevereiro de 1996

580
747

INSPEÇÃO lNDUSTRlAL
Produto animal; Regulamento. alteração; Decretos nOs 30.691152 e
1.255162
Decreto n 21.812, de 8 de fevereiro de 1996

805

INSPEÇÃO SANITÁRIA
Produto animal; Regulamento, alteração; Decretos nsa 30.691152 e
1.255/62
Decreto nº 1.812, de 8 de fevereiro de 1996

805

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Dirigente; Responsabilidade solidária
Medida Provisória n 2 1.294, de 9 de fevereiro de 1996

584

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFIClAL
União Federal; Recursos. transferência; Nonnas
Decreto n 2 1.819, de 16 de fevereiro de 1996

843

Col. Leis Rep. Fed. Braail, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

984
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTJ':NCIA À INFÂNCIA DO RIO
GRANDE DO NORTE, NATAL (RN)
Utilidade Pública, declaração
(50) Decreto de 8 de fevereiro de 1996

921

INSTRUMENTO ver EQUIPAMENTOS
INTERESSE PúBLICO
Cidadania, exercício; Soberania popular; Direitos e garantias individuais; Ato. gratuidade; Constituição Federal art. 511, inciso LXXVII,
regulamentação
Lei n' 9.265, de 12 de fevereiro de 1996

574

INVENTÁRIO
Fundação Legião Brasileira de Assistência (extinta); Competência,
transferência; Ministério da Previdência e Assistência Social

Decreto n!! 1.823, de 29 de fevereiro de 1996
Ministério do Bem-Estar Social (extinto); Ministério da Integração Re-

847

gional (extinto); Competência. transferência; Ministério da Administra-

ção Federal e Reformado Estado
Decreto nl!1.822, de 29 de fevereiro de 1996

846

IOF ver IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGU·
RO E SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A TITULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
IPI ver IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
ISONOMIA SALARIAL
Servidor público civil
Medida Provisória nl!1.299, de 9 de fevereiro de 1996

602

J
JAPÃO
Operação de doação; Assistência técnica; Projeto de Descentralização de
Transportes Urbanos em cidades de médio porte
Resolução n'l lO, de 28 de fevereiro de 1996

778

L
LAR DA AMIZADE - ABRIGO PARA CEGOS CARENTES, PORTO ALEGRE(RS)

Utilidade Pública, declaração
(50) Decreto de 8 de fevereiro de 1996

921

CoL Leis Rap. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

985
LEI DOS QUINTOS
Extinção; Servidor público civil; Décimos, criação; Leis nVa 8.112190 e
8.911194, alteração
Medida Provisória n'l 1.307, de 9 de fevereiro de 1996

657

LEI ORÇAMENTÁRIA ver ORÇAMENTO
LETRAS
Curso de graduação, autorização
Faculdade de Ciências e Letras de Santa Fé do Sul (SP)
(8) Decreto de 6 de fevereiro de 1996
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Santa Rita (PB)
(59) Decreto de 29 de fevereiro de 1996

880
936

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Emissão
Estado de Mato Grosso (LFTEIMT)
Resolução n' 4, de 1996

765

LICITAÇÃO
Administração Pública; Lei n(l 8.666/93, alteração
Medida Provisória n'l 1.318, de 9 de fevereiro de 1996

714

M
MACAU
Acordo sobre Transporte Aéreo, promulgação; Brasil
Decreto n'l1.810, de 8 de fevereiro de 1996

803

MÁQUINA ver EQUIPAMENTOS

MARINHA
Reaparelhamento; Projeto de Modernização das Fragatas da Classe
Niterói; Operação financeira; Empréstimo externo; Brasil; Banque
Paríbes
Resolução n ll 9, de 28 de fevereiro de 1996

776

MEIO AMBIENTE
Acordo para a Conservação da Fauna Aquática nos Cursos dos Rios
Limítrofes, promulgação; Brasil e Paraguai
Decreto n ll1.806, de 6 de fevereiro de 1996

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

786

986
MENSALIDADE ESCOLAR

Reajuste
Medida Provisória n 21.304, de 9 de fevereiro de 1996

649

MERCADO DE CAPITAIS

Lei n' 4.728165, alteração
Medida Provisória n'11.291, de 8 de fevereiro de 1996

581

MERCADO FINANCEmO

Lei n' 4.728165, alteração
Medida Provisórian!! 1.291, de de fevereiro de 1996
ê

581

MÉXIco
Tratado de Montevidéu; Protocolo Interpretativo do art. 44; Texto, aprovação; Associação Latino-Americana de Integração (Aladi); Argentina;
Bolívia; Brasil; Chile; Colômbia; Equador; Paraguai; Peru; Uruguai e
Venezuela
Decreto Legislatiuo n" 6, de 28 de fevereiro de 1996

754

MILITAR

Gratificação de Condição Espeçial de Trabalho (GCET), criação; Forças
Armadas
Medida Provisórian'l 1.322, de 9 de fevereiro de 1996

732

Remuneração; Data de Pagamento
Medida Provisória n 21.306, de 9 de fevereiro de 1996

656

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMADO ESTADO

Cargo em Comissão, remanejamento
Ministério da Justiça
Decreto nl! 1.807, de 6 de fevereiro de 1996
Ministério da Previdência e Assistência Social; Fundação Legião
Brasileira de Assistência (extinta); Inventário
Decreto n 21.823, de 29 de fevereiro de 1996
Ministério de Minas e Energia
Decreto nl! 1.820, de 26 de fevereiro de 1996

787

847
844

Competência, transferência; Prestação de contas; Inventário; Ministério do Bem-Estar Social (extinto); Ministério da Integração Regional
(extinto);
Decreto n 21.822, de 29 de fevereiro de 1996

846

Estrutura Regimental, aprovação; Quadro de Pessoal; Cargo em Comissão; Função gratificada, remanejamento
Decreto n 21.825, de 29 de fevereiro de 1996

850

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

987
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA

Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização, criação
Medida Provisória n!l 1.296, de 9 de fevereiro de 1996

592

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Cargo em comissão, criação
Medida Provisória nº 1.297, de 9 de fevereiro de 1996

595

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL (Extinto)
Inventário; Prestação de contas; Bens patrimoniais; Acervo documental;
Servidor público, remanejamento; Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado
Decretonº 1.822, de 29 de fevereiro de 1996

846

MINISTÉRIO DA JUSTiÇA

Cargo em Comissão, remanejamento
Decreto n ll 1.807. de 6 de fevereiro de 1996

787

MINISTÉRIO DA PREVIDÉNCIA E ASSISTÉNCIA SOCIAL
Competência, transferência; Prestação de contas; Inventário; Fundação
Legião Brasileira de Assistência (extinta)
Decreto n l1 1.823, de 29 de fevereiro de 1996

846

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Comissão Nacional para as Comemorações do V Centenário do Descobrimento do Brasil, transferência
(2) Decreto de 6 de fevereiro de 1996

874

Comitê Nacional para a preparação da participação do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, Secretaria
Executiva
(3) Decreto de 6 de fevereiro de 1996
Gratificação de Desempenho Diplomático, criação
Medida Provisória n'l1.301, de 9 de fevereiro de 1996

875
614

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Cargo em Comissão, remanejamento
Decreto nl! 1.820, de 26 de fevereiro de 1996

844

MINISTÉRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL (Extinto)
Inventário; Prestação de contas; Bens patrimoniais; Acervo documental;
Servidor público, remanejamento; Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado
Decreto n l1 1.822, de 29 de fevereiro de 1996

846

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev.1996

988
MINISTÉRIOS
Organização
MedidaProvis6ria n!!1.302, de 9 de fevereiro de 1996

618

MINISTRO DAEDUCAÇÃO E DO DESPORTO
Delegação de competência; Nomeação de autoridade
(22) Decreto de 7 de fevereiro de 1996

891

MOEDAESTRANGEIRA
Ingresso; Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre
Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), incidência
Decreton!! 1.815, de 8 de fevereiro de 1996

819

N
NOMEAÇÃO DE AUTORIDADE
Ministro da Educação e do Desporto; Delegação de competência
(22) Decreto de 7 de fevereiro de 1996

891

NORUEGA
Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda e o Capital; Protocolo
Suplementar; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo nº 4, de 28 de fevereiro de 1996

752

NOTA DO TESOURO NACIONAL
Programa Nacional de Desestatização (PND)
Medida Provisória n 2 1.314 , de 9 de fevereiro de 1996

703

NTN ver NOTA DOTESOURONACIONAL

o
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ver PENSÃO ALIMENTfCIA
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA
Empréstimo externo; Estado do Mato Grosso do Sul; Projeto de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MS-141, trecho lvinhema-Navaraí
Resolução n 2 6, de 6 de fevereiro de 1996

770

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

989
Empréstimo externo; Companhia Energética de São Paulo (Oesp); União
Federal, garantia; Estado de São Paulo, contragarantia
Resolução n ll 7, de 8 de fevereiro de 1996

772

Empréstimo externo; Brasil; Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (Bird); Projeto de Descentralização do Transporte Ferroviário Metropolitano de Recife
Resolução n 2 8, de 12 de fevereiro de 1996

774

Empréstimo externo; Brasil: Banque Paribas; Equipamentos; Serviços;
Importação; Projeto de Modernização das Fragatas da Classe Niterói;
Programa de Reaparelhamento da Marinha
Resolução nº 9, de 28 de fevereiro de 1996

776

Empréstimo interno; Estado de Tocantins; Programa de Cooperação
Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento dos Cerrados, Prodecer 111 Piloto
Resolução n 2 5, de 6 de fevereiro de 1996

768

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações
Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF); Alíquota, redução; Programa Comunidade Solidária; Emprego, geração; Microempresa; Pessoa
fisica; Pessoa jurídica
Decreto n 21.821, de 28 de fevereiro de 1996

845

ORÇAMENTO
Elaboração, diretrizes; Exercício de 1996. Lei n 2 9.082/95, alteração
Medida Provisória n 21.326, de 15 de fevereiro de 1996

743

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ver ESTRUTURA REGIMENTAL
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A
AGRICULTURA (FAO)
Acordo relativo ao Uso de Peritos em Cooperação Técnica entre Países
em Desenvolvimento; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo n 2 8, de 28 de fevereiro de 1996

756

ÓRGÃO PÚBLICO
Extinção; Inventário; Prestação de contas; Bens patrimoniais; Servidor
público; Cargo em comissão, remanejamento
Ministério do Bem-Estar Social (extinto); Ministério da Integração

Regional (extinto)
Decreto n 21.822, de 29 de fevereiro de 1996
Fundação Legião Brasileira de Assistência (extinta)
Decreto n ll 1.823, de 29 de fevereiro de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

846
847

990

p
PAíSES EM DESENVOLVIMENTO
Acordo relativo ao Uso de Peritos em Cooperação Técnica; Texto, aprovação; Brasil e Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO)
DecretoLegislativo nº 8, de 28 de fevereiro de 1996

756

PARAGUAI
Acordo de Complementação Econômica nl!18; Décimo Primeiro Protocolo
Adicional, execução; Brasil; Argentina e Uruguai
Decreto nº 1.805, de 6 de fevereiro de 1996

785

Acordo para a Conservação da Fauna Aquática nos Cursos dos Rios
Limítrofes, promulgação; Brasil
Decreto nº 1.806, de 6 de fevereiro de 1996

786

Tratado de Montevidéu; Protocolo Interpretativo do art. 44; Texto, aprovação; Associação Latino-Americana de Integração (Aladi); Argentina;
Bolívia; Brasil; Chile; Colômbia; Equador; México; Peru; Uruguai e
Venezuela
DecretoLegiBlativonº 6, de 28 de fevereiro de 1996

754

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
Trabalhador

Medida Provisória nº 1.315, de 9 de fevereiro de 1996

705

PEDAGOGIA
Curso de graduação, autorização
Habilitações
Faculdades Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava
e de Educação, Ciências e Letras de Irati (PR)
(10) Decreto de 6 de fevereiro de 1996
Faculdade Municipal de de Nova Mutum (MT)
(18) Decreto de 7 de fevereiro de 1996

888

Habilitações em Orientação Educacional e em Inspeção Escolar
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cataguases (MG)
(11) Decreto de 6 de fevereiro de 1996

883

882

PENSÃO ALIMENTíCIA
Convenção Interamericana sobre Obrigação Alimentar; Texto,
aprovação
DecretoLegislativo nl' 1, de 28 de fevereiro de 1996

749

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

991
PERITO EM COOPERAÇÃO TÉCNICA ver COOPERAÇÃO TÉCNICA;

Perito
PERU
Tratado de Montevidéu; Protocolo Interpretativo do art. 44; Texto, aprovação; Associação Latino-Americana de Integração (Aladi); Argentina;
Bolívia; Brasil; Chile; Colômbia; Equador; México; Paraguai; Uruguai e
Venezuela
Decreto Legislativo n'J 6, de 28 de fevereiro de 1996

754

PESSOAL

Pagamento; Recursos; Companhia Fluminense de Trens Urbanos
(F1umitrens); Lei n' 8.995/95, alteração
Medida Provisória n 21.292, de 9 de fevereiro de 1996

582

PISlPASEP ver PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO
DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PúBLICO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO; Poder Executivo ver SISTEMA DE
PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
PODER EXECUTIVO
Despesa pública; Restos a pagar, inscrição; Exercício de 1995; Decretos
nss 1.762195 e 1.795/96, revogação
Decreto nº 1.802, de 2 de fevereiro de 1996

781

POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Carreira, reorganização; Cargo efetivo; Remuneração
Lei nº 9.264, de 7 de fevereiro de 1996

569

PRESIDÉ:NCIA DA REPúBLICA
Organização
Medida Provisória n' 1.302, de 9 de fevereiro de 1996

618

PRIVATlZAÇÃO ver DESESTATlZAÇÃO
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL ver AUDIOVISUAL, produção
PRODUTIVIDADE
Gratificação; Atividades de fmanças, controle, orçamento e planejamento
Medida Provisória n 21.301, de 9 de fevereiro de 1996

CoI. Leis Rep. Fed. Braail, Braaília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

614

992
PRODUTO ANIMAL

Inspeção industrial; Inspeção sanitária; Regulamento, alteração; Decre-

tos n's 30.691152 e 1.255/62
Decreto n lll.812, de 8 de fevereiro de 1996

805

PROGRAMA COMUNIDADE SOLIDÁRIA

Emprego, geração; Pessoa fisica; Pessoa jurídica; Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações Relativas a Títulos
e Valores Mobiliários (IOF); Alíquota, redução
Decreto n 111.821,de 28 de fevereiro de 1996

845

PROGRAMA DE COOPERAÇÃONIPO-BRASILEIROPARAO DESENVOLVIMENTO DOS CERRADOS, PRODECER III - PILOTO

Operação financeira; Empréstimo interno; Estado de Tocantins
Resolução n 2 5, de 6 de fevereiro de 1996

768

PROGRAMA DE ESTíMULo À REESTRUTURAÇÃO E AO FORTALECIMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Conselho Monetário Nacional
Medida Provisória nº 1.288, de 12 de fevereiro de 1996
Medida Provisória nº 1.327. de 29 de fevereiro de 1996

577
744

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Pessoa jurídica; Contribuição
Medida Provisória nº 1.313, de 9 de fevereiro de 1996

699

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR PUBLICO (PISlPASEP)

Contribuição
Medida Provisória n Q 1.325, de 9 de fevereiro de 1996

739

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)

Inclusão; Concessão; Aproveitamento hidroelétrico
Decreto nlo' 1.818, de 13 de fevereiro de 1996

841

Lei n ll 8.031190, alteração
Medida Provisória nº 1.309, de 9 de fevereiro de 1996

678

Nota do Tesouro Nacional, utilização
Medida Provisória nº 1.314, de 9 de fevereiro de 1996

703

CoI. Leis Bep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

993
PROJETO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE TRANSPORTES URBANOS EM
CIDADES DE MÉDIOPORTE
Operação de doação; Japão; Assistência técnica; Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (Bírd)
Resolução n 210, de 28 de fevereiro de 1996

778

PROJETO DE DESCENTRALIZAÇÃO 00 TRANSPORTE FERROVIÁRIO
METROPOLITANO DE RECIFE
Empréstimo externo; Brasil; Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (Bin!)
Resolução n' 8, de 12 de fevereiro de 1996

774

PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DASFRAGATAS DACLASSENITEROI
Operação financeira; Empréstimo externo; Brasil; Banque Paribas;
Equipamentos; Serviços; Importação; Programa de Reaparelhamento da
Marinha
Resolução n 2 9, de 28 de fevereiro de 1996

776

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DARODOVIA MS-141, TRECHOlVlNHEMA-NAVÃRAÍ
Operação financeira; Empréstimo externo; Estado do Mato Grosso do Sul
Resolução n 2 6. de 6 de fevereiro de 1996

770

PSICOLOGIA
Curso de graduação. autorização
Faculdade Garcia Silveira, Sobradinho, Brasília (DF)
(4) Decreto de 6 de fevereiro de 1996

765

PSICOTRÓPICO
Tráfico Intemacional,.combate; Produção; Utilização, prevenção. Acordo
de Cooperação, Texto, aprovação. Brasil e Cuba
DecretoLegislativo n'l 3, de 28 de fevereiro de 1996

751

Q
QUADRO DE PESSOAL
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado; Cargo em
comissão; Função gratificada, remanejamento
Decreto nl!1.825, de 29 de fevereiro de 1996

Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

850

994

R
RÁDIOcAmA LTDA,PARANAvAí(PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação; Portaria 09. 76 de 22.6.92,
aprovação
..
Decreto Legislativo n 12 12, de 29 de fevereiro de 1996

759

RÁDIOCULTURADE ALEGRETELTDA, ALEGRETE (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação; Portaria n ll 56 de 22.6.92,
aprovação

DecretoLegislativo nº l l, de 29 de fevereiro d~ 1996

758

RÁDIOCULTURADE JOINVILLE LTDA,JOINVILLE (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação; Decreto

S.Dl!

de 22.11.94,

aprovação
DecretoLegislativo nº 10, de 29 de fevereiro de 1996

758

RÁDIOE JORNAIS DO CEARÁ S.A., FORTALEZA (CE)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(57) Decreto de 26 de fevereiro de 1996

934

RÁDIO EXECUTIVA LTDA; GOIÂNIA (GO)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação; Portaria 0 9 83 de 22.6.92,
aprovação
DecretoLegislativo nº 16, de 29 de fevereiro de 1996

762

RÁDIOTRIBUNADE SANTOSLTDA,SANTOS(SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação; Portaria n9: 73 de 22.6.92.
aprovação
Decreto Legislativo n Q 13, de 29 de fevereiro de 1996 ...............................760

RÁDIOVALEDO RIO GRANDE LTDA, MIGUELÓPOLIS(SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação; Decreto s.nS! de 30.9.94.
aprovação
DecretoLegislativo nº 14, de 29 de fevereiro de 1996

760

RADIOBRÁS ver EMPRESABRASILEIRADE COMUNICAÇÃO
RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão, renovação
Fundação Arquidiocesana de Cultura, Rádio Cultura de Sergipe;
Aracaju (SE)
(126) Decreto de 22 de dezembro de 1995
Publicado no DO de 26 de dezembro de 1995. Retificado no DO de
12 de fevereiro de 1996

939

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 2, p. 959·1004, fev. 1996

995
Rádio A Tribuna de Santos Lida, Santos (SP); Portaria n' 73 de
22.6.92, aprovação
Decreto Legislativo n 213, de 29 de fevereiro de 1996

760

Rádio Caiuá Ltda, Paranavaf (PR); Portaria n ll 76 de 22.6.92, aprovação
Decreto Legislativo n'l 12, de 29 de fevereiro de 1996.......................

759

ll

Rádio Cultura de Alegrete Ltda, Alegrete (RS); Portaria n 56 de
22.6.92, aprovação
DecretoLegislativo nl.! 11, de 29 de fevereiro de 1996
Rádio Cultura de Joinville Ltda, Joinville (SC); Decreto s.n" de
22.11.94, aprovação
Decreto Legislativo nº lO, de 29 de fevereiro de 1996

758

758

Rádio e Jornais do Ceará S.A. , Fortaleza (CE)
(57) Decreto de 26 de fevereiro de 1996
Rádio Executiva Ltda; Goiânia (GO); Portaria nO 83 de 22.6.92,
aprovação
Decreto Legislativo n'l16. de 29 de fevereiro de 1996
Rádio Vale do Rio Grande Lida, Miguelópolis (SP); Decreto s.ns de
30.9.94, aprovação
Decreto Legislativo n 2 14, de 29 de fevereiro de 1996.......................
Rede Atlântico Sul de Radiodifusão Ltda, Brusque (SC); Decreto s.no
de 4.11.94, aprovação
Decreto Legislativo n9.15, de 29 de fevereiro de 1996

934

762

760

761

REAL

Plano; Obrigações financeiras; Correção monetária
Medida Provisória n fl 1.316, de 9 de fevereiro de 1996

708

RECURSOS

Pagamento de Pessoal; Companhia Fluminense de Trens Urbanos
(Elumitrens); Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU); Lei
n' 8.995/95, alteração
Medida Provisória n 21.292, de 9 de fevereiro de 1996

582

RECURSOS DA UNIÃo ver UNIÃo FEDERAL; Recursos, transferência
REDE ATLÂNTICO SUL DE RADIODIFUSÃO LTDA, BRUSQUE (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação; Decreto
aprovação
Decreto Legislativo n Q 15. de 29 de fevereiro de 1996

S.Dl!

de 4.11.94,

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

761

996
REFORMA AGRÁRIA
Imóvel rural; Interesse social; Desapropriação

Abelardo Luz (SC)

(46) Decreto de 8 de fevereiro de 1996

917

Alto Paraíso (GO)

(23) Decreto de 8 de fevereiro de 1996

892

Branquinha (AL)
(31) Decreto de 8 de fevereiro de 1996

901

Branquinha (AL)
(40) Decreto de 8 de fevereiro de 1996

910

Canindé (CE)
(47) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Galinho. (RN)
(26) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Gameleira (PE)
(25) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Goiás (GO)
(45) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Grajaú(MA)
(24) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Ibiaí(MG)
(35) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
lpixuna do Pará e Aurora do Pará (PA)
(41) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Nova Oríxas (GO)
(28) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Padre Bernardo (GO)
(33) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Paracatu (MG)
(34) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Pedra Grande (RN')
(30) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Piohão (SE)
(44) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Poço Redondo (SE)
(29) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Santa Luzia (MA)
(38) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Santana do Acaraú (CE)
(42) Decreto de 8 de fevereiro de 1996

918
895
894
916
893
905
911
897

903
904
899
915
898
908

912
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997
São João do Araguaia e São Domingos do Araguaia (PA)
(39) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Tamboril (CE)
(43) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Timbó Grande (SC)
(27) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Upanema (RN)
(36) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Uruaçu(GO)
(49) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Vargem(SC)
(32) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Xique-Xique e Morporá (BA)
(37) Decreto de 8 de fevereiro de 1996

909
913
896
906
919

902
907

REGIMENTO ver também ESTRUTURA REGIMENTAL
REGULAMENTAÇÃO

Lei Complementar n ll 84/96j Constituição Federal, art. 195 § 411 j Seguridade Social, manutenção, custeio
Decreto n e 1.826, de 29 de fevereiro de 1996

868

REGULAMENTO DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANiTÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANiMAL
Alteração; Decretos nOs 30.691152 e 1.255162
Decreto n lll.812. de 8 de fevereiro de 1996

805

REMUNERAÇÃO
Policial Civil do Distrito Federal; Carreira, reorganização; Cargo efetivo
Lei n!!9.264, de 7 de fevereiro de 1996

569

Servidor público civil; Militar; Data de Pagamento
Medida Provisória n!!1.306, de 9 de fevereiro de 1996

656

RESID1!:NCIA FUNCIONAL ver IMÓVEL FUNCIONAL
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Sistema fmanceiro nacional
Medida Provisória n g 1.294, de 9 de fevereiro de 1996

584

RESTOS APAGAR
Inscrição; Poder Executivo; Exercício de 1995. Decretos nlls 1.762195 e
1.795/96, revogação
Decreto nº 1.802, de 2 de fevereiro de 1996

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Braaília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

781

998

s
SEGURIDADE SOCIAL

Financiamento; Contribuição; Cofins; Lei Complementar fil! 70/91, alteração
Lei Complementar n 2 85. de 15 de fevereiro de 1996

567

SEGURIDADE SOCIAL

Manutenção; custeio; Constituição Federal, art. 195 § 42 ; Lei Complementar nl! 84196,regulamentação
Decreto n!!1.826. de 29 de fevereiro de 1996

868

Organização; Recursos; Leis nsa 8.019/90 e 8.212/91. alteração
Medida Provisória n 21.300, de 9 de fevereiro de 1996

613

Servidor público civil; Contribuição social
Medida Provisória n 21.310, de 9 de fevereiro de 1996

688

SEGURO DESEMPREGO

Recursos; Fundo de Amparo ao Trabalhador; Leis nlls 8.019/90 e
8.212191, alteração
Medida Provisória n 21.300, de 9 de fevereiro de 1996

613

SERVIÇO AÉREO

Acordo; Texto, aprovação; Brasil e China
Decreto Legislativo nº 5, de 28 de fevereiro de 1996

753

SERVIDOR PÚBLlCO

Imóvel funcional, cessão de uso, administração; Decreto n 2 980/93, alteração
Decreto nº 1.803, de 6 de fevereiro de 1996

782

Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio
(PISlPasep); Contribuição
Medida Provisória nº 1.325. de 9 de fevereiro de 1996

739

Remanejamento
Ministério do Bem-Estar Social (extinto); Ministério da Integração
Regional (extinto); Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado
Decreto nº 1.822. de 29 de fevereiro de 1996
Fundação Legião Brasileira de Assistência (extinta); Ministério da
Previdência e Assistência Social
Decreto n 91.823. de 29 de fevereiro de 1996

846

847

Col. Leis Rep. Fed. Braail, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

999
SERVIDOR PúBLICO CML

Isonomia salarial
Medida Provisória n' 1.299, de 9 de fevereiro de 1996
Remuneração
Data de Pagamento
Medida Províeória n!J.l.306, de 9 de fevereiro de 1996
Vantagem pessoal. extinção; Lei dos Quintos; Décimos, criação; Leis
n'. 8.112190 e 8.911194, alteração
Medida Provisória n 21.307, de 9 de fevereiro de 1996
Seguridade Social; Contribuição social
Medida Provisória n!!1.310, de 9 de fevereiro de 1996

602

656

657
688

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

Organização
Medida Provisória n'l 1.308, de 9 de fevereiro de 1996

664

SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO

Organização
Medida Provisória n 2 1.308. de 9 de fevereiro de 1996

664

SISTEMA FINANCEffiO NACIONAL

Reestruturação, programa; Conselho Monetário Nacional
Medida Provisória n e1.288, de III de fevereiro de 1996
Medida Provisória nl? 1.327, de 29 de fevereiro de 1996

577
744

Responsabilidade solidária
Medida Provisória nl! 1.294, de 9 de fevereiro de 1996

584

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL

Real, Plano; Medidas complementares; Correção Monetária
Medida Provisória nl? 1.316, de 9 de fevereiro de 1996

699

SISTEMA úNIco DE SAúDE (SUS)

Financiamento; Recursos; Assistência Médico Social; Fundo de Amparo
ao Trabalhador (F AT)
Medida Prooísório nl! 1.324, de 9 de fevereiro de 1996

738

SOBERANIA POPULAR

Cidadania, exercício; Direitos e garantias individuais; Interesse público;

Ato. gratuidade; Constituição Federal art. 5°,inciso LXXVII, regulamentação
Lei nl? 9.265. de 12 de fevereiro de 1996
Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

574

1000
SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGÉLICA, CUIABÁ (MT)
Utilidade Pública, declaração
(50) Decreto de 8 de fevereiro de 1996

921

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
Empregado; Remuneração; Data de Pagamento
Medida Provisória n 2 1.306, de 9 de fevereiro de 1996

656

SUBVENÇÃO ver UNIÃo FEDERAL; Recursos, transferência
SUS ver SISTEMA úNIco DE SAúDE

T
TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP)
Criação

Medida Provisória n 21.295, de 9 de fevereiro de 1996

588

TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Fundação Arquidiocesana de Cultura, Rádio Cultura de Sergipe;
Aracaju (SE)
(126) Decreto de 22 de dezembro de 1995
Publicado no DO de 26 de dezembro de 1995. Retificado no DO de
lZ de fevereiro de 1996
Rádio A Tribuoa de Santos Ltda, Santos (SP); Portaria n' 73 de
22.6.92, aprovação
DecretoLegislativo n!! 13. de 29 de fevereiro de 1996
Rádio Caiuá Ltda, Paranavaí (PR)j Portaria nl!76 de 22.6.92, aprovação
Decreto Legislativo n!l12, de 29 de fevereiro de 1996
Rádio Cultura de Alegrete Ltda, Alegrete (RS); Portaria n' 56 de
22.6.92, aprovação
Decreto Legislativo nº 11, de 29 de fevereiro de 1996
Rádio Cultura de Joinville Ltda, Joinville (SC); Decreto s.n' de
22.11.94, aprovação
Decreto Legislativo n'l10, de 29 de fevereiro de 1996
Rádio e Jornais do Ceará S.A. , Fortaleza (CE)
(57) Decreto de 26 de fevereiro de 1996
Rádio Executiva Ltda; Goiânia (GO)j Portaria nl! 83 de 22.6.92,
aprovação
Decreto Legislativo nº 16, de 29 de fevereiro de 1996

939

760

759

758

758
934

762
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1001
Rádio Vale do Rio Grande Ltda, Migue16polis (SP); Deereto s.n' de
30.9.94, aprovação
Decreto Legislatiuo n 1l 14, de 29 de fevereiro de 1996
Rede Atlântico Sul de RadiodifuBão Ltda, Brusque (SC); Deereto s.n'
de 4.11.94, aprovação
Decreto Legislativo n' 15, de 29 de fevereiro da 1996

760

761

TERRAS INDíGENAS

Demarcação, homologação
Canauanim, Bonfnn (RR)
(52) Decreto de 15 de fevereiro de 1996
Ibírama, Ibirame e Itai6polis (SC)
(53) Decreto de 15 de fevereiro de 1996
Jabuti, Bonfim (RR)
(54) Decreto de 15 de fevereiro de 1996

923
927
930

TíTULO DO TESOURO NACIONAL

Administração pública; Entidade, extinção, dissolução; Lei n ll 8.931194,
alteração
Medida Provisória n' 1.317, de 9 de fevereiro de 1996

713

TRABALHADOR

Participação nos lucros
Medida Provisória n ll1.315, de 9 de fevereiro de 1996

70S

TRANSPORTE AÉREO
Acordo, promulgação; Brasil e Macau
Decreto nl! 1.810, de 8 de fevereiro de 1996

803

TRANSPORTE FERROVIÁRIO
Projeto; Recife (PE)j Empréstimo externe; Brasil; Banco Internacional
pare Reconstrução e Desenvolvimento (Bird)
Reeoluçõo nflB, de 12 de fevereiro de 1996

774

TRATADO DE MONTEVIDÉU
Acordo de Complementação Econômica n ll18j Décimo Primeiro Protocolo
Adicional, execução; Brasil; Argentina; Paraguai e Uruguai
Decreto n'J 1.805, de 6 de fevereiro de 1996

785

Art. 25; Acordo de Alcance Parcial n ll 21; Terceiro Protocolo Adicional,
execução; Brasil e Cuba

Decreto n'J 1.805, de 6 de fevereiro de 1996

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 2, p. 959-1004, fev. 1996

785

1002
ProtocoloInterpretativo do art. 44; Texto.aprovação; Argentina; Bolívia;
Brasil; Chile; Colômbia; Equador; México; Paraguai; Peru; Uruguai e
Venezuela; Associação Latino-Americana de Integração (Aladi)
DecretoLegislativo nº 6, de 28 de fevereiro de 1996

754

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Informática, bens de; Aquisição
Medida Provisória n' 1.290, de l' de fevereiro de 1996

580

TURISMO
Curso de graduação,autorização
Faculdades Integradas de Coxim (MS)
(58) Decreto de29 de fevereiro de 1996

935

TURQUIA
Acordode Cooperação Cultural e Educacional; Texto, aprovação; Brasil
DecretoLegislativo n'l 7, de 28 de fevereiro de 1996

755

u
UNIÃo DE BANCOS BRASILEIROSS.A. (UNIBANCO)
Controle acionário, transferência;CompanhiaNacional de Seguros
(l) Decreto de 2 de fevereiro de 1996
UNIÃo FEDERAL
Garantia; Operaçãofinanceira; Empréstimoexterno; CompanhiaEnergética de São Paulo (Ceap); Estado de São Paulo
Resolução n2 7, de 8 de fevereiro de 1996
Orçamento, elaboração, diretrizes; Exercício de 1996 . Lei nl! 9.08219,5,
alteração
Medida Provisória n' 1.326, de 15 de fevereiro de 1996
Recursos, transferência; Normas; Orçamento; Instituição Financeira
Oficial
Decreto n 21.819, de 16 de fevereiro de 1996

873

772

743

843

UNIBANCO ver UNIÃo DE BANCOSBRASILEIROS SÃ
URUGUAI
Acordode ComplementaçãoEconômican9.18; DécimoPrimeiroProtocolo
Adicional, execução;Brasil; Argentina e Paraguai
Decreto n' 1.805, de 6 de fevereiro de 1996

785
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Tratado de Montevidéu; Protocolo Interpretativo do art. 44; Texto. aprevação; Associação Latino-Americana de Integração (Aladi); Argentina;
Bolívia; Brasil; Chile; Colômbia; Equador; México; Paraguai; Peru e
Venezuela
Decreto Legislativo nl! 6. de 28 de fevereiro de 1996
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UTILIDADE PúBLICA

Declaração
Associação Comunitária Monte Azul, São Paulo (SP)
(55) Decreto de 15 de fevereiro de 1996
Associação Renascer - Grupode Apoioà Criançae ao Adolescente.
Rio de Janeiro (0)
Centro SociaI Nossa Senhora do Amparo, Valença (BA)
Fundação São João Bosco para a Infância. Belo Horizonte (MG)
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Fundação Julita, São Paulo (SP)
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(50) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
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Hospital Felieio Luchini, Birigui (SP)
Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio Grande do
Norte, Natal (RN)
Lar da Amizade - Abrigo para Cegos Carentes, Porto Alegre (RS)
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Sociedade Beneficente Evangélica, Cuiabá (0)

(50) Decreto de 8 de fevereiro de 1996
Viva Cazuza, Rio de Janeiro (0)

921

(55) Decreto de 15 de fevereiro de 1996
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VENEZUELA

AcordoComercial nl! 27; Setor da Indústria do Vidro;Terceiro Protocolo
Adicional, execução; Brasil
Decretonº 1.824, de 29 de fevereiro de 1996
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VIDRO

Indústria;Acordo Comercialnli 27; TerceiroProtocolo Adicional, execução;Brasil e Venezuela
Decreto n ll 1.824, de 29 de fevereirode 1996

VIVACAZUZA, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade Pública, declaração
(55) Decreto de 15 de fevereím de 1996
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EMENDA CONSTITUCIONAL

EMENDA CONSTITUCIONAL NO 10
Altera os arts. 71 e 72 do Ato das Dispo.
sições Constitucionais Transitôrias, introdu-

zidos pela Emenda Constitucional de Revisão n 2 1, de 1994.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3" do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1" O art. 71 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 71. Fica instituído, nos exercícios financeiros de 1994 e
1995, bem assim no período de 1"de janeiro de 1996 a30 dejunho
de 1997, o Fundo Social de Emergência, com o objetivo de saneamento financeiro da Fazenda Pública Federal e de estabilização
econômica, cujos recursos serão aplicados prioritariamente no custeio das ações dos sistemas de saúde e educação, beneficios previdenciários e auxílios assistenciais de prestação continuada, inclusive liquidação de passivo previdenciário, e despesas orçamentárias
associadas a programas de relevante interesse econômico e social.
§ 1" Ao Fundo criado por este artigo não se aplica o disposto
na parte final do inciso II do § 9º do art. 165 da Constituição.
§ 2" O Fundo criado por este artigo passa a ser denominado
Fundo de Estabilização Fiscal a partir do início do exercício
financeiro de 1996.
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§ 3" O Poder Executivo publicará demonstrativo da execução orçamentária, de periodicidade bimestral, no qual se discriminarão as fontes e usos do Fundo criado por este artigo.»
Art. 2" O art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 72. Integram o Fundo Social de Emergência:
I -

;

11 - a parcela do produto da arrecadação do imposto sobre
renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre
operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e
valores mobiliários, decorrente das alterações produzidas pela
Lei n"8.894, de 21 dejunho de 1994, e pelas Leis nOs 8.849 e 8.848,
ambas de 28 de janeiro de 1994, e modificações posteriores;

111 - a parcela do produto da arrecadação resultante da
elevação da alíquota da contribuição social sobre o lucro dos
contribuintes a que se refere o § I" do art. 22 da Lei n" 8.212, de
24 de julho de 1991, a qual, nos exercícios financeiros de 1994 e
1995, bem assim no periodo de I" dejaneiro de 1996 a 30 dejunho
de 1997, passa a ser de trinta por cento, sujeita a alteração por
lei ordinária, mantidas as demais normas da Lei n" 7.689, de 15
de dezembro de 1988;
IV - vinte por cento do produto da arrecadação de todos os
impostos e contribuições da União, já instituídos ou a serem
criados, excetuado o previsto nos incisos I, 11 e 111, observado o
disposto nos §§ 3" e 4";
V - a parcela do produto da arrecadação da contribuição
de que trata a Lei Complementar n" 7, de 7 de setembro de 1970,
devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o inciso 111 deste
artigo, a qual será calculada, nos exercícios financeiros de 1994
e 1995, bem assim no período de lº de janeiro de 1996 a 30 de
junho de 1997, mediante a aplicação da alíquota de setenta e
cinco centésimos por cento, sujeita a alteração por lei ordinária,
sobre a receita bruta operacional, como definida na legislação do
imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza; e
VI ..
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§ 12

..

§ 2' As parcelas de que tratam os incisos I, lI, III e V serão
previamente deduzidas da base de cálculo de qualquer vinculação
ou participação constitucional ou legal, não se lhes aplicando o
disposto nos arts. 159, 212 e 239 da Constituição.
§ 3 2 A parcela de que trata o inciso IV será previamente
deduzida da base de cálculo das vinculações ou participações
constitucionais previstas nos arts. 153, § 52, 157, Il, 212 e 239 da
Constituição.
§ 42 O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos
recursos previstos nos arts. 158, lI, e 159 da Constituição.

§ 52 A parcela dos recursos provenientes do imposto sobre
renda e proventos de qualquer natureza, destinada ao Fundo
Social de Emergência, nos termos do inciso II deste artigo, não
poderá excedera cinco inteiros e seis décimos por cento do total
do produto da sua arrecadação."

Art. 3 2 Esta emenda constitucional entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 4 de março de 1996.
Mesa da Câmara dos Deputados

Mesa do Senado Federal

Deputado LUÍS EDUARDO

Senador JOSÉ SARNEY

Presidente

Presidente

Deputado RONALDO PERIM

Senador TEOTÔNIOVILELAFILHO

12 Vice-Presidente

1º Vice-Presidente

Deputado BETO MANSUR

Senador JúLIO CAMPOS

22 Vice-Presidente

22 Vice-Presidente

Deputado WILSON CAMPOS

Senador ODACIRSOARES

1º Secretário

Deputado LEOPOLDO BESSONE

12 Secretário

Senador RENAN CALHEIROS

22 Secretário

2º Secretário

Deputado BENEDITO DOMINGOS

Senador LEVYDIAS

3 2 Secretário

3º Secretário

Deputado JOÃO HENRIQUE

Senador ERNANDES AMORIM
4' Secretário

42 Secretário
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LEI N" 9.266, DE 15 DE MARÇO DE 1996
Reorganiza as classes da Carreira Policial Federal, fixa a remuneração dos cargos
que as integram e dá outras providências.

o VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· A Carreira Policial Federal de que trata o art. 1· do
Decreto-Lei n· 2.251, de 26 de fevereiro de 1985, é reorganizada de
acordo com o Anexo I.
Art. 20 O ingresso nos cargos da Carreira Policial Federal farse-á mediante concurso público, exigido o 3' grau de escolaridade,
sempre na segunda classe, observados os requisitos fixados na legislação pertinente.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá, em regulamento,
quanto aos requisitos e condições de progressão na Carreira Policial
Federal.
Art. 3· O vencimento básico dos cargos da Carreira Policial
Federal é o constante do Anexo 11 e será revisto na mesma data e no
mesmo percentual aplicado aos demais servidores públicos civis da
União.
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Art. 4" A remuneração dos cargos da Carreira Policial Federal
constitui-se de vencimento básico, gratificação de Atividade Policial
Federal no percentual de duzentos por cento, Gratificação de Compensação Orgânica no percentual de duzentos por cento. Gratificação
de Atividade de Risco no percentual de duzentos por cento e outras
vantagens de caráter pessoal, definidas em lei.
Parágrafo úuico. As gratificações a que alude este artigo, bem
como a Indeuização de Habilitação Policial Federal instituída pelo
Decreto-Lei n" 2.251, de 26 de fevereiro de 1985, e a Gratificação de
Atividade de que trata o art. 3' da Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto
de 1992, que integram, igualmente, a remuneração dos cargos da
Carreira Policial Federal:
I -

serão calculadas sobre o vencimento básico do cargo do

servidor; e

II - não se incorporam ao vencimento, nem serão computadas
ou acumuladas para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o
mesmo título ou idêntico fundamento.
Art. 5" A Indenização de Habilitação Policial Federal passa a
ser calculada, na carreira de que trata esta lei, nos percentuais de:
I - trinta por cento para os cargos de Delegado de Polícia
Federal, Perito Criminal Federal e Censor Federal; e
II - dez por cento para os cargos de Escrivão de Polícia Federal,
Agente de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal.
Art. 6" O enquadramento nas tabelas de que tratam os Anexos
I e II far-se-â mediante requerimento do servidor, em caráter írrevogável e irretratável, a ser apresentado no prazo de sessenta dias
contado da data da publicação desta lei.
Parágrafo único. O requerimento a que alude este artigo conterá,
obrigatoriamente, expressa renúncia do interessado ou declaração
quanto à sua não integração a processos judiciais cujos pedidos
versem sobre:

I - isonomia de vencimentos e vantagens com as carreiras de
que trata a Lei n' 4.878, de 3 de dezembro de 1965, com fundamento
no disposto no art. 4" da Lei n" 7.702, de 21 de dezembro de 1988;
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II - isonomia de vencimentos com os membros do Ministério
Público Federal; e

III - isonomia de vencimentos entre as categorias funcionais
da Carreira Policial Federal.
Art. 7º A não apresentação do requerimento nas condições
previstas no artigo anterior presumirá renúncia ao direito ao
enquadramento nas tabelas de que tratam os Anexos I e lI, às
gratificações referidas no caput do art. 4º e aos percentuais fixados
no art. 5º desta lei.
Art. 8º O disposto nesta lei aplica-se aos inativos e pensionistas
de servidores da Carreira Policial Federal.

Art. 9º O Ministro de Estado da Justiça estabelecerá programa
de capacitação para os integrantes da Carreira Policial Federal.
Parágrafo único. O programa de capacitação será desenvolvido
pelo Departamento de Polícia Federal.

Art. 10. A carreira de que trata esta lei é considerada como
típica de Estado.
Art. 11. (Vetado).
Art. 12. (Vetado).
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se o Decreto-Lei nº 1.714, de 21 de novembro
de 1979, o Decreto-Lei nº 2.372, de 18 de novembro de 1987, o art. 4º
da Lei 7.702, de 21 de dezembro de 1988. O inciso II do § 5º do art. 2º
da Lei nº 7.923, de 12 de dezembro de 1989, o art. 15 da Lei n? 8.162,
de 8 de janeiro de 1991, o art. 12 da Lei nº 8.216, de 13 de agosto de
1991, e a Lei n" 9.014, de 30 de março de 1995.
Brasília, 15 de março de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A Jobim
Colo Leis Rep, Fed.Brasil, Brasília,

V.
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LEI N' 9.267, DE 25 DE MARÇO DE 1996
Altera a redação do § 4' do art. 24 daLei
n' 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que
dispõe sobre o condomínio em edificações e as
incorporações imobiliárias.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. l' O § 4' do art. 24 da Lei.n" 4.591, de 16 de dezembro de
1964, acrescido pelo art. 83 da Lei n" 8.245, de 18 de outubro de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 24
..
§ 4' Nas decisões da assembléia que não envolvam despesas extraordinárias do condominio, o locatário poderá votar, caso
o condômino-locador a ela não compareça,»
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de março de 1996; 175' da Independência e 108" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.330, DE 7 DE MARÇO DE 1996
Acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei
n'4.728, de 14 de julho de 1965.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" O art. 75 da Lei n" 4.728, de 14 de julho de 1965, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
«Art. 75
..
§ 4" As importâncías adiantadas na forma do § 2" deste artigo
serão destinadas, na Iúpótese de falência, liquidação extrajudicial
ou intervenção em instituição financeira, ao pagamento· das linhas
de crédito comercial que lhes deram origem, nos termos e nas
condições estabelecidos pelo Banco Central do Brasil»,
Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.291, de 8 de fevereiro de 1996.
Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de março de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.331, DE 7 DE MARÇO DE 1996
Acrescenta§ 5'2 ao art. 4'!daLeinº8.884,
de 11 dejunho de 1994, e dá outrasprovidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Ari. 1" O art. 4" da Lei n" 8.884, de 11 de junho de 1994, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 5":
«§ 5" Se, nas hipóteses previstas no parágrafo anterior,
ou no caso de encerramento de mandato dos conselheiros, a
composição do conselho ficar reduzida a número inferior ao
estabelecido no art. 49, considerar-se-ão automaticamente interrompidos os prazos previstos nos arts. 28, 31, 32, 33, 35, 37,
39, 42, 45, 46, parágrafo único, 52, § 2", 54, §§ 4", 6", 7" e 10, e
59, § 1", desta lei, e suspensa a tramitação de processos,
iniciando-se a nova contagem imediatamente após a recomposição do quorum»,

Ari. 2" O disposto no § 5" do art. 4" da Lei n? 8.884, de 1994,
aplica-se aos processos em tramitação no âmbito do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica na data da publicação desta
medida provisória.
Ari. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de março de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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MEDIDA PROVISÓRlA N" 1.332, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Dá nova redação ao parágrafo único do
art. l' da Lei n' 8.995, de 24 de fevereiro de
1995, que autoriza o Ministério dos Trens-

portes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trem; Urbanos (CBTU), a transferir
à Companhia Fluminense de Trens Urbanos
(Flumitrens), recursos para pagamento de
pessoal.

o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 10 O parágrafo único do art. 1" da Lei n" 8.995, de 24 de
fevereiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1"

..

Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo
fica condicionada até o limite de R$ 164.130.653,00 (cento e
sessenta e quatro milhões, cento e trinta mil, seiscentos e
cinqüenta e três reais) e correrá à conta de dotação orçamentária da CBTU.»
Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.292, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de março de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Odacir Klein
AJulrea Sandro Calabi
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.333, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Autoriza a utilização de recursos do
FUnM da Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com
recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado
exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas,
exceto pessoal.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o prazo
de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe aplicando
as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente, para a realização de operações financeiras com órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta, assim
como as limitâções associadas ao endividamento do setor público.
Art. 2· O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando
os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta, liberar
os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 3· A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de
Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na
forma do artigo precedente.
Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.293, de 9 de fevereiro de 1996.
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Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de março de 1996; 175· da ludependência e 108· da
República.
MARCO ANTONlO DE OLIVEIRA MACIEL
Odacir Klein
Andrea Sandro Calabi

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.334, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre a responsabilidade solid4ria de controladores de instituições submetidas aos regimes de que tratam aLei nº 6.024,
de 13 de março de 1974, e o Decreto-Lei nº
2.321, de 25 de feuereiro de 1987; sobre a
indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização das empresas de auditoria

contábil ou dos auditores contábeis independentes; sobre priuatização de instituições
cujas ações sejam desapropriadas. na forma
do Decreto-Lei n' 2.321, de 1987, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1· A responsabilidade solidária dos controladores de ínstituições financeiras estabelecida no art. 15 do Decreto-Lei n· 2.321, de
25 de fevereiro de 1987, aplica-se, também, aos regimes de intervenção e liquidação extrajudicial de que trata a Lei n· 6.024, de 13 de
março de 1974.
Art. 2· O disposto na Lei n· 6.024, de 1974, e no Decreto-Lei
n· 2.321, de 1987, no que se refere à indisponibilidade de bens,
aplica-se, também, aos bens das pessoas, naturais ou juridicas, que
detenham o controle, direto ou indireto das instituições submetidas
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aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.
§ 12 Objetivando assegurar a normalidade da atividade econômica e os interesses dos credores, o Banco Central do Brasil, por
decisão de sua diretoria, poderá excluir da indisponibilidade os bens
das pessoas jurídicas controladoras das instituições financeiras submetidas aos regimes especiais.
§ 22 Não estão sujeitos à indisponibilidade os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis, nos termos da legislação em vigor.
§ 3º A indisponibilidade não impede a alienação de controle,
cisão, fusão ou incorporação da instituição submetida aos regimes de
intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.
Art. 3º O inquérito de que trata o art. 41 da Lei nº 6.024, de
1974, compreende também a apuração dos atos praticados ou das
omissões incorridas pelas pessoas naturais ou jurídicas prestadoras
de serviços de auditoria independente às instituições submetidas aos
regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração
especial temporária.
Parágrafo único. Concluindo o inquérito que houve culpa ou dolo
na atuação das pessoas de que trata o caput, aplicar-se-á o disposto
na parte final do caput do art. 45 da Lei n" 6.024, de 1974.
Art. 4º Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 22 e 15 da Lei nº 6.024, de 1974, e no art. 1º do
Decreto-Lei nº 2.321, de 1987, é facultado ao Banco Central do Brasil
visando assegurar a normalidade da economia pública e resguardar
os interesses dos depositantes, investidores e demais credores, sem
prejuízo da posterior adoção dos regimes de intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, determinar. as
seguintes medidas:
I - capitalização da sociedade, com o aporte de recursos necessários ao seu soerguimento, em montante por ele fixado;
H - transferência do controle acionário;
IH - reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou cisão.
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Parágrafo único. Não implementadas as medidas de que trata
este artigo, no prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil,
decretar-se-á o regime especial cabível.

Art. 5' No resguardo da economia pública e dos interesses dos
depositantes e investidores, o interventor, o liquidante ou o conselho
diretor da instituição submetida aos regimes de intervenção, liquidação
extrajudicial ou adnúnistração especial temporária, quando prévia e
expressamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, poderá:
I - transferir para outra ou outras sociedades, isoladamente
ou em conjunto, bens, direitos e obrigações da empresa ou de seus
estabelecimentos;
U - alienar ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar a
assunção de obrigações por outra sociedade;
lU - proceder à constituição ou reorganização de sociedade ou
sociedades para as quais sej am transferidos, no todo ou em parte,
bens, direitos e obrigações da instituição sob intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, objetivando a
continuação geral ou parcial de seu negócio ou atividade.

Art. 6' A implementação das medidas previstas no artigo anterior e o encerramento, por qualquer forma, dos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária
não prejudicarão o andamento do inquérito para apuração das responsabilidades dos controladores, adnúnistradores, membros dos
conselhos e das pessoas naturais ou jurídicas prestadoras de serviços
de auditoria independente às instituições submetidas aos regimes de
que tratam a Lei n' 6.024, de 1974, e o Decreto-Lei n' 2.321, de 1987.
Art. 7' A intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições
financeiras poderão, também, a critério do Banco Central do Brasil,
ser executadas por pessoa jurídica.

%'t. 8' Instaurado processo adnúnistrativo contra instituição
financeira, seus administradores, membros de seus conselhos, a
empresa de auditoria contábil ou o auditor contábil independente, o
Banco Central do Brasil, por decisão da diretoria, considerando a
gravidade da falta, poderá, cautelarmente:
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I - determinar o afastamento dos indiciados da administração dos negócios da instituição, enquanto perdurar a apuração de suas
responsabilidades;
11 - impedir que os indiciados assumam quaisquer cargos de
direção ou administração de instituições financeiras ou atuem como
mandatários ou prepostos de diretores ou administradores;
III - impor restrições às atividades da instituição financeira;
IV - determinar à instituição financeira a substituição da empresa de auditoria contábil ou do auditor contábil independente.
§ lº Das decisões do Banco Central do Brasil proferidas com
base neste artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no prazo de
cinco dias.
§ 2º Não concluído o processo, no âmbito do Banco Central do
Brasil, no prazo de 120 dias, a medida cautelar perderá sua eficácia.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se às demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Art. 9º A alienação do controle de instituições financeiras cujas
ações sejam desapropriadas pela União, na forma do Decreto-Lei
nº 2.321, de 1987, será feita mediante oferta pública, na forma de
regulamento, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
§ 1e O decreto expropriatório fixará, em cada caso, o prazo para
alienação do controle, o qual poderá ser prorrogado por igual período.
§ 2º Desapropriadas as ações, o regime de administração especial temporária prosseguírá, até que efetivada a transferência, pela
União, do controle acionário da instituição.
Art. 10. As instituições financeiras cujas ações sejam desapropriadas pela União permanecerão, até a alienação de seu controle, para todos os fins, sob o regime jurídico próprio das empresas
prívadas.
Art. 11. Nos empréstimos realizados no âmbito do Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer), poderão ser aceitos, como garantia, títulos ou
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direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias sejam
representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal vendidos em leilões competitivos, o valor nominal das garantias deverá
exceder em pelo menos vinte por cento o montante garantido.
Art. 12. Na hipótese de operações financeiras ao amparo doProer,
o Banco Central do Brasil informará, tempestivamente, à Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federal, em cada caso:
I - os motivos pelos quais a instituição financeira solicitou
sua inclusão no Programa;

11 - o valor da operação;
111 - os dados comparativos entre os encargos financeiros cobrados no Proer e os encargos financeiros médios pagos pelo Banco
Central do Brasil na colocação de seus títulos no mercado;
IV - as garantias aceitas e seu valor em comparação com o
empréstimo concedido.
Art. 13. Os arts. 22 e 26 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de
1976, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 22
.
§ 1º Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir
normas aplicáveis às companhias abertas sobre:
§ 2º O disposto nos incisos 11 e IV do parágrafo anterior não
se aplica, às instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, as quais continuam sujeitas às disposições da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro
de 1964, e aos atos normativos dela decorrentes.»
«Art. 26
..
§ 3º Sem prejuizo do disposto no parágrafo precedente, as
empresas de auditoria contábil ou os auditores contábeis independentes responderão admiuistrativamente, perante o Banco
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Central do Brasil, pelos atos praticados ou omissões em que
houverem incorrido no desempenho das atividades de auditoria
de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.
§ 49 Na hipótese do parágrafo anterior, o Banco Central do
Brasil aplicará aos infratores as penalidades previstas no art. 11
desta Iei,»
Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 9 1.294, de 9 de fevereiro de 1996.·
Art. 15. Esta medida provisória entre em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de março de 1996; 1759 da Independência e lOS" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.335, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Institui a Taxa de Juros de Longa Prazo
(TJLP), dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep,
do Funda de Amparo ao Trabalhador, do
Fundo da Marinha Mercante~ e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 19 A partir de 19 de dezembro de 1994, o Banco Central do
Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), apurada de
acordo com o disposto nesta medida provisória e em normas a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 29 A TJLP será calculada a partir da rentabilidade nominal média, em moeda nacional, verificada em período imediatamente
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anterior ao de sua vigência, dos títulos da Dívida Pública externa e
interna de aquisição voluntária.
Art. 3· As normas a que se refere o art. P in fine, a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, disporão, dentre outros
aspectos, sobre:
I - período de vigência da TJLP, observado o prazo mínimo
de três meses;
11 - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como de
longo prazo;

111 - especificação dos títulos da Dívida Pública interna e externa que servirão de base para cálculo da TJLP;
IV - o prazo do período de apuração da rentabilidade a que se
refere o caput do art. 2·.

V - as proporções em que a rentabilidade nominal média em
moeda nacional de cada título será considerada no cálculo da TJLP.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a
legislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses de aplicação
da TJLP, além das previstas nesta medida provisória.
Art. 4· Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do
Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante,
repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a
financiamentos contratados a partir de 1· de dezembro de 1994, terão
como remuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respectivo período, ressalvado o disposto no § 1· do art. 5· e nos arts. 6· e 7·
desta medida provisória.
Parágrafo único. O BNDES transferirá, nos prazos legais, ao
Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador o valor correspondente à TJLP aludida no caput deste artigo,
limítada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o
Conselho Monetário Nacional, após manifestação favorável do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e
do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep, alterar esse
limite.
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1013-1186, mar. 1996

1024
Art. 5º O BNDES poderá aplicar até vinte por cento dos recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, excetuados os
de que trata o art. 11 desta medida provisória, em operações de
financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à produção
ou comercialização de bens com reconhecida inserção internacional.
§ 1e Os recursos referidos no caput deste artigo, bem como os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão
referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do
dólar dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central
do Brasil.
§ 2º O limite estabelecido no caput deste artigo poderá ser
ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat),
Art. 6º Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador aplicados nas operações de financiamentos de que trata o art. 5º desta
medida provisória terão como remuneração a Taxa de Juros para
Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário de Londres (Libor), informada pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em
cada operação de financiamento.
Parágrafo único. O BNDES transferirá ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador a remuneração prevista no caput deste artigo, no prazo
a que se refere o art. 3º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 7º Os recursos do Fundo da Marinha Mercante destinados
a financiamentos contratados a partir de 1º de setembro de 1995, bem
como os respectivos saldos devedores, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos Estados Unidos
da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Os encargos e as comissões, bem como os
prazos, nas hipóteses de que trata o caput deste artigo, serão definidos
pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 8º A partir de 1º de dezembro de 1994, os recursos dos
Fundos mencionados no art. 4º desta medida provisória, repassados
ao BNDES ou por este administrados e destinados a financiamentos
contratados até 30 de novembro de 1994, terão a Taxa Referencial
(TR) a que alude o art. 25 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991,
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substituída pela TJLP, ajustada por fator de redução a ser definido
pelo Conselho Monetário Nacional, mantidos os juros previstos nos
§§ 2" e 3" do art. 2' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos ali aludidos.

Art. 9' Será admitida a aplicação, a partir de 1"de setembro de
1995, do critério de que trata o art. 7', em substituição ao previsto no
art. 8" desta medida provisória, quanto aos recursos do Fundo da
Marinha Mercante e aos saldos devedores dos financiamentos a que
se destinam, contratados até 31 de agosto de 1995.
Parágrafo único. A substituição prevista no caput deste artigo
se dará por opção dos beneficiários dos financiamentos ali aludidos,
em prazos e condições a serem regulamentados pelo BNDES.

Art. 10. A apuração dos valores das obrigações pecuniárias
devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de Amparo
ao Trabalhador e ao Fundo da Marinha Mercante, bem assim dos
valores dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os
respectivos recursos, será efetuada com base no critério pro rata
tempore.
Art. 11. O disposto nesta medida provisória aplica-se aos depósitos especiais de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
definidos pelo art. 9" da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990, alterado
pelo art. 1" da Lei n? 8.352, de 28 de dezembro de 1991, a partir da
liberação dos empréstimos realizados com os referidos recursos,
quando destinados a programas de investimento voltados para a
geração de empregos e renda.
Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de
Participação PIS-Pasep terão a partir de 1" de dezembro de 1994, a
Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 38 da Lei n" 8.177, de l' de
março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução
a que alude O art. 8' desta medida provisória.
Art. 13. A partir de 1" de dezembro de 1995 O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o Conselho
Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep e a Comissão do Fundo
da Marinha Mercante poderão propor ao Conselho Monetário Nacional a adoção de outros critérios legais para a remuneração dos
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respectivos recursos, em substituição à TJLP de que trata esta
medida provisória.

Art. 14. Observado o disposto no art. 8º, in fine, desta medida
provisória, ficam revogados o art. 25 da Lei nº 8.177, de 1" de março
de 1991, e os §§ 2" e 3º do art. 2" da Lei n'' 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.295, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de março de 1996; 175" da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Antonio Augusto Junho Anastasia
Andrea Sandro Calabi

MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.336, DE 12 DE MARÇO DE 1996 (*)
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atiuiâade de Fieoüuaçõo; a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercicio do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em
(*) Retificada no DO de 14.3.1996 (pág. 1303 desta obra).
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exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de
origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 2· Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Dacta),
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 3· As gratificações de que tratam os arts. 1· e 2· terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior
e intermediário, observados o disposto no art. 2· da Lei n· 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei
n? 8,460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2· da Lei n· 8.852, de 4
de fevereiro de 1994.
§ 1· As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2· Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. 1s
e 2·, quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de nívíes DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;
b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.

§ 3· Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2·, para o exercício de cargos de direção, chefia e
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assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4º As gratificações a que se referem os arts. 1º e 2º serão
pagas em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação
de Atividade de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de
1992.
§ 5º As gratificações serão pagas a partir de 1º de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1º.

Art. 4º O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5º O Anexo I da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Art. 6º O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CU)
ou Função Gratificada (FG) nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2º da Lei nº 8.911, de 11 de
julho de 1994.
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.296, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de março de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.337, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre os quadros de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Aduocacia-Geral da União, da Ministério da Fazenda, e dá outras prooidências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medída provisória,
com força de lei:
Art. 12 São criados e reclassificados, na Advocacia-Geral da
União, os cargos constantes dos Anexos I a VI.
Art. 2" São criados no Ministério da Fazenda, a serem alocados
na Secretaria da Receita Federal, 276 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo dezoito cargos
DAS 101.3, 84 cargos DAS 101.2 e 174 cargos DAS 101.1.
Art. 3" São criados na Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab) 36 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo um cargo DAS 101.6, quatro cargos
DAS 101.4, oito cargos DAS 101.3, quatorze cargos DAS 101.2, seis
cargos DAS 101.1 e três cargos DAS 102.2.
§ I" São igualmente criadas na Sunab 194 Funções Gratificadas (FG), sendo 147 FG-1, treze FG-2 e 34 FG-3.

§ 2" Para a reestruturação da Sunab, fica o Poder Executivo
autorizado a alterar a denominação e a especificação dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem aumento de despesa, no prazo de até trinta días.
Art. 4" O cargo de Consultor Juridíco de Ministério e do Estado-Maior das Forças Armadas, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), corresponde ao nível 101.5.
Art. 5" Fica assegurada a percepção da vantagem prevista no

art. I", inciso I, e § I", do Decreto-Lei n" 2.333, de 11 dejunho de 1987,
com a dísciplina nele estabelecida, aos seus beneficiários, inclusive
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àqueles integrantes de quadros de entidades não mais sujeitas a
regime especial de remuneração.
§ 1· Os efeitos financeiros do disposto neste artigo vigoram,
para os beneficiários referidos no caput, a partir de 19 de setembro
de 1992.
§ 2· À vantagem referida neste artigo fazem jus também os
titulares de cargos integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da
União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar n· 73, de 10 de
fevereiro de 1993, e os Juízes do Tribunal Marítimo instituído pela
Lei n· 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, com as modificações introduzidas pela legislação ulterior.

Art. 6· Ficam prorrogados, por mais 24 meses, a partir do seu
término, os prazos referidos no art. 20 da Lei n· 9.028, de 12 de abril
de 1995.
Art. 7· O § 3· do art. 17 da Lei n· 8.429, de 2 de junho de 1992,
passa a vigorar com seguinte redação:
«§ 3· No caso de a ação principal ter sido proposta pelo
Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3· do
art. 6· da Lei n· 4.717, de 29 de junho de 1965.»

Art. 8· As despesas decorrentes da aplicação desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.297, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de março de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Mauro César Rodrigues Pereira
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão
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ANEXaI
Advocacia-Geral da União
Situação Anterior

N'de
Cargos

Denominação

Situação Nova

Código

N'de
Cargos

Código

Denominação

Gabinete do Advogado-Geral da União
Consultor da

10
3
1
6
3

DAS 102.5

Gabinete
Assessor Técnico

DAS 101.5
DAS 102.4

11

5

DAS 102.6

3

Acljuntodo
Advogado-Geral

DAS 102.6

1

Chefe de

6
3

Assessor Técnico
Oficial de
Gabinete

2

Oficial de

16

Gabinete
Oficial de
Gabinete

DAS 102.5

Oficial de

Gabinete

DAS 101.3

Gabinete

2

Consultor da
União

10

União
Adjunto do
Advogado-Geral
Chefe de

Oficial de
Gabinete
Oficialde
Gabinete
Diretor de

DAS 101.2
DAS 101.1
5

Coordenador

DAS 101.5
DAS 102.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.3

DAS 101.3

Divisão

ANEXO II
Advocacia-Geral da União
NR de Cargos

Denominação

I 1
1
1

n5
1
5
2
1
8
2
1
3

Código

Gabinete do Ooneultor-Geral da União
Assessor Jurídico

Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1

Gabinete do Corregedor-Geral da Advocacia-Geralda União
CorregedorA~ar

Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico

Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS 101.6
DAS 101.4
DAS 102.3
DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
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Situação Anterior
Nllde

Cargos

Código

Denominação

m 3

Situação Nova

Nllde
Cersroe

Gabinete do Procurador-Geral daUnião

Adjunto do

5

Adjunto do
Procurador-Geral
da União

DAS 102.5

4

Assessor Jurídico

DAS 102.3

1

Chefe de
Gabinete

DAS 101.4

2

Assessor Técnico

DAS 102.3

Procurador-Geral
2

Código

Denominação

da União

DAS 102.4

Assessor Jurídico

DAS 102.3

1

Oficial de
Gabinete

DAS 101.2

B

Oficialde
Gabinete

DAS 101.1

1

CoordenadorG.ral

DAS 101.4

2

Coordenador

DAS 101.3

4

Chefe de Divisão

DAS 101.2

2

Chefe de Serviço

DAS 101.1

ANExom
Advocacia-Geral da União
Nll de Cargos

I

Denominação

Código

I _. Gabinetes dos Procuradores Regionais em Brasília, no Rio de Janeiro
e em. São Paulo: estrutura unitária

1
4
2
2
1
3
B

Chefe de Gabinete
êaeeseor Jurídico
Assessor Técnico

Oficialde Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS 101.3
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
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N'deCargos

n -

I

Denominação

1

Có<figo

Gabinetes dos Procuradores Regionais em Porto Alegre e em Recife:
estrutura unitária

1
3
2
2
1
3

Chefe de Gabinete

Assessor Jurídico

Assessor Técnico
Oficialde Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

6

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.3
102.3
102.2
101.1
101.3
101.2
101.1

ANEXO IV
Advocacia-Geral da União
N'deCargos

I -

I

Denominação

Có<figo

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

4
2
1

Asaesaor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

fi - Procuradoria da União nos Estados da Bahia, Ceará. Goiás, MinasGerais,
Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul: estrutura unitária
2
1
1

m-

Assessor Jurídico

Assessor Técnico
Coordenador

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

Procuradoria da União nos Estados do Acre.Alagoas,Amazonas.Espírito Santo,
Maranhão, MatoGrosso,MatoGrosso do Sul, Pará,Paraíba, PiaUÍ,
Rio Grande do Norte, Rondôniae Sergipe: estrutura unitária
1
1
1

IV -

Assessor Jurídico

Assessor Técnico
Coordenador

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

Procuradoria da União nos Estados do Amapá,Roraimae Tocantins:
estrutura unitária

1
1

Assessor Jurídico
Assessor Técnico

DAS 102.3
DAS 102.2
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ANEXO V
Advocacia-Geral da União

I

Nêde Cargos
I -

Denominação

I

Código

Procuradorias Seccionais da União - Padrão A
(quatro Procuradorias):estrutura unitária

T

2

II -

IDAS 102.2

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

l

1

Assessor Jurídico

Assessor Jurídico

I

DAS 102.2

m -

Procuradorias Seccionais da União - Padrão C
(vinte e oito Procuradorias):estrutura unitária

1

I

Assessor Jurídico

I

DAS 102.2

ANEXO VI
Advocacia-Geral da União
NlI de Cargos

I

Denominação

Código

Diretoria-Geral da Administração
1
2
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe de Divisão

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.338, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n Q 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que

dispõe sobre a organização da Assistência
Social, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
Colo Leis Rep. Fed, Brasil, Brasília,

V.

188, n. 3, p. 1013-1186, mar. 1996

1035
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1· O § 6· do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei n· 8.742, de
7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 20

.

§ 6· A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Único de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim específico, na forma estabelecida em regulamento.
........................................................................................................»

«Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ 1· A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias, a contar da data de sua protocolização.
§ 2· Na hipótese da concessão do benefício após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia, a contar da data da protocolização do requerimento.»

«Art. 40

..

§ 1. A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de
forma que o atendimento à população não sofra solução de
continuidade.

§ 2· É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § 1· do art. 139
da Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991."

Art. 2· Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6· do
art. 20 e no art. 37 da Lei n· 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
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dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
Art. 3" O requerimento de beneficio de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n" S.742, de 1993, será protocolizado a
partir de 1" de janeiro de 1996.
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.29S, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de março de 1996; 175" da Independência e lOS" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.339, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Fixa critérios para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo II da Lei n'8.237, de30
de setembro de1991, para implementação da
isonomia a que se refere o § 19. do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuíção que lhe
confere o art. 62 da Constituíção, adota a seguínte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Esta medida provisória dispõe sobre o processo de implementação da isonomia de vencimentos dos servidores do Poder
Executivo com os dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de
Contas da Uuíão e do Ministério Público da Uuíão.
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Art. 2' A equiparação do vencimento básico dos servidores
civis do Poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo
e Judiciário, bem como do Tribunal de Contas da União e do
Ministério Público da União, far-se-á de forma gradativa e nos
limites das disponibilidades financeiras e orçamentárias da União,
mediante a concessão das diferenças pagas, separadamente ou já
incorporadas.
§ l' Para os fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de
vencimento básico, assim definido na alínea a do inciso I do art. l' da
Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passam a vigorar, nos meses
de setembro, outubro e novembro de 1994, na conformidade do disposto nos Anexos I, 11 e 111 desta medida provisória.

§ 2' A aplicação do disposto neste artigo aos servidores civis
que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam percebendo vencimento básico equiparado ao das tabelas vigentes para
o Poder Legislativo, far-se-á mediante compensação de valores, sem
redução do valor do vencimento.
Art. 3' Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício de posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo 11 da Lei n' 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os meses
de setembro, outubro e novembro de 1994, passam a ser os constantes
do Anexo IV desta medida provisória.
Art. 4' Fica reconstituída a comissão a que se refere o art. 6º
da Lei n' 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela
previstas, cabendo-lhe promover estudos que objetivem, especialmente:
I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou assemelhadas, observando-se, ainda, a complexidade das tarefas, critérios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;
11 - a implementação do disposto no inciso I do art. 3' da Lei
n" 8.448, de 21 de julho de 1992;

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

a elaboração da matriz de vencimentos.
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Art. 5º O vencimento básico de servidores civis ativos, inativos
e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, a partir de 1e de dezembro de 1994, passa a ser o
constante dos Anexos V e VI desta medida provisória.
Art. 6" Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício do posto ou da graduação em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que
se refere o Anexo 11 da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991, a
partir de 1º de dezembro de 1994, passam a ser os constantes do Anexo
VII desta medida provisória.
Art. 7º O disposto nesta medida provisória aplica-se, no que
couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do
falecimento de servidor público federal.
Art. 8º As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.299, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-se o disposto no § 1º do art.lº da Lei Delegada
nº 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo art. 42 da Lei
nº 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais disposições em contrário, a
partir de lº de setembro de 1994.
Brasília, 12 de março de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A Jobim
Pedro Malan
Andrea Sandro Calabi
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carval/w
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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ANEXO I DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.339,
DE 12 DE MARÇO DE 1996

Tabela de vencimento básico aplicável

80s

servidores das Carreiras de Diplomata,

Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional, Especialistas em Polfticas Públicas e Gestão' Governamental, Carreira

de Ciênciae Tecnologiae dosservidores da SAE, FCBIA.. Susep, CVM e Ipea.
Superior

CL

A

B

C

D

p

40 Horas

30 Horas

Intermediário
40 Horas

30 Horas

Auxiliar
40 Horas

30 Horas

nr

429,51

322,13

253,90

190,43

150,35

112,76

li

401,88

301,41

243,28

182,46

143,17

107,38

I

375,55

281,66

233,10

174,83

136,32

102,24

VI

330,08

247,56

223,36

167,52

129,82

97,37

V

310,48

232,86

214,04

160,53

123,64

92,73

IV

301,52

226,14

205,1l

153,83

117,77

88,33

nr

292,82

219,62

196,56

147,42

112,17

84,13

li

284,37

213,28

188,37

141,28

106,86

80,15

I

276,17

207,13

180,64

135,41

101,82

76,37

VI

268,21

201,16

173,04

129,78

97,02

72,77

V

260,49

195,37

165,86

124,40

92,46

69,36

IV

252,99

189,74

168,98

119,23

88,12

66,09

m

245,71

184,28

152,41

114,31

84,01

63,01

li

238,64

178,98

146,10

109,58

80,09

60,07

I

231,78

173,84

140,07

105,05

76,36

57,27

V

225,13

168,85

134,30

100,73

72,81

84,61

IV

218,66

164,00

128;76

96,57

69,44

62,08

m

212,39

169,29

123,47

92,60

66,24

49,68

li

206,30

184,73

118,40

88,80

63,20

47,40

I

200,39

160,29

113,66

85,16

60,31

46,23
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ANEXO I-A DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.339,
DE 12 DE MARÇO DE 1996
Tribunal Marítimo
Vencimento Básico

Denominação
Juiz-Presidente

429,51

Juiz

409,06

ANEXO I-B DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.339,
DE 12 DE MARÇO DE 1996
Advocacia-Geral da União
Denominação

Vencimento Básico

Advogado da União de Classe Especial

429,51
401,88
375,55

Advogado da União de Primeira Classe

Advogado da União de SegundaClasse

Grat. (Art. 7fl da Lei
nl!8.460/92)

170,92
163,38
156,17

ANEXO II DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.339,
DE 12 DE MARÇO DE 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável 80s Professores do Magistério Superior
20 Horas

Classe

Nível

Titular

U

Acljunto

Assistente

Auxiliar

4
3
2
1

Graduado
21475
171,80
163,62

155,83
148,41

40 Horas
Graduado
429,50
343,60
327,24
311,66
296,82

4
3
2
1

134,92
116,55

269,84
266,98
244,76
233,10

4
3
2
1

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

211,90
201,82
192,20
183,04

128,49
122,38
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ANEXO lI-A DA MEDIDA PROVISÓRlA Nº 1.339,
DE 12 DE MARÇO DE 1996

Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério
de 11l e 22Graus
20 Horas

40 Horas

Cl....

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

4

165,55

331,10

E

3

157,66

315,32

2

150,16

300,32

1

143,01

286,02

4

130,00

260,00

3

123,81

247,62

2

117,91

235,82

1

112,30

224,60

D

C

B

A

4

105,95

211,90

3

100,90

201,80

2

96,10

192,20

1

91,52

183,04

4

86,33

172,66

3

82,23

164,46

2

78,31

156,62

1

74,58

149,16

4

70,36

140,72

3

67,01

134,02

2

63,82

127,64

1

60,78

121,56
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ANEXO UI DA MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.339,
DE 12 DE MARÇO DE 1996

Tabela de vencimento básico aplicável aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas

Leis nlla 5.645/70 e 6.550/78, dos servidores técníco-admínístratívoa das Instituições
Federais de Ensino, conforme art. 3 11 e seguintes da Lei nO 7.596/87 dos servidores do
lhama, Embratur, Incra, CFIAer, IBPC, Ibac, FBN, FCRB, FCP, LBA, Funai, Funeg,
FAE, Enap, FNS, Roquete Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac e Tabela de
Especialistas.

CL

A

B

C

D

p

Superior

Intermediário

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

397,ü4
373,96
351,75

297,78
280,47
263,81

203,81
195,85
188,68

152,48

137,60

146,89

131,27

141,51

125,25

103,20
98,45
93,93

VI

302,05

226,54

181,77

136,33

119,51

89,63

V

282,67

212,00

175,13

131,35

114,04

85,53

·IV

273,11

204,83

168,73

126,55

108,84

81,63

III

263,88

197,91

162,59

121,94

103,88

77,91

11

254,97

191,22

156,67

117,50

99,16

74,37

I

246,37

184,78

150,96

113,22

94,66

71,00

VI

238,05

178,54

145,48

109,11

90,37

67,78

V

230,04

172,53

140,21

105,15

86,29

64,72

IV

222,29

166,72

135,13

101,35

82,40

61,80

III

214,82

161,12

130,24

97,68

78,70

59,02

11

207,60

155,70

125,54

94,15

75,18

56,39

I

200,63

150,47

121,02

90,77

71,81

53,86

fi
11
I

V

193,91

145,43

116,66

87,49

68,63

51,47

IV

187,41

140,56

112,47

84,35

65,58

49,18

III

181,14

135,86

108,43

81,33

62,67

47,01

11

175,10

131,32

104,55

78,41

59,92

44,94

I

169,24

126,93

100,82

75,61

57,28

42,96
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ANEXO IV DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.339,
DE 12 DE MARÇO DE 1996
Anexo I! da Lei n Q 8.237, de 30 de Setembro de 1991
Gratificações e Indenizações
Tabela I! - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual
70% do saldo

60%do soldo

Situações
Cursos de Altos Estudos
Categoria I
Cursos de Altos Estudos
Categoria II
CumoBdeApenei~wnento

50%do soldo
35% do Boldo
20% do Boldo

Cursos de Especialização
Cursos de Formação

Tabela lI! - Indenização de Representação
a)

Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais
Posto/Graduação
Oficial-General
Oficial-Superior
Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha
e Aspirante-a-Oficial
Suboficial, Subtenente e Sargento
Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a
311 Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

Percentuais

70% do soldo
60% do soldo
50% de saldo

35%do Boldo

20%do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação

Percentuais

Com 40 anos de serviço ou mais
Com 35 anos de serviço
Com 30 anos de serviço
Transferidos ex cffício, para a inatividade remunerada, com
menos de 30 anos de serviço

90%do soldo
70% do Boldo
60%do soldo
40%do soldo
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ANEXO V DA MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.339,
DE 12 DE MARÇO DE 1996
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da

Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental,Carreira
de Ciência e Tecnologia, dos servidores da SAE, FeBIA, Susep, CVM, Ipea, Ibama,
Embretur, Incra, CFIAer, mpc, Ibac, FBN, FeRB, FOP,LBA, Funai, Funag, FAE, Enap,
FNS, Roquete Pinto, FNDE, Sudam, Suframa,Sudene, Ceplac,Tabela de Especialistas dos
'I'écnico-Admirúatrativos das Instituições Federais de Ensino conformeart. SS' e seguintes
da Lei nl! 7.596/87 e aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas Leis oRa 6.645170e
6.550/78.
Superior

CL

40 Horas

A

B

C

D

Intermediário

Auxiliar

P
30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30Boras

III
II
I

429,51

322,13

253,90

190,43

150,35

112,76

401,88
375,55

301,41
281,66

243,28

182,46

143,17

107,38

233,10

174,83

136,32

102,24

VI
V
IV
III
11
I

330,08

247,56
232,85

223,35
214,ü4
205,11

157,52

129,82

97,37

160,53

123,64

153,83

117,77

92,73
88,33

196,56

147,42

112,17

84,13

188,37
180,54

141,28

106,86

80,16

135,41

101,82

76,37

VI
V
IV
II1
11
I

268,21
260,49
252,99

129,78

97,02

72,71

124,40

92,46

69,35

119,23
114,31

88,12

66,09

84,01

63,01

109,58

80,09

310,48

301,52
292,82
284,37
276,17

226,14

219,82
213,28
207,13

238,64
231,78

178,98

173,04
165,88
158,98
152,41
145,10

173,84

140,07

105,05

76,36

60,07
57(1.7

V

225,13

100,73
95,57

72,81

64,61

218,66

168,85
164,00
159,29

134,30

IV
III
II
1

69,44

62,08

92,60

66,24

49,68

88,80

63,20

47,40

85,16

60,31

45,23

245,71

212,39
205,30
200,39

201,16

195,37
189,74
184,28

154,73

150,29

128,76

123,47
118,40
113,55
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ANEXO V·A DA MEDIDA N" 1.339,
DE 12 DE MARÇO DE 1996
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

-Iuíz-Presidente

429,51
409,06

Juiz

ANEXO V·B DA MEDIDA PROVISÓRlA N" 1.339,
DE 12 DE MARÇO DE 1996
Advocacia-Geral daUnião
Vencimento
Denominação
Básico
429,51
Advogadoda União de Categoria Especial
Advogado da União de Primeira Categoria
401,88
Advogado da União de Segunda Categoria
375,55

Grat, (Art. 7' da Lei
n' 8.460/92)
170,92

163,38
156,17

ANEXO VI DA MEDIDA PROVISÓRlA N" 1.339,
DE 12 DE MARÇO DE 1996

Classe

Titular
AdJunto

Assistente

Auxiliar

Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores
do Magistério Superior
40 Horas
20 Horas
Nível
Graduado
Graduado
214,76
429,51
U
176,91

363,82
338,68
324,00
310,05

4
3
2
1

169,29
162,00
155,03

4
3
2
1

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

284,45

4
3
2
1

114,94

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

109,42
104,71
100,20

272,20
260,48
249,26
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ANEXO VI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.339,
DE 12 DE MARÇO DE 1996
Tabela de Vencimento Básica Aplicável aos Professores do Magistério de 111e ~ Graus

20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

4
3
2
1

168,05
153,89

336,09
321,62
,307,77

147,26

294,52

4
3
2
1

136,35
130,48

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

E

D

C

B

A

160,81

124,86
119,49

100,20

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

4
3
2
1

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

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

4
3
2
1

77,03
73,36
69,87
66,54

154,06
146,72
139,73

4
3
2
1

114,34

109,42
104,71

133,08

ANEXO VII DA MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.339,
DE 12 DE MARÇO DE 1996
(A partir de 12de dezembro de 1994)
Anexo 11da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991
Tabela 11 - Gratificação de Habilitação Militar
ValorPercentual
150% da soldo

Cursosde AltosEstudos

130% do soldo

Cursosde AltosEstudos

110%do soldo
80% do soldo
60% do saldo

Cursosde Aperfeiçoamento

Situações
Categoria I
Categoria TI
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Cursos de Especialização
Cursos de Formação
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Tabela III - Indenização de Representação
Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais

a)

Posto/Graduação

Percentual

Oficial-General

150%do soldo

Oficial-Superior

130% do soldo

Oficial-Intermediário,Oficial-Subalterno,Guarda-Marinha
e Aspírante-a-Ofícíal

110%do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

,85%do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a

311 Sargento. exceto as prestadoras do serviço militar inicial

60%do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Percentual

Situação
Com 40 anos de serviço ou mais

180% do Boldo

Com 35 anos de serviço

140% do soldo

Com 30 anos de serviço ou mais

120% do soldo

Transferidos ex o{ficio, para a inatividade remunerada, com
menos de 30 anos de serviço

60% do soldo

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.340 DE 12 DE MARÇO DE 1996
Altera as Leis ws 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei.
Art. I" O art. 6"da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, passa a
ter a seguinte redação:
«Art. 6" O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele Fundo com seguro-desempreCal. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, 0.3, p. 1013-1186, mar. 1996
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go, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico
doBNDES."
Art. 2º Os arts. 17 e 19 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Social."
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social."
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.300, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de março de 1996; 175º da Independência e 108 da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
AdibJatene
Andrea Sandro Calabi

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.341, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Cria a Gratificação de Desempenho e

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

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
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confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1· Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I

da Carreira Finanças e Controle;

H

da Carreira de Planejamento e Orçamento;

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

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

V - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), em exercicio de atividades de elaboração de planos e
orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § 1· do art. 2· desta medida
provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.

Art. 2· A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2· da Lei n? 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei n· 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2· da Lei n· 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 1· A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.
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§ 2Q O número de servidores em exercicro em cada um dos
órgãos e entidades que integram os Sistemas de Controle Interno do
Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração
Pública Federal, bem como os em exercício nos seus respectivos órgãos
centrais, com pontuação acima de oitenta por cento do limite de
pontos fixados para a avaliação de desempenho individual não poderá
superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.

§ 3Q O número de servidores de nivel intermediário do Ipea, com
pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para
a avaliação de desempenho individual, não poderá superar trinta por
cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se
situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 4Q OS servidores titulares de cargos de que trata o art. 1Q,
quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal não
integrantes dos Sistemas de Controle Interno do Poder Executivo e
de Planejamento e de Orçamento da Administração Pública Federal,
bem como dos seus respectivos órgãos centrais, para o exercício de
cargos em comissão, perceberão a Gratificação de Desempenho e
Produtividade:
a) sem restrições quando para o exercício na Vice-Presidência da
República ou de cargos em comissão de Natureza Especial, DAS-6,
DAS-5 ou equivalentes;

b) limitada a cinqüenta por cento do valor previsto no caput,
quando para o exercício de cargo de nivel DAS-4, ou equivalente, nos
demais casos.

§ 5Q Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 4Q , para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nivel DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 6Q A gratificação de que trata o art. 1Q será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada n Q 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 7Q A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de 1Q de março de 1995, em valor equivalente a setenta por
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1013-1186, mar. 1996
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cento do previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e
36% para o nível superior, até a regulamentação de que trata o § 1".
§ 8" Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.

Art. 3" A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e classificatória e a segunda constituída de curso de formação.
Parágrafo único. As carreiras e o cargo de que trata o caput deste
artigo exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em nível de pós-graduação.
Art. 4" Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ 1" A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
0,1820% do maior vencimento básico do nível superior, observado o
disposto no art. 2" da Lei n? 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei n" 8.460, de 1992, e no art. 2" da Lei n" 8.852, de
1994.
§ 2" A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do Ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3" Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para
exercício de cargo em comissão, perceberão a Gratificação de Desempenho Diplomático de acordo com o disposto nos §§ 4", alíneas a e b,
e 5" do art. 2".
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§ 4' A Gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n' 13, de 1992.
§ 5' A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de l' de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2'.

Art. 5' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.301, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de março de 1996; 175' da Independência e lOS' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Netto
Pedro Malan
Andrea Sandro Calabi
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.342, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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CAPÍTULO I
Da Presidência da República

Seção!
Da Estrutura
Art. l' A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa
Milit~.
.
§ 1" Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;

c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.
§ 2' Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.

Seção II
Das Competências e da Organização
Art. 2' À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais uíveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até
cinco Subchefias, sendo uma Executiva.
Art. 3' À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribnições, especialmente na supervisão e
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execução das atividades administrativas da Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
II
III
IV
V

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

Art. 4· À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribnições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5· À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 6· À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
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segurança dos titulares dos órgãos eSSenCIaIS da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o Gabinete e até cinco Subehefias, sendo uma
Executiva.
Art. 72 Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República
e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente
da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim designado pelo Presidente da República;

11 - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único Ministério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1" Para desenvolver as ações executivas das câmaras mencionadas no inciso 11, serão constituídos comitês executivos, integrados
pelos Secretáríos-Executivos dos Ministérios, cujos titulares as integram, e pelo Subchefe-Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2" O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3" É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.
§ 4" O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão as câmaras de que trata o
inciso 11do caput.
§ 5" O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das câmaras e comitês a que se refere o inciso 11 do caput
e o § 1".
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Art. 8" Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente de República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da Administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
outras atribnições fixadas na Lei Complementar n" 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
.
Art. 9" O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
Ministros Militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas dai decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos Ministros Militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa
Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm a organização e O funcionamento regulados pelas Leis
n"s 8.041, de 5 de junho de 1990, e 8.183, de 11 de abríl de 1991,
respectivamente.
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Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários-Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que se refere o art. 2".
CAPÍTULO 11
Dos Ministérios

Seção!
Da Denominação
Art. 13.
I
11 111 IV V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
niaLegal;
XIV
XV

São os seguintes os Ministérios:
da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;
da Agricultura, doAbastecimento e da Reforma Agrária;
da Ciência e Tecnologia;
das Comunicações;
da Cultura;
da Educação e do Desporto;
do Exército;
da Fazenda;
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinha;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazôde Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
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XVI
da Previdência e Assistência Social;
XVII
das Relações Exteriores;
XVIII
da Saúde;
XIX
do Trabalho;
XX - dos Transportes.
Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos Ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.
Seção II
Das Áreas de Competéncia

Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada Ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;

b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárqnica e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
fJ desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil (Sipec);

11 -

Ministério da Aeronáutica:

a) política aeroespacial nacional civil e militar;

b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento
da Força Aérea Brasileira;
c) defesa aérea nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
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e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
f> estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização
ou concessão, da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os serviços de
apoio necessário à navegação aérea;
g) orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de pesquisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com
os assuntos aeronáuticos e espaciais;
h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica

e espacial;
i) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
aeronáutica e dos serviços de apoio necessário à Força Aérea Brasileira e à aeronáutica civil;

III - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária:
a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário;

c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;

e) defesa sanitária animal e vegetal;

f> fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;

j) reforma agrária;
l) meteorologia e climatologia;
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m) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
n) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
o) assistência técnica e extensão rural;
IV - Ministério da Ciência e Tecnologia:
a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;
V - Ministério das Comunicações:
a) política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;
b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;
c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências:
d) serviços postais;
VI - Ministério da Cultura:
a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimônio histórico e cultural;
VII - Ministério da Educação e do Desporto:
a) política nacional de educação e política nacional do desporto;
b) educação pré-escolar;
c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação à distância, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
fJ magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;
VIII - Ministério do Exército:
a) política militar terrestre;
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b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;

e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa

aérea;

fJ participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionaís;
g) autorização para fabricação de produtos controlados, fiscalização e comercialização;
h) produção de material bélico;

IX -

Miuistério da Fazenda:

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

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;
.
b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;
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e) turismo;

f) formulação da política de apoio à microempresa de pequeno
porte e artesanato;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

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

XII -

Ministério da Marinha:

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

navais;
c) planejamento estratégico e emprego das forças navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
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e) política marítima nacional;

fi orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;

XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;
c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;
e) política integrada para a Amazônia Legal;
XIV - Ministério de Minas e Energia:
a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b) aproveitamento da energia hidráulica;
c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;
XV - Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) formulação do planejamento estratégico nacional;
b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento
federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas sõcioeconômicas;
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fJ formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas

nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constitnição;
j) defesa civil;
1) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;

XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;
b) previdência complementar;

c) assistência social;

XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;

b) relações diplomáticas e serviços consulares;

c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;

XVIII -

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;

b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;
c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;
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e) insumos criticos para a saúde;

fJ ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;
XIX - Ministério do Trabalho:
a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;
b) trabalho e sua fiscalização;
c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;
e) relações do trabalho;
fJ segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;
XX - Ministério dos Transportes:
a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aquaviário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;
c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ 1a Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos Ministérios Civis e Militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
§ 2' A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclni o planejamento e o exercício da ação governamental nas
atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e
regulamentos.
SeçãoIlI
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis

Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
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H IH -

Gabinete do Ministro;
Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda.

§ 1· No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar n" 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
§ 2· Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as
funções que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.

§ 3· Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas
Subsecretarias.

SeçãoN
Dos Órgãos Específicos
Art. 16. Integram a estrutura básica:
I. - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro Secretarias;
H - do Ministério da Agrícultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, além do Conselho Nacional de Política Agrícola, da
Comissão Especial de Recursos, da Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira e do Instituto Nacional de Meteorologia, até três
Secretarias;
IH - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto N acíonal de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro Secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três Secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro Secretarias;
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VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até sete Secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1º, 2º e 3º
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e da Junta de Programação Financeira, até sete
Secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial e do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação, até cinco Secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco Secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Comitê do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, até quatro Secretarias;
XI -

do Ministério de Minas e Energia, até duas Secretarias;

XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Comitê de Avaliação de
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menta, do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis
Secretarias, sendo uma Especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria-Geral da Previdência
Social, até três Secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 15 da Lei n Q 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas Secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco Secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três Secretarias.
§ F São mantidas as estmturas básicas dos Ministérios Militares.
§ 2Q O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral
Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores; e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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CAPÍTULO III
Da Transfonnação, Transferência, Extinção, e Criação
de Órgãos e Cargos

Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
H - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;

IH - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Refonna do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI -

na Secretaria-Geral da Presidência da República:

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

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I -

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
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d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;
U - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, da Secretaria de Irrigação, do Ministério
da Integração Regional;
lU - para a Casa Civil da Presidência da República, da
Secretaria de Relaçôes com Estados, Distrito Federal e Municípios,
do Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar
Social;
V - para o Ministério da Justiça:
a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;
Q
b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei n 5.768, de 20
Q
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei n 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis nQs 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em ato
conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional.

VI - para a Secretaria Executiva, em cada Ministério, das
Secretarias de Administração-Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento
e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;
VIU - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § 1Qdo art. 33 desta medida provisória;
b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
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Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei
n" 7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
n
o Ministério do Bem-Estar Social;
In - o Ministério da Integração Regional;
IV - no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII
as Secretarias de Administração-Geral, em cada ministério;
VIII
no Ministério da Educação e do Desporto:
a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;
c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá as seguintes competências:
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I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
11 - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;

111 - defesa civil.
Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano, de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
11 - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;
111 - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV - de Presidente das Fundações de que trata o inciso I do
art. 19 desta media provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Juridico, nos ministérios de que tratam os incisos 11 e 111
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração-Geral, nos Ministérios
Civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
VllI - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
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XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos
ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.
Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidéncia da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da
Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria
da Administração Federal da Presidência da República; de Ministro
de Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro
de Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos eqnivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as segnintes atribuiçôes:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
H -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no Pais;

Hl - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros.
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IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.

Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3' do art. 7' desta medida provisória será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § 1', inciso lI, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa),

Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ l' O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvidos as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.
§ 2' Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
saúde ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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já esteja de posse das citadas entidades, em função de convênios ou
termos similares, firmados anterionnente com os órgãos extintos.
§ 3' Fica o Poder Executivo autorizado a doar, aos Estados ou
Municipios em que se localizem, os imóveis construídos em decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta Secretaria de
Projetos Educacionais Especiais, bem assim os móveis e as instalações neles existentes, independentemente de já terem sido incorporados ou não ao patrimônio da União.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até 31 de
dezembro de 1996, os servidores da Administração Federal indireta,
não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou
assessoramento que, em 19 de novembro de 1992, se encontravam à
disposição de órgãos da Administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 1995.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso
Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competência e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
§ l' Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade administrativa encarregada das ações de inteligência, assim como o Departamento de Administração-Geral, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, continuarão exercendo as competências e atribuições previstas na legislação pertinente, passando a
integrar, transitoriamente, a estrutura da Secretaria-Geral da Presidência da República.
§ 2' Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos, da
Presidência da República, disporão, em ato conjunto, quanto à transferência do acervo patrimonial, do quadro de pessoal e dos cargos em
comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento, inclusive os
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tos Estratégicos, necessários ao funcionamento da unidade a que
alude o parágrafo precedente.
Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos
transformados, transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
Ministérios Civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n Q 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ F O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselbo Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.

§ 2Q As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 34. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministêrio da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
n Q 8.216, de 13 de agosto de 1991.
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Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.

Art. 35. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos Ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 4· e § 2· do art. 5· do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei n· 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
Ministério.

Art. 36. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
Ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 37. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
a separar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria Especial,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 38. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social;
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lU - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça.
Art. 39. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos
órgãos extintos e seus antecessores.
Art. 40. Até 31 de março de 1996, o Poder Executivo promoverá
a extinção de quantitativo de cargos dos órgãos de que trata o art. 19,
incisos I, U e lU, de modo a evitar qualquer aumento de despesas em
decorrência da criação de novos cargos, determinada por esta medida
provisória.

Art. 41. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1996,
servidores do Ministério da Educação e do Desporto e suas entidades
vinculadas, para ter exercício naquele Instituto.
Art. 42. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos Ministérios
Civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as
competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação
das unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27
de junho de 1995.

Art. 43. O art. 47 da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei n" 842, de 9 de setembro de 1969, passa a
vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 47. A autorização para funcionamento, o credenciamento e o recredenciamento periódico de universidade ou estabelecimento isolado de ensino superior, e o reconhecimento de
cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, e bem
assim a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições
de ensino superior não universitárias, serão tornados efetivos,
em qualquer caso, mediante ato do Poder Executivo, após parecer
favorável do Conselho de Educação competente.»
Art. 44. O art. 30. da Lei n· 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3· O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três
representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregadores, além de um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
I - Ministério do Trabalho;
II
Ministério do Planejamento e Orçamento;
III
Ministério da Fazenda;
IV
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
V
Caixa Econômica Federal;
VI
Banco Central do Brasil.
§ 2· Os Ministros de Estado e os Presidentes das entidades
mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares
no Conselho Curador, cabendo, a cada um deles, indicar o seu
respectivo suplente ao Presidente do Conselho, que os nomeará.
........................................................................................................»

Art. 45. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho NacionaI de Assistência Social.
Art. 46. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias n·s 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de 1· de março de 1995, 962, de 30 de
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março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995,
1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996, e
1.302, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 47. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 48. Revogam-se as disposições em contrário, especialmenQ
te as da Lei n Q8,490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1Q, 2Qe 3 do
art. 22 da Lei n? 5.227, de 18 de janeiro de 1967, e o parágrafo único
do art. 2Qdo Decreto-Lei n· 701, de 24 de julho de 1969.
Brasília, 12 de março de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Clóvis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.343 DE 12 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre medidas reguladoras do
abastecimento do mercado interno de produ.
tos do setor sucroalcooleiro.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
fixará, em Planos Anuais de Safra, os volumes de produção de açúcar
e de álcool, necessários ao abastecimento dos mercados na Região
Centro/Sul e na Região NortelNordeste, assim como os destinados à
formação de estoques de segurança.
§ 1" Os Planos Anuais de Safra indicarão, também, os volumes
de açúcar e de álcool caracterizados como excedentes às necessidades
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dos mercados internos regionais, bem como aqueles cuja importação
seja indispensável para complementar a oferta nacional.
§ 2' Os volumes de açúcar e de álcool a que se referem o caput
e o § l' deste artigo poderão ser modificados pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, sempre que o recomendar o
comportamento da produção da cana-de-açúcar utilizada como matéria-prima pelas empresas do setor sucroalcooleiro e o dos mercados
consumidores.
§ 3· Em qualquer hipótese, os Planos Anuais de Safra e suas
modificações serão aprovados em portaria específica do Ministro de
Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.

§ 4' Os excedentes de açúcar referidos no § 1· poderão ser
convertidos em mel rico ou em mel residual, observados os parâmetros técnicos de conversibilidade.

Art. 2º Para os efeitos do artigo anterior consideram-se compreendidos nas Regiões:
I - NorteINordeste: os Estados do Acre, Amazonas, Pará,
Rondônia, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Tocantins;
11 - Centro/Sul: os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.

Art. 3' Aos excedentes de que trata o art. l' e aos de mel rico e
de mel residual poderá ser concedida isenção total ou parcial do
imposto sobre exportação, mediante despacho fundamentado conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do Comércio e
do Turismo, que fixará, dentre outros requisitos, o prazo de sua
duração.
Art. 4' Em operações de exportação de açúcar, álcool, mel rico
e mel residual, com isenção total ou parcial do imposto sobre
exportação, a emissão de Registros de Venda e de Registros de
Exportação, ou de documentos de efeito equivalente, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio
e do Turismo, sujeitar-se-á aos termos estritos do despacho referido
no artigo anterior.
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Art. 5· A exportação de açúcar e álcool, com a isenção de que
trata o art. 3·, poderá, no todo ou em parte, ser objeto de:
1 -

cotas atribuídas a empresas produtoras nos Planos Anuais

de Safra;
II - ofertas públicas, regionais e periódicas, precedidas dos
respectivos editais que conterão, como informações essenciais, o
dia, o local e a hora de sua realização e os volumes a serem
ofertados.

Parágrafo único. Diferentes limites de isenção poderão ser fixados no respectivo edital, para produtos de diferentes níveis de qualidade ou valor agregado.
Art. 6· Às ofertas púbicas de que trata o art. 5·, inciso lI,
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei n' 8.666, de 21 dejunho
de 1993.
Art. 7· A isenção total ou parcial do imposto de exportação, de
que trata esta Medida Provisória, não gera direito adquirido e será
tomada insubsistente sempre que se apure que o habilitado não
satisfazia ou deixou de satisfazer os requisitos ou não cumpria ou
deixou de cumprir as condições para a concessão do favor.
Art. 8· Ficam isentas do imposto sobre exportação as operações:
I - amparadas em autorizações de produção de açúcar para
o mercado, externo, concedidas a empresas localizadas na Região
Norte!Nordeste pelo extinto Ministério da Integração Regional, e com
embarques já autorizados para até 31 de agosto de 1995;
II - de exportação de açúcar para o mercado preferencial
norte-americano, nos volumes autorizados pelo extinto Minístério da
Integração Regional e pela extinta Secretaria de Política Comercial
do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para embarques até 30 de setembro de 1995;

III - de exportação de açúcar autorizadas pelo extinto Ministério da Integração Regional, vinculadas a operações de importação
de álcool já realizadas e comprovadas junto à Secretaria de Produtos
de Base do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
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Art. 9" O Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. ·10. O caput do art. 3" do Decreto-Lei n" 1.578, de 11 de
outubro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3" A alíquota do imposto é de 25% (vinte e cinco por
cento), facultado ao Poder Executivo, mediante ato do Conselho
Monetário Nacional, reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos
objetivos da política cambial e do comércio exterior.»
Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias, encaminhará
ao Congresso Nacional projeto de lei para atender ao disposto nos
arts. 56 e 57 da Lei n' 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.303, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de março de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
José Frederico Alvares
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.344, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre o valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o
estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
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§ 1Q O total anual referido no caput deste artigo deverá ser limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrado
em 1995, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo ano.
§ 2º Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de ensino,
assim como os relativos à variação de custos a título de pessoal e custeio.
§ 3º O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam
ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço da mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5º Para os fins do disposto no § 1º, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.
Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de
fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado
na forma do artigo anterior, e o número de vagas por sala-classe, no
período mínimo de 45 dias antes da data final para matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parãmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.
Art. 3º Quando as condições propostas nos termos do art. 1a não
atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4º A Secretaria de Direito Econõmíco do Ministério da Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, e no ãmbito de suas atribuições, comprovação
documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ 1s Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.
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§ 2' Ficam excluídos do valor total de que trata o § l' do art. 1"
os valores adicionados às mensalídades de 1995, que estejam sob
questionamentos administrativos ou judiciais.
Art. 5' Os alunos já matriculados terão preferência na renovação
das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário
escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6' São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7' São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
n' 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de pais e
alunos, pais de alunos ou responsáveis.
Art. 8' O art. 39 da Lei nº 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
"XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecído,»
Art. 9' A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infríngências.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.304, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se a Lei n' 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei n' 8.178, de l' de março de 1991; e a Lei n' 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 12 de março de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A Jobim
Pedro Malan
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ANEXO I
Nome do Estabelecimento:
Nome fantasia:

CGC:

Registro no MEe nl!;

Data do Registro:

Endereço:

Cidade:

Estado:

Telefone: (

Fax: (

)

CEP:
)

Telex:

Pessoa responsável pelas informações:
Entidade Mantenedora:
Endereço:
Estado:

Telefone: (

)

CEP:

Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios:
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
doCapitaI

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
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Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios:
(Pessoa Física ou Jurídica)

Participação
do Capital

CPF/CGC

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Indicadores Globais
1996 (*)

1995
NO de funcionários:

W de professores:
Carga horária total anual:
Faturamento total em R$:
(.) Valor estimado p/1996
Endereço para correspondência
(se diferente do que consta acima)

Endereço:

Cidade:

_
Estado:

Mês da data-base dos professores
Local:
.,(Carimbo e assinatura do responsável)

CEP:
Date:

_
_
_
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ANEXO II

Nome do Estabelecimento
Componentes de Custos
(Despesas)

1995
(Valores em Real)

1996
(Valores em Real)

1.0. Pessoal
1.1. Pessoal docente
1.1.1. Encargos Sociais
1.2. Pessoal Técnico e Administrativo
1.2.1. EncargosSocíaíe
2.0. Despesas Gerais e Administrativas
2.1. Despesas com material
2.2. Conservação e manutenção
2.3. Serviços de terceiros
2.4. Serviços públicos

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.0.
4.0.
5.0.
6.0.
7.0.
7.1.

Imposto Sobre Serviços (ISS)
Outras despesas tributárias
Aluguéis
Depreciação
Outras despesas
Subtotal- (1+2)
Pró-labore
Valor locativo
Subtotal- (4+5)
Contribuições Sociais
PIS/Pasep

7.2. Cofis
8.0. Total Geral

c,

(3+6+7)

Número de alunos pagantes
Número de alunos não pagantes
Valor da última mensalidade do ano anterior R$
Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$
Local:

Data:

/

.
em
.1 .

./

Carimbo e assinatura do responsável
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.345, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº
8.844, de 20 de janeiro de 1994.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medída provisória,
com força de lei:

Art. 1" O art. 2" da Lei n" 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2" Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como,
diretamente ou por intermédio da Caixa Econômica Federal,
mediante convênio, a representação judicial e extrajudicial do
FGTS, para a correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação
respectiva.
§ 1" O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento
de custas nos processos judíciais de cobrança de seus créditos.
§ 2" As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem
a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em
Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento
dos processos judíciais, serão efetuadas a débito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
§ 3" Os crédítos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos crédítos trabalhistas.
§ 4Q Na cobrançajudícial dos crédítos do FGTS, incidírá um

encargo de vinte por cento, que reverterá para o Fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cobrança."
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Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.305, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de março de 1996; 175" da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.346, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela Uuião,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ 12 Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
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§ 2' Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Art. 2' Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitado a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.306, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5' Revoga-se o art. 6' da Lei n' 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 12 de março de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Andrea Sandro Calabi
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.347, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Altera a redação de dispositivos das Leis
n's 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e
8.911, de 11 dejulho de 1994, para instituir
os Décimos Incorporados, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 62 e 67, caput, da Lei n' 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
Cal. Leis Rep. Fed.Brasi!, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1013-1186, mar. 1996

1092
«Art. 62. Ao servidor efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão
ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.
§ F A retribuição de que trata o caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, à
remuneração do servidor efetivo e integra o provento de aposentadoria, na proporção de um décimo por ano de exercício nas
funções e cargos de confiança, até o limite de dez décimos.

§ 2º Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.
§ 3º Ocorrendoo exercício de função ou cargo de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observando o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4º Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a incorporação."

«Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de um por cento por ano de serviço efetivo prestado à União, às
autarquias e às fundações públicas federais, observado o limite
máximo de 35% incidente exclusivamente sobre o vencimento
básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função
ou cargo de confiança."
Art. 2º Os arts. 3º e 10 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor ocupante
de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em cargo de provimento em comissão ou de Natureza
Especial, previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, a
cada doze meses de efetivo exercício, a importância equivalente
aumdécimo:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1013-1186, mar. 1996

1093

I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e
4, e dos cargos de Natureza Especial, observada a opção formalizada à época da percepção:
a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebida em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração do cargo
em comissão ou de Natureza Especial;
b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;
H - do valor referente à representação mensal e da
gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando
se tratar dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos de
Direção (CD);
IH - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.
§ 1º Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento exercido concomitantemente ao do cargo efetivo regido pela Lei nº 8.112, de 1990.
§ 2º No caso dos ocupantes de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6,
5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial, havendo o servidor
optado pela remuneração total do cargo em comissão, considera-se, para efeito de incorporação dos décimos, a diferença
entre a remuneração de origem na data em que o servidor
completou o interstício e a remuneração do cargo em comissão
exercido por maior tempo.
§ 3º Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior."

«Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo
Poder ou de outro Poder da Uuião, a incorporação de décimos
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decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento ou de cargos de provimento em comissão ou de Natureza
Especial.
Parágrafo único. A incorporação das parcelas remuneratórias, de que trata este artigo, será efetivada com base no nível da
função de direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em
comissão equivalente no Poder cedente do servídor,»

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

Art. 4º Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 dejaneiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observado
os critérios:
I - estabelecidos na Lei nº 8.911, de 1994, na redação original,
para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19 de
janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
II - estabelecidos pela Lei nº 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre 12 de março e 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. Ao servidor que completou ointerstício a partir
de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos
termos da Lei nº 8.911, de 1994, com a redação dada por esta medida
provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que completou
o interstício.
Art. 5º As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei n 2 9.030, de 13 de abril de 1995, com
efeitos vigorantes a partir de 12 de março de 1995, utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei nº 8.911, de 1994, na redação original.
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§ 1º Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo
VI da Lei nº 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo desempenho de função.
§ 2º O Minístério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 6º É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os reqnisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei
nº 8.112, de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.
Art. 7º Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei
nº 8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fixada pela Lei nº 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de 1e de março de 1995, no caso em que a
aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até
esta data.
II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a 1º de março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei nº 7.596, de 10
de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados
após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções
gratificadas, previstas na Lei nº 8.168, de 1991.
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Art. 8º O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990,
na redação dada por esta medida provisória, será considerado uma
única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas
de quintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou
décimos em um único cargo.
Art. 9' O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2º da
Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de Estado.
Art. 10. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e opro labore,
instituídos pela Lei n' 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estimulo à Fiscalização e Arrecadação (GEFA), instituída pela
Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável
da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas
pela Lei n" 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 11. O caput e o § l' do art. 7º da Lei n" 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 5' e renumerados os subseqüentes.
«Art. 7' Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal
direta, das autarquias, incluídas as em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo Órgão Central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles
a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração
e da essência das atribuíções dos cargos de que são ocupantes.
§ 1s Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
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escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
........................................................................................................

})

Art. 12. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 13. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farãojus, a título de aUXI1io
financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do
cargo a que estiver concorrendo.
§ 1e No caso de o candidato ser servidor da Administração
Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.

§ 2' Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos,
como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido.

Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. 1', exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2', exceto os §§ 2'
e 3' do art. 3' da Lei n' 8.911, de 1994, 5', 6', 7', 9', lO, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória n' 1.160, de 26 de outubro de 1995, e as Medidas
Provisórias n's 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de
dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, e 1.307, de 9 de
fevereiro de 1996.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 16. Revogam-se os §§ l' e 2' do art. 78 e o art. 193 da Lei
n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 5' e 6' da Lei n' 8.911,
de 11 de julho de 1994.
Brasília, 12 de março de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.348, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Organiza e disciplina os' Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo~ e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo
Art. 1· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
visa à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à
verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
n - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
In - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1013-1186, mar. 1996

1099

v - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
VI - apoiar
institucional.

O

controle externo no exercício de sua missão

TÍTULon
Da Organização, Estrutura e Competências do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura
Art. 3º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Art. 4" O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I
H

o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
a Secretaria Federal de Controle;

IH
a Secretaria do Tesouro Nacional;
as unidades de controle interno dos ministérios militares,
IV
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ 1º Os órgão setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 2º As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.
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Art. 5º Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do controle interno, denominadas
Secretarias de Controle Interno dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores;
U - as unidades regionais do controle interno nos Estados,
denominadas Delegacias Federais de Controle;

lU -

a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.

Art. 6º Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria e fiscalização do ministério ou órgão eqnivalente ao qual a entidade esteja vinculada.

Art. 7º Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
U - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;

lU - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - definir normas para a distribuição dos recursos humanos
do Sistema de Controle Interno.

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

CAPÍTULO II
Das Competências
Seção!
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão

Art. 9' Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2' desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro,
de execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
II - promover a normalização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;

III - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
N - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárqnica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;

VII - prestar informações sobre a situação fisico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
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IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
XI - exercer o controle da execução dos orçamentos da União;
XII - estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e
patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar os programas de governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência.

Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade

Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 22 desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
II -

zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;

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

TÍTULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento

Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
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disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.

§ 1º Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;
e) a Secretaria de Orçamento Federal;
f> a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.

§ 2º Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.
§ 3º Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
§ 4º Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planej amento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

§ 5º Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de
outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos
integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão
o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e ações do
Governo Federal, como parte do processo de avaliação da gestão de
recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.
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TÍTULOlV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os ocupantes dos cargos das Carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4' e 11 desta medida provisória
poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme dispuser ato
do respectivo Ministro de Estado.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão
Governamental, dos niveis intermediário e superior do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de Planejamento, P-1501 do Grupo TP-1500, criado pelo Decreto n' 75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de
recursos humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
do Poder Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de
Estado do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Ficam lotados no Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n'
7.834, de 6 de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer
órgãos, entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de
Estado e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei nº 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.
CAPÍTULO II
Das Nomeações
Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
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I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Municípios;
II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera
administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio
público de qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n Q 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n" 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedaçôes estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou
de patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da
União, bem como para os membros de comissões de licitação.
Art. 16. O Secretário Federal de Controle será nomeado pelo
Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias
Art. 18. Além das disposições contidas no art. 117 da Lei nQ 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de Controle
e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I II -

atividade político-partidária;
profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria,
Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade
administrativa.
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§ 1" Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido no regulamento próprio.
§ 2" O servidor que exerce funções de controle interno deverá
guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do
exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3" Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.
Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os
dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos da União.
Art. 21. ÀB unidades da Secretaria Federal de Controle, no
exercício de suas atribuições, é facultado impuguar, mediante representação fundamentada ao responsável, quaisquer atos de gestão
realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com a
classificação funcional-programática constante do Orçamento Geral
da União.

TÍTULüV
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos
de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.
Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionaCol. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1013-1186, mar. 1996
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mento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1996, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional e na
Secretaria Federal de Controle, independentemente da ocupação de
cargo em comissão ou função de confiança.
Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I -

o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

11 Estatais;

o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas

111 Estatais.

a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
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§ 1º O conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.
§ 2º O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercfcio de suas competências.

Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
U - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;

UI - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
beneficios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIU - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1013-1186, mar. 1996
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Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I -

como membros permanentes:

a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presidente;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
.
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda;

II -

como membros não-permanentes:

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;
b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.

§ 1" Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente, sem
direito a voto:
I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse
específico das respectivas empresas;
II - os titulares de outros órgãos e entidades da Administração
Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.
§ 2" A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria-Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3" Os Ministros de Estado serão substituidos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários Executivos.
§ 4" O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.
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Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a
especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de
1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei nº 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Excepcionalmente, nos órgãos seccionais
do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado para
o exercício de FG servidor efetivo do quadro do Ministério em que
a Ciset tiver atuação.»
Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.308, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de março de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Andrea Sandro Calabi
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO

(Medida Provisória n? 1.348, de 12 de março de 1996)
Denominação

Situação
Dee.-Lei

Situação
Anterior

Situação
Nova

3.000
4.000

1.457
2.444

4.500
2.500

7.000

3.901

7.000

n112.346

Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

Total
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.349, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Altera a Lei n' 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os dispositivos adiante indicados da Lei n' 8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
«Art. 12

.

II - contribuir para a redução e melhoria do perfil da
dívida pública, concorrendo para o saneamento do setor público;
. 0 . 0 • • • • • 0.0 • • • • , . 0.0 0.0 • • • • • 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 • • • • • , • • • • • • • • o • •

»

«Art. 2' Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:
I - empresas e instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo;
II - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
III - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;
IV - instituições financeiras públicas e estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n' 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ l' Considera-se desestatização a alienação, pela União,
de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos admiuistradores da sociedade.
§ 2' Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1013-1186, mar. 1996
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tal social de quaisquer outras sociedades, bem como aos serviços
públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, quando
pertinente.
§ 3' Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o art. 177 da
Constituição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constitnição, não
se aplicando a vedação aqni prevista às participações acionárias
detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participações."
«Art. 4' As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:
I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;
IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;
VI blicos.

concessão, permissão ou autorização de serviços pú-

§ l' A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.
§ 2' Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa."
«Art. 5' O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
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diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de Presidente;
H - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
IH -

Ministro de Estado da Fazenda;

IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
V - Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo.
§ 1· Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule.
§ 2· Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 3· Participará também das reuniões, sem direito a voto,
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social (BNDES).
§ 4· O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
presidente, além dovoto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum
do colegiado.

§ 5· Quando deliberar ad referendum do conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
§ 6· O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representante de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 7· O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
presidente.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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§ 8Q Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.

§ 9Q Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
conselho serão representados por substitutos por eles designados,»
«Art. 6Q Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:

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

n -

aprovar:

a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil
ou jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatizações;
c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela
União;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação
de subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações;
fJ a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades;

In - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
N - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;
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v - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo Presidente do Conselho.
§ l' Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho
Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
do Presidente da República, o órgão da Administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 21
desta lei.
§ 2' O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos, objeto de concessão, permissão ou autorização.
§ 3' A desestatização de eIj:Jpresas de pequeno e médio
portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber,
as atribuições previstas no art. 21 desta lei."
«Art. 7' Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:
I - presidir as reuniões do conselho;
U - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;
lU - encaminhar à deliberação do conselho as matérias
previstas no art. 6' desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a designação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso lU,
desta Iei.»
«Art. 8' A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4',pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1013-1186, mar. 1996

1117
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatizaçâo.»
«Art. 9º Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais.,
«Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constitnido mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.

§ 12 As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
§ 2º Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos
depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.
§ 3º Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
§ 42 Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que encerre o processo de desestatízação.»

«Art. 11. A União e as entidades da Administração Pública
indireta, titulares das participações acionárias das sociedades
que vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização, deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias,
contados da data da publicação, no Diário Oficial da União, da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, p. 3, p. 1013-1186, mar. 1996
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decisão que determinar a inclusão da sociedade no referido programa, depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo ÚIÚCO. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de
debêntures, quando couber..

.<Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa ou institnição financeira incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diârio
Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do
qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;
b) data e ato que determinou a constitnição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;
c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;
e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;
f) sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
h) valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendidos,»
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«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior.»
«Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los,
preferencialmente, na quitação de suas dívidas vencidas perante
a União,»

«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:

r -

admissão de moeda corrente;
II - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;
Hl - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, de títulos e créditos
líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra entidades
por ela controladas, inclusive aquelas em processo de liquidação,
desde que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional
e que venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro
Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no
PND.»
«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.
Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
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será utilizada pelo representante do titular das ações como
instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artígo.»
«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo,»
«Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:

I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização,
aí se incluindo os serviços de secretaria;
H - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;
IH - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da
Administração direta ou indireta requisitados nos termos do art.
7·, inciso IV, desta lei, para o fim de prover apoio técnico à
implementação das desestatizaçães;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização as matérias de que trata o inciso H do art. 6· desta
lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital,
transferência de controle acionário, venda e arrendamento de
ativos;
VIH - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatização.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério
do Conselho NacionaI de Desestatização, ser feito pelo Banco
CentraI do Brasil, diretamente ou por meio de empresa especializada .»

«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incl uidas no Programa NacionaI de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada faIta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e
outros dados necessários à execução dos processos de desestatização.»
«Art. 24. Ao Gestor do Fundo NacionaI de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
vaIor líqnido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo vaIor seja de pequena monta, a juizo do Gestor
do Fundo NacionaI de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo .»

Art. 2· No caso de o Conselho NacionaI de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-ss-ão, no
que couber, as disposições da Lei n· 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 3· O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do Programa NacionaI de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
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Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.309, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se os arts. 17, 19, 22 e 26 da Lei n' 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 12 de março de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Andrea Sandro Calabi

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.350, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre as alíquotas de contribuido
servidor público civil ativo dos Poderes da
União. das autarquias e dcs fundações públicas, e dá outras providências.

ção para o Plano de Seguridade Social

O VICE-PRESIDENTE pA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide
sobre sua remuneração conforme definida no inciso IH do art. l' da
Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir, com
vigência a partir de l' de julho de 1994 e até a data de publicação
da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor
público civil:
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Faixas
(com base na Lei nl!8.622, de 19.1.93, Anexo III)

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

Alíquota
(%)

9

Remuneração corrrespondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
D, Padrão IV-NA, exclueíve, até o correspondente a 2,6vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV~NI, inclusive

10

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

11

Remuneração superior a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C,

12

Padrão IV-NS

Art. 2º A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior.
11 - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991.

Art. 3º Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções
estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.310, de 9 de fevereiro de 1996.
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Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de março de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.351, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Reduz o Imposto de Importação para os
produtos que especifica e dá outras providên-

cias.

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

III - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente sobre os produtos relacionados nas alineas a a c do §
1· deste artigo.
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§ 1Q O disposto nos incisos I e II aplica-se exclusivamente às
empresas montadoras e aos fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto
de três rodas ou mais e jipes;
b) caminhonetas, furgões, pick-up e veículos automotores, de
quatro rodas ou mais, para transporte de mercadorias de capacidade
máxima de carga não superior a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias
de capacidade de carga igual ou superior a quatro toneladas, veículos
terrestres para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
fJ carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de
mercadorias; e
h) partes, peças e componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nesta e nas alíneas anteriores.
§ 2Q O disposto no inciso III aplica-se exclusivamente às importações realizadas diretamente pelas empresas montadoras e fabricantes nacionais dos produtos nele referidos, ou indiretamente, por
intermédio de empresa comercial exportadora, em nome de quem será
reconhecida a redução do imposto, nas condições fixadas em regulamento.
§ 3Q A aplicação da redução a que se referem os incisos I e II não
poderá resultar em pagamento de imposto de importação inferior a
dois por cento.
§ 4Q A aplicação da redução a que se refere o inciso IH deste
artigo não poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação
inferior à Tarifa Externa Comum.
§ 5Q OS produtos de que tratam os incisos I e H deverão compor
o ativo permanente ouser usados no processo produtivo da empresa,
vedada a revenda, exceto nos casos e condições fixados em regulamento.
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§ 6· Não se aplica aos produtos importados nos termos deste
artigo o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei n· 37, de 18 de
novembro de 1966.
§ 7· Não se aplica aos produtos importados nos termos do
inciso lU o disposto no art. 11 do Decreto-Lei n· 37, de 1966,
ressalvadas as importações realizadas por empresas comerciais
exportadoras nas condições do § 2· deste artigo, quando a transferência de propriedade não for feita à respectiva empresa montadora ou fabricante nacional.
§ 8· Não se aplica aos produtos importados nos termos dos
incisos I, U e IH o disposto no Decreto-Lei n· 666, de 2 de julho de
1969.

Art. 2· O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:
I - o valor total FüB das importações de matérias-primas e
dos produtos relacionados nas alineas a a h do § 1· do artigo anterior,
procedentes e originárias de países-membros do Mercosul, adicionadas às realizadas nas condições previstas nos incisos H e lU do artigo
anterior, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa;
U - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricados no País, e o valor total FüB das
importações dos mesmos produtos realizadas nas condições previstas
no mesmo inciso, em período a ser determinado, por empresa;
lU - o valor total das aquisições de matérias-primas, produzidas no País, e o valor total FüB das importações de matérias-primas
realizadas nas condições previstas no inciso H do artigo anterior, em
período a ser determinado, por empresa; e
IV - o valor total FüB das importações dos produtos relacionados no inciso U do artigo anterior, realizadas nas condições previstas no mesmo inciso e o valor das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa.
§ 1· Com o objetivo de evitar concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Miuistério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
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dos produtos relacionados nos incisos I e 11 do artigo anterior, nas
condições estabelecidas nestes mesmos incisos.
§ 2º Entende-se, como exportações líquidas, o valor FüB das
exportações dos produtos relacionados no § 1º do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:

a) o valor FüB das importações realizadas sob o regime de
drawback; e
b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a representante no exterior.
§ 3º No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.

§ 4º Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas no País, definidas em regulamento, poderá ser estabelecidoprazo para o atendimento às proporções a que se refere este artigo,
contado a partir da data do primeiro desembaraço aduaneiro dos
produtos relacionados nos incisos 11 e 111 do art. F.

Art. 3º Para os efeitos dos arts. 2º e 4º, serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no exterior, as:
I - vendas a- empresas comerciais, exportadoras, inclusive
as constituídas nos termos do Decreto-Lei nº 1.248, de 29 de
novembro de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa
exportadora; e
11 tegrais.

exportações realizadas por intermédio de subsidiárias in-

Art. 4º Poderão ser computadas adicionalmente, como exportações líquidas, nas condições estabelecidas em regulamento, valores
correspondentes:
I - ao valor FüB exportado dos produtos de fabricação própria relacionados nas alíneas a a h do § F do art. 1º;
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II - às máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes, peças de reposição, fabricados no Pais e incorporados ao ativo permanente das empresas;

III - ao valor FOB importado de ferramentais de prensa novos,
bem como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição, incorporados ao ativo permanente das empresas; e
IV - a investimentos efetivamente realizados em desenvolvimento tecnológico no País, nos limites fixados em regulamento.

Art. 5º Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão as regras definidas em regulamento.
Art. 6º As empresas fabricantes dos produtos referidos na alíneah do § 1º do art. 1º, que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no País, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § 1º do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativo àqueles produtos, desde que a exportação tenha sido intermediada pela montadora.
Art. 7º O Poder Executivo poderá estabelecer para as empresas
montadoras e fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
h do § 1º· do art. 1º, em cuja produção forem utilizados insumos
importados, relacionados no inciso II do mesmo artigo, índice médio
de nacionalização anual, decorrente de compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.
Parágrafo único. Para as empresas que venham a se instalar no
Pais, para as linhas de produção novas e completas, onde se verifique
acréscimo de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas jáinstaladas, definidas em regulamento, o índice de que trata este
artigo deverá ser atendido no prazo de três anos, a contar da data de
início da produção dos referidos produtos, conforme dispuser o regulamento.

Art. 8º O comércio realizado no âmbito do Mercosul, dos produtos relacionados no art. 1º, obedecerá às regras específicas aplicáveis.
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Art. 9Q O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação, celebrados nos termos dos Decretos-Leis nQs 1.219, de 15 de maio de 1972,
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.

Art. 10. A autorização de importação e o desembaraço aduaneiro dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § 1" do art. 1" são
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo das demais exigências legais e regulamentares:
I - Certificado de Adequação à legislação nacional de trânsito; e
II - Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei n" 8.723, de 28 de outubro de 1993.
§ 1" Os certificados de adequação de que tratam os incisos I e
II serão expedidos, segundo as normas emanadas do Conselho N acional de Trânsito (Contran) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama),

§ 2" As adequações necessárias à emissão dos certificados serão
realizadas na origem.
§ 3" Sem prejuízo da apresentação do certificado de que trata o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trânsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.

Art. 11. O Poder Executivo estabelecerá os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se referem os artigos
anteriores, bem como os mecanismos de controle necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Parágrafo único. O reconhecimento da redução do imposto de
importação de que trata o art. 1"estará condicionado à apresentação
da habilitação mencionada no caput deste artigo.

Art. 12. As pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real,
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
depreciação normal e sem prejuízo desta, do custo de aquisição ou
construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos,
novos, relacionados no anexo à Medida Provisória n" 1.328, de 29 de
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fevereiro de 1996, adquiridos entre a data da publicação desta medida
provisória e 31 de dezembro de 1997, utilizados em processo industrial do adquirente.
§ 1Q A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
§ 2Q A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo

de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.
§ 3Q A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.

§ 4Q As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.
Art. 13. A inobservância ao disposto nas proporções, limites e
índice a que se referem os arts. 2Q e 7Q estará sujeita a multa de:

I - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1Q,
que exceder a proporção a que se refere o inciso H do art. 2Q ;
H - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1Q, que
exceder os limites adicionais a que se refere o § 1Q do art. 2Q;

IH - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações de matéria-prima realizadas nas condições previstas no inciso
H do art. 1Q, que exceder a proporção a que se refere o inciso HI do
art.2Q;

IV - sessenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso H do art. F, que exceder os limites adicionais a que se refere o
§ 1Q do art. 2Q ;
V - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das
importações realizadas nas condições previstas no inciso H do
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art. 12, que concorrer para o descumprimento do índice a que se
refere o caput do art. 7º;
VI - 120% incidente sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no incisos 11 e 111 do art. 1", que
exceder a proporção a que se refere o inciso I do art. 2"; e

VII - setenta por cento incidente sobre o valor FOB das importações dos produtos relacionados no inciso 11 do art. 1",realizadas nas
condições previstas no mesmo inciso, que exceder a proporção a que
se refere o inciso IV do art. 2".
Parágrafo único. O produto da arrecadação das multas a que se
refere este artigo será recolhido ao Tesouro Nacional.

Art. 14. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória:
I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais; e
11 - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros de
mesma natureza.

Art. 15. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para fins do disposto nos
arts. 56 e 57 da Lei n" 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.311, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de março de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Neto
Pedro Malan
José Frederico Alvares
Andrea Sandro Calabi
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.352, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Induetríalizadoe, para ressarcimento do valor do
PIS / Pasep e Cofins nos casos que especifica,
e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1e O produtor exportador de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nOs 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.
Art. 2º A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
Parágrafo único. O crédito fiscal será o resultado da aplicação
do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo.

Art. 3º Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do
montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do
valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1º, tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
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para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita
operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.
Art. 4' Em caso de comprovada impossibilidade de utilização
do crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos
Industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações de
venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em moeda corrente.
Art. 5' A eventual restituição, ao fornecedor, dasimportãncias
recoIbidas em pagamento das contribuições referidas no art. 1', bem
assim a compensação mediante crédito, implica imediato estorno,
pelo produtor exportador, do valor correspondente.
Art. 6º O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória,
inclusive quanto aos requisitos e à periodicidade para apuração e para
fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição
de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos
lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador.
Art. 7' O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei cancelando dotação orçamentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária decorrente desta medida provisória.
Art. 8' São declarados insubsistentes os atos praticados com
base na Medida Provisória n' 905, de 21 de fevereiro de 1995.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.312, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de março de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.353, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) decida pelas pessoas jurídicas a que se
refere o § l' <ÚJ art. 22 da Lei n' 8.212, de 24
de julho de 1991, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei.
Art. 1Q Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1Q do art. 22 da Lei n Q 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimõnio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquísição, que tenham sido
computados como receita;
II - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda não liquidadas;
III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuídoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operação realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;
c) despesas de câmbio;
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d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;

IV -

no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;

b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas.

§ 10 É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas na
cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
§ 2° Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o
resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.

§ 3° As exclusões e deduções previstas neste artigo restringemse a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.

Art. 2° A contribuição de que trata esta medida provisória será
calculada mediante a aplicação da aliquota de 0,75% sobre a base de
cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3° As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § 1°do art. 22 da Lei nº 8.212,
de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta medida
provisória.
Art. 4° O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.313, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 6° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 7" Ficam revogados o art. 5" da Lei n· 7.691, de 15 de
dezembro de 1998, e os arts. 1·, 2· e 3· da Lei n· 8.398, de 7 de janeiro
de 1992.
Brasília, 12 de março de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.354, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituido pela Lei n' 8.031. de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n!!. 8.177, de 1'1 de março
de 1991, e da Lei n' 8.249, de 24 de outubro
de 1991, e altera0 art. 3' da Lei n' 8.249191.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" O art. 30 da Lei n· 8.177, de 1· de março de 1991, alterado
pela Lei n· 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a
ser emitida, respeitados a autorização concedida e os limites
fixados na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais,
com a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos
necessários para cobertura de seus défieits explicitados nos
orçamentos ou para realização de operações de crédito por
antecipação de receita.
§ 1" Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei n· 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
Cal Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1013-1186, mar. 1996

1137
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos recebidos em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2º Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República."
Art. 2º O art. 2ºdaLei nº 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art, 2º A NTN será emitida com as seguintes característica gerais:
I - prazo: até 30 anos;

111 -

formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;
c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), instituido pela Lei nº 8.187, de 1º de junho de 1991; nas
operações de troca por BrazillnvestmentBond (ElB), de que trata
o art. 1º desta lei; e nas operações de troca por bônus previstas
nos acordos de reestruturação da dívida externa.

§ 2º

.
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IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
Art. 3Q O parágrafo único do art. 3Qda Lei nQ8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei nQ8.031, de 12 de abril de 1990.»
Art. 4Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nQ1.314, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 5Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de março de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.355, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados daempresa
e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7Q, inciso XI, da Constituição.
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Art. 2Q Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ 1Q Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da em-

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

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

b) a entidades sem fins lucrativos que, cumulativamente:

1. não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, admiuistradores ou empresas vinculadas;
2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade
institucional e no País;
3. destine o seu patrimôuio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea e das normas fiscais,
comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis,

Art. 3Q A participação de que trata o art. 2Q não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
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§ l' Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.

§ 2' É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade ínferior a UIÍl semestre.
§ 3' A periodicidade semestral núnima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1996, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.

§ 4' As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4' Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I
11

mediação;
arbitragem de ofertas finais.

§ l' Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2' O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3' Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4' O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.

Art. 5' A participação de que trata o art. l' desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
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Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.315, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 7" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de março de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Augusto Junho Anostasia

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.356, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras prouidêneias.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2" e 3" do Decreto-Lei
n" 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6" da Lei
n" 8.880, de 27 de maio de 1994;
b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;
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c) correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2º É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§ 1º É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2º Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3º Ressalvado o disposto no § 7º do art. 28 da Lei nº 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos íinanceiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4º Nos contratos de prazo de duração igual ou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano,
contado a partir da contratação, e no seu vencimento íinal, considerada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os
pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.

§ 5º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1996.
§ 6º O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Muuicípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 dejunho
de 1993.
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§ F A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data-limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2" O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 4" Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5" do art. 27 da Lei n" 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5º Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou
superior a sessenta dias.

Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput,
Art. 6" A partir de F de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de
Referência (Ufír), criada pela Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
será reajustada semestralmente.
Art. 7" Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de 1" de julho de 1995, as unidades monetárias de conta,
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 10de janeiro de 1996.
§ 1" Em 1"dejulhode 19f1ll eem 1"dejaneiro de 1996,os valores
expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real, com
observância do disposto no art. 44 da Lei n" 9.069, de 1995, no que
couber.
§ 2" Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de contas
fiscais extintas.
Art. 8" A partir de 1" de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
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§ 1· Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de 1· de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2· Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3· A partir da referência julho de 1995, o INPC substitui o
IPC-r para os fins previstos no § 6" do art. 20 e no § 2· do art. 21, ambos
da Lei n· 8.880, de 1994.
Art. 9· É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após a vigência desta medida provisória, o
pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre
a última data-base e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ 1· O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5· deste artigo.
§ 2· A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 3· O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4· Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-à ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
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§ 5' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que
serão objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença
normativa.
§ l' A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.
§ 2' A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automática vinculada a índice de preços.
§ I' Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas a
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
liquidação extrajudicial.

Art. 16. O § 3' do art. 54 da Lei n' 8.884, de 11 dejunho de 1994,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n' 9.069, de 29 de
junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3' Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
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grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).»
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.316, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ 1° e 2' do art. 947 do Código Civil, os
§§ 1°e 2' do art. F da Lei n' $.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n' 8.177, de F de março de 1991.
Brasília, 12 de março de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Antonio Augusto Junho Anastasia
Reinhold Stephanes
Andrea Sandro Calabi
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.357, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Dá nova redação ao § 3' do art. 52 da Lei
n" 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública
Federal. e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F O § 3° do art. 52 da Lei nO 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 52
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§ 3" No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
Pública Federal, nos termos da Lei n" 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos serão emitidos com prazo mínimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros.»
Art. 2" Os títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10,
inciso Ill, da Lei n? 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2", da
Lei n" 8.447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A., poderão ser substitnidos por outros de iguais características,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumprímento do disposto neste artigo.
Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisóría n" 1.317, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de março de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Andrea Sandro Calabi

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.358, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Acresce parágrafo ao art. 57 da Lei n!l
8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitação e contratos da AdministraçãoPública, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE da REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" O art. 57 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, passa
a vigorar acrescido do § 4", com a seguinte redação:
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«§ 4· Em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que
trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em
até doze meses.»

Art. 2· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.318, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 3· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de março de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.359, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Altera a legislação referente ao Adictonal ao Frete para a Rerwvação da Marinha
Mercante (AFRMM), e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1· Os arts. 5·, 10, 11, 16 e parágrafo único do art. 29 do
Decreto-Lei n· 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n" 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n? 7.742, de
20 de março de 1989, e pe1a Lei n· 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 5º

.

III -

.
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a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;
b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;

IV -

..

c) exportados temporariamente para outro país e condicionados a reimportação em prazo determinado;
d) armamentícios, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em
cada caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a
importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de
interesse para a segurança nacional;
e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas;

V -

.

b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoasjuridicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacionai, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;

c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei n" 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2" do art. lº da Lei n" 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
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d) importadas pela União através de órgão federal da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;
e) que retornem ao Pais nas seguintes condições:

1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;
2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;

fJ que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental, excluídas armas,
munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de
passageiros;
g) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
h) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;
i) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.

§ I" Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.
§ 2º Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à
parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
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seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:

1. trânsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:
1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco»
«Art. 10
.
I ..
e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo Agente Financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens I, 2 e 3 da alinea a do inciso I do art. 16;
11 - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alineas d e e do
inciso anterior.
........................................................................................................»

«Art. 11. Os valores depositados nas contas especial (art.
S', inciso III) e vinculada (art. 10) poderão ser aplicados pelo
Agente Financeiro em operações de mercado aberto, com títulos
públicos federais, de emissão do Tesouro Nacional, revertendo-se
o produto da aplicação à conta do Fundo da Marinha Mercante.»
«Art. 16. .
;
..
I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até S5% do valor do
projeto aprovado:
1. para construção de embarcações em estaleiros brasileiros;
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2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;
c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas a exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda.
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
f) para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
H - no pagamento ao Agente Financeiro:
a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o Agente Financeiro e o custo dos financiamentos contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;
c) da comissão devida pela administração de operações aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no § 5'
do art. 12 do Decreto-Lei n' 1.801, de 18 de agosto de 1980, ou
contratadas até 31 de dezembro de 1987;
IH - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
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valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada a exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ l' Ai; comissões de que tratam as alíneas b e c serão
fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, e revisadas a cada
biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com recursos do FMM,
deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida assumida pela
União, na qualidade de sucessora da extinta Superintendência
Nacional da Marinha Mercante (Sunamam).
§ 2' As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos IH e IV, terão seus
prazos e encargos regulados na forma do disposto no art. 26."

«Art. 29

.

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

Art. 2' Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao Agente Financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM, contratadas a
partir de 31 de dezembro de 1987, com risco do agente.
§ l' A autorização concedida nos termos do caput deste artigo
fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro
Nacional.
§ 2' Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o Agente Financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.

§ 3' Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
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dado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei nº 2.404,
de 1987, com a redação dada pelo art. 1º desta medida provisória.
§ 4º O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas. obrigações vencidas junto à União, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.
Art. 3º Não se aplica ao disposto no inciso V, alínea c, do art. 5º
do Decreto-Lei nº 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos
do § 2º do art. 1º da Lei nº 8.402, de 1992.
.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.319, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18, 19 e 20 do Decreto-Lei nº 2.404, de 23 de dezembro de 1987, e o
art. 11 da Lei nº 7.742, de 20 de março de 1989.
Brasília, 12 de março de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Odacir Klein
Andrea Sandro Calabi

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.360, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 12 O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2Q O Cadin conterá relação das pessoas físicas ejurídicas que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de quarenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), do Ministério da Fazenda.
§ 12 Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2Q regularizada a situação que deu causa à inclusão no Cadin,
o órgão ou entidade responsável pelo registro procederá, no prazo de
cinco dias úteis, à respectiva baixa.

Art. 3" As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, observadas as
condições operacionais fixadas pelo Banco Central do Brasil.
Art. 4Q A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5Q O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2Q, inciso I;
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II - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2', inciso Il,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;
IV -

data do registro.

Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 2' manterá, sob sua responsabilidade e para exclusivo uso
próprio, cadastro contendo informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham registrado no Cadin.

Art. 6' É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito, concessão de garantias
de qualquer natureza, e respectivos aditamentos;
II -

concessão de incentivos fiscais e financeiros;

III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;

b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;

c) operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil de
bens de uso pessoal ou doméstico;

Art. 7' A existência de registro no Cadin há mais de quinze dias
constitni fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ l' Em caso de relevância e urgência, e nas condições que
estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
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poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este
artigo.
§ 28 Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.
Art. 88 A não observância do disposto nos arts. 18 a 78 desta
medida provisória constitui falta grave, para os fins da Lei n88.112,
de 11 de dezembro de 1990, e do Decreto-Lei n 8 5.452, de 18 de maio
de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
Art. 98 Fica suspensa, até 31 de agosto de 1996, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, e no seu § 28 do Decreto-Lei n 8 147,
de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 48 do
Decreto-Lei n 8 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do
Decreto-Lei n? 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da Uuião e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
N acionai poderão ser parcelados em até 24 meses, a exclusivo critério
da autoridade fazendária, na forma e condições previstas nesta medida provisória.
Parágrafo üníco, O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor
deverá:
I - oferecer garantia real ou fidejussória, inclusive fiança
bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito;
11 - comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
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§ 1· Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 2· O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 3· Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 4· O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de divida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11, e seu § 1·, e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ 1· Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.
§ 2· No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos edemais encargos
legais.
§ 3· O valor minimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
.
de Estado da Fazenda.
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalente à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa
do débito para a inscrição em DívidaAtiva da União ou o prosseguimento
da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
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Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de
terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
11 - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;

111 - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei nº 8.981, de
20 de janeiro de 1995;
IV -

valores arrecadados e não recolhidos ao Tesouro Nacional.

Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra exação.

Art. 15. Os débitos vencidos até 30 de junho de 1995 poderão
ser parcelados em até sessenta prestações, desde que os pedidos
sejam protocolizados até 15 de dezembro de 1995, obedecidos os
requisitos e demais condições estabelecidos nesta medida provisória,
exceto, no âmbito da Secretaria da Receita Federal, o disposto no
inciso I do art. 11.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não
como Dívida Ativa, inclusive em fase de execução fiscal já ajuizada,
ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.

Art. 16. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei nº 8.981, de 1995:
"Art. 84

.

§ 8º O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da Uuião seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.»
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Art. 17. Ficam dispensados a constituição de crédito da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no periodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988;
11 - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
nº 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos
automotores e de combustível;
111 - à contribuição ao Fundo de Investimento Social
(Fínsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de
mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9º da Lei nº 7.689, de
1988, na alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis nOs
7.787, de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147,
de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo
por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos
termos do art. 22 do Decreto-Lei n" 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (lPMF), instituído pela Lei Complementar n? 77, de 13 de julho
de 1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art.
150, inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituíção;

V -'- à taxa de licenciamento de importação, exigida nos
termos do art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a
redação da Lei nº 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI -

à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de
operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto
de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela de contribuição ao Programá de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei nº 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei nº 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar nº 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores.
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§ 1Q Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional.
§ 2" O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.
Art. 18. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão versar,
exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I a vrn do
artigo anterior, desde que inexista outro fundamento relevante.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às
causas em que figure como parte a Fazenda Nacional e que versem
sobre Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços na importação de mercadorias.
Art. 19. Serão arquivados os autos das execuções fiscais de
débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual
ou inferior a mil Uuidades Fiscais de Referência, salvo se contra o
mesmo devedor existirem outras execuções de débitos que, somados,
ultrapassem o referido valor.
§ F Serão igualmente arquivados os autos em que executados,
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda Nacional de valor
igual ou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 2Q OS autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.
§ 3Q O disposto neste artigo não se aplica às execuções fiscais
relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.
.

Art. 20. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas
de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos que
apresentem em juizo.
Art. 21. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.320, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 22. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 23. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei nO 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei
nº 2.049, de 1º de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n" 2.052, de
3 de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n' 2.163, de 1984, e os
arts. 91, 93 e 94 da Lei nO 8.981, de 1995.
Brasília, 12 de março de 1996; 175° da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.361, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções
Gratificadas existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os cargos de natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ 1° O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do
Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos e
entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre as
competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos cargos ou
funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e
das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação pertinente.
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§ 2' No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.

Art. 2' O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência da legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória, inclusive a Medida
Provisória n' 1.337, de 12 de março de 1996.
Art. 3' Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido O mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 4' Os atos relativos a vacãncia ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.321, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Revoga-se a Lei n' 9.01S, de 30 de março de 1995.
Brasília, 12 de março de 1996; 175' da Independência e lOS' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira
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(ANEXO À MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.361,
DE 12 DE MARÇO DE 1996)
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Quantitativos

Cargo/Função

52

Natureza Especial
Direção e Asseaeoramento Superiores

DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-1

Subtotal

140
567
1.761
2.825
6.327
7.426
19.046

Função Gratificada

FG-1
FG-2
FG-3
Subtotal
Total

9.166
8.649
11.781
29.596
48.694

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.362, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Cria a Gratifzeação de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores
militares federais das Forças Armadas, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1° Fica instituida a Gratificação de Condição Especial de
Trabalho (GCET), devida mensal e regularmente aos servidores
militares federais das Forças Armadas ocupantes de cargo militar.
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Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças
prestadoras do serviço militar inicial.

Art. 2° A Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET)
será calculada obedecendo à hierarquização entre os diversos postos e
graduações, dentro dos respectivos círculos das Forças ATInadas e paga
a partir de 1" de agosto de 1995, de acordo com o Anexo I.
Art. 3° Simultaneamente, até 31 de agosto de 1996, será concedida uma Gratificação Temporária aos servidores de que trata o art.
1°, no valor constante do Anexo Il,
Parágrafo único. A Gratificação Temporária é acumulável com
a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) e:
a) não servirá de base para cálculo de qualquer vantagem ou
parcela remuneratória, ressalvadas aquelas de que tratam os arts.
35,40 e 42 da Lei nO S.237, de 30 de setembro de 1991;
b) será considerada para efeito de pensões e remuneração na
inatividade.

Art. 4° A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) passa a integrar a estrutura remuneratória dos militares da
ativa, inativos e pensionistas, previstas na legislação em vigor.

Art. 5° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.322, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 6° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a contar de 1° de janeiro de 1996.
Art. 7° Revoga-se o art. 41 da Lei nO S.237, de 30 de setembro
de 1991.
Brasília, 12 de março de 1996; 175° da Independência e 10So da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Andrea Sandro Calabi
Clóvis de Barros Carvalho
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ANEXO I
Tabela de Escalonamento dos Fatores da Gratificação de Condição
Especial de Trabalho (GCET) - (Conforme art. 2Q)
I -

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

Posto

.

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

.

0,733
0,588

Contra-Almirante, General-de-Brigadae Brigadeiro

0,644

Capital-de-Mar-e-Guerra e Coronel

0,534

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

0,495

Capitão-de-Corveta e Major

0,428

Capitão-Tenente e Capitão

0,341

Primeiro-Tenente

0,302

Segundo-Tenente

0,266

11 -

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

Fator

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

0,377

Aspirante e Cadete (último ano)

0,065

Aspirante e Cadete (demais anos), alunos do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais

da Reserva

0,059

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

0,055

Aluno doColégioNaval e da Escola Preparatóriade Cadetes (demais anos)

0,049

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

0,049

Grumete

0,049

Aprendiz-Marinheiro e Alunos de Órgãos de Formação de Praças da
Reserva

0,040
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III - Praças (Fator Multiplicativo sobre o Soldo de Guarda-Marinha)
Graduação

Fator

Suboficial e Subtenente

0,377

Primeiro-Sargento

0,317

Segundo-Sargento

0.263

Terceiro-Sargento

0,221

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

0,143

Taifeiro-de-Primeira Classe

0,123

Taifeiro-de-Segunda Classe

0,109

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de
lI!Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou
Corneteiro de 111 Classe e Soldado Pára-Quedista (engajado)

0,089

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 111 Classe (não
especializados), Soldado do Exército (especializado e engajado) e
Soldado-Clarim ou Corneteiro de 21 Classe

0,082

SoldadodoExércitoe Soldado de 2D Classe (engajados e não especializados)

0,065

11

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3 Classe

0,049

ANEXOU

I -

Oficiais
Posto

Valor (R$)

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

453,30

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

425,40

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

398,40

Oepítão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

330,30

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

306,00

Capitão-de-Corveta e Major

284,30

Capitão-Tenente e Capitão

210,60

Primeiro-Tenente

186,90

Segundo-Tenente

184,70
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11 -

Praças Especiais
Graduação

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

Valor(R$)

110,70

Aspirante e Cadete (último ano)

19,20

Aspirante e Cadete (demais anos), alunos do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais
da Reserva

17,40

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

16,20

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

14,40

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

14,40

Grumete

14,40

Aprendiz-Marinheiro e alunos de Órgãos de Formação de Praças
da Reserva

12,00

111 -

Praças
Graduação

Suboficial e Subtenente

Valor (R$)
110,70

Primeiro-Sargento

93,00

Segundo-Sargento

77,10

Terceiro-Sargento

65,10

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

42,00

'I'aifeiro-de-Primeira Classe

36,30

'I'aífeiro-de-Segunda Classe

32,10

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de
III Classe (especíelízadoa, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou
Corneteiro de 1!'1 Classe e Soldado Pára-Quedista (engajado)

26,40

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 111Classe (não
especializados), Soldado do Exército (especializado e engajado) e
Soldado-Clarim ou Corneteiro de 2' Classe

24,00

Soldado do Exército e Soldado de 211Classe (engajados e não especializados)

19,20

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3!'1 Classe

14,40

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1013-1186, mar. 1996

1169
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.363, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre os fundos que especifica e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 12 Até que sejam promulgadas a lei complementar de que
trata o art. 165, § 92 , da Constituição, e a lei ordinária a que se
refere o parágrafo único deste artigo, são mantidos os seguintes
fundos, extintos pelo decurso do prazo previsto no art. 36 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, e recriados pelo art.
62 da Lei nO 8.173, de 30 de janeiro de 1991, os quais continuarão
a funcionar nos termos da respectiva legislação:
I -

11 -

Fundo de Compensação e Variação Salariais (FCVS);
Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR):

111 - Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento
(Funtrede).
Parágrafo único. No prazo de 120 dias após a promulgação da
lei complementar de que trata o art. 165, § 92 , da Constituição, o Poder
Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para
adequar o funcionamento dos fundos de que trata este artigo às
disposições da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9°, da
Constituição.

Art. 22 A adequação do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf), ratificado
pelo Decreto Legislativo nO 22, de 27 de agosto de 1990, às normas da
lei complementar de que trata o art. 165, § 92, da Constituição, será
feita, igualmente, no prazo e pela forma previstos no parágrafo único
do artigo anterior.

Art. 32 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 1.323, de 9 de fevereiro de 1996.
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Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de março de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.364, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre a alocação, em depósitos
especiais, remunerados, de recursos das dlsponibilidades financeiras da Funda de Amparo ao Trabalhador (FAT).

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, e considerando que ainda persiste
o estado de calamidade pública do setor de assistência à saúde,
decretado em 10 de março de 1994, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:

Art. 1" Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais, remunerados, no Banco do Brasil S.A., de recursos excedentes da
Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), para a concessão de empréstimo, em caráter excepcional, à
Uníão Federal, por intermédio do Minístério da Saúde, visando ao
pagamento dos serviços assistenciais do Sistema Único de Saúde,
prestados em regime de atendimento ambulatorial e de internações
hospitalares, lastreados em títulos públicos especiais, do Tesouro
Nacional, com regístro no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), administrado pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Caberá ao Minístro de Estado do Trabalho
determinar a adoção das providências indispensáveis à alocação dos
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recursos de que trata este artigo, independentemente de quaisquer
outros atos de natureza administrativa.

Art. 2' Observada a Reserva Mínima de Liqnidez prevista no
art. 9' da Lein' 8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada pela
Lei n' 8.352, de 25 de dezembro de 1991, o empréstimo de que trata
o artigo anterior não poderá exceder o valor de R$ 1.200.000.000,00
(um bilhão e duzentos milhões de reais), e terá remuneração nominal
pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescidos de cinco por
cento ao ano.
§ l' Os encargos correspondentes ao período compreendido entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês
anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.

§ 2' Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão
pagos mensalmente, a partir de fevereiro de 1996, sendo a amortização do principal realizada em 24 parcelas mensais, a partir de junho
de 1996.

Art. 3' As leis orçamentárias anuais consignarão no orçamento,
à conta de recursos provenientes de contribuições sociais vinculadas
à Seguridade Social, dotações específicas para o pagamento do principal e encargos decorrentes do empréstimo de que trata esta medida
provisória.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.324, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de março de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Antonio Augusto Junho Anastasia
AdibJatene
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.365, DE 12 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS / Pasep), e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares n" 7, de 7 de setembro de
1970, e n" 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 22 A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
11 - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;
111 - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

Parágrafo único. As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.
Art. 3" Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se
faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do imposto
de renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta
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própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas
operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas
de bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre Produtos Industriais (IPI) e o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido
pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário.
Art. 4º Observado o disposto na Lei nº 9.004, de 16 de março de
1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
n - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
In - ao transporte internacional de cargas ou passageiros.
Art. 5º A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes
varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto
no varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente
a que se refere este artigo.
Art. 6" A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7º Para efeitos do inciso In do art. 2º, nas receitas correntes
serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
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Art. 8' A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
0,65% sobre o faturamento;
H - um por cento sobre a folha de salários;
HI - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 9' À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalídades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
arenda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § I' do art. 22 da Lei n' 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
o PIS/Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2'
somente se aplica a partir de I' de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso IH do art. 8' aplica-se às autarquias somente a partir de I" de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de I' de janeiro de 1996, sujeitam-se ao imposto de renda previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;
H - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
de fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
minimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda variável.
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Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da
legislação então vigente.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.325, de 9 de fevereiro de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1e
de outubro de 1995.
Brasília, 12 de março de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.366, DE 14 DE MARÇO DE 1996
Altera a redação do § 4' do art. 49 da Lei
n' 9.082, de 25 de julho de 1995, que dispõe
sobre as diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 1996.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O § 4º do art. 49 da Lei nº 9.082, de 25 de julho de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 4º Não se incluem no limite previsto no caput deste
artigo as dotações para atendimento de despesas com:
I - pessoal e encargos sociais;
U - pagamento de beneficios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;
UI - pagamento do serviço da divida;
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IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Unico de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda;
VI -

o Sistema Nacional de Defesa Civil;

VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX
doações;

X
XI

os subprojetos e subatividades financiados com
a atividade Crédito para Reforma Agrária;
pagamento a bolsas de estudo;

XII
pagamento de beneficios de prestação continuada
(Lei n Q 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT).»
Art. 2Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.326, de 15 de fevereiro de 1996.
Art. 3Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de março de 1996; 175Q da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.367, DE 20 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre a emissão de Notas do Te·
souro Nacional (NTNJ destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A. e dá outras
providências.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A,
até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), mediante
a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), com prazo máximo
de até quinze anos, nas modalidades nominativa e negociável;
H - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da
carteira do Banco do Brasil S.A, até o limite de R$ 1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo;
IH - alienar, ao Banco do Brasil S.A, ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nº 8.031, de 12
de abril de 1990, em sua atual redação, e ao Fundo de Amortização
da Dívida Mobiliária Federal, de que trata a Lei nº 9.069, de 29 de
junho de 1995, até o montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões,
oitocentos e oitenta milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A, pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
Y - pagar-ao Banco do Brasil S.A, com atualização monetária
pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento
de efeito equivalente, no período compreendido entre 1º de julho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
CoI. Leis Rep. Fed.Brasi!, Brasilia, v, 188, n. 3, p. 1013-1186, mar. 1996

1178
com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição
financeira, no mesmo período;
b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas
aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre 1Q de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;

c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial
entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e juros
de 21% ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e juros
de nove por cento ao ano - em empréstimo concedido, por aquela
instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, em
1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos
de Trabalho criados pela Portaria MF n' 150, de 26 de abril de 1995,
cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título
de adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuâria (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei
n' 8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VII - pagar ao Brazilian American Merchant Bank (BAMB),
subsidiâria integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado
semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre
o custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A. e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionâria na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado;

VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetâria pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas ejuros de seis por cento
ao ano, incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de Leite,
no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes
(PNLCC).
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§ 1· Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo,
considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data da publicação desta
medida provisória ou à data da alienação, prevalecendo o maior preço
apurado.
§ 2· O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata O inciso I.
§ 3· As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 4· O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional,
semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proago, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5· A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão
efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.

Art. 2· As dívidas da União, a que se referem os incisos V a VIII
do artigo 1· desta medida provisória, assim como as dívidas da União
para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líqnidas, certas e
exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF n" 150,
de 26 de abril de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro
de Estado da Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro
Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia
e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
Parágrafo único. Os títulos a que se refere o caput deste artigo,
cuj o prazo de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão
atualizados pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até
quinze por cento ao ano.

Art. 3· Fica O Banco Central do Brasil autorizado a adqnirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy W
Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado
da referida operação.
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1013-1186, mar. 1996

1180
Art. 4Q As disponibilidades financeiras dos Fundos a que se
referem o parágrafo único do art. 6Q do Decreto-Lei n Q 2.295, de 21 de
novembro de 1986, em sua redação atual, e o art. 10 da Lei n" 8.150,
de 28 de dezembro de 1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública federal, na forma disciplinada pelo Conselho
Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na forma do art.
9" da Lei n Q 8.019, de 11 de abril de 1990, em sua redação atual.
Art. 5Q OS instrumentos, públicos ou particulares, de contrato
de depósito bancário e de contrato de abertura de crédito em conta
corrente para garantia de cheques (cheque especial) são títulos executivos extrajudiciais, sendo líquidos os saldos apresentados nos
extratos de conta-corrente emitidos pela instituição financeira na
forma dos respetivos instrumentos.
Art. 6Q Na formalização ou na repactuação de operações de
crédito de qualquer natureza ou modalidade concedidas por instituição financeira, qualquer que seja o instrumento de crédito utilizado,
as partes poderão pactuar, na forma estabelecida pelo Conselho
Monetário Nacional:
I -

juros capitalizados mensal, semestral ou anualmente;

11 - encargos financeiros com base em taxas flutuantes, divulgadas regularmente emjornais de grande circulação, desde que sejam
apuradas por entidades públicas ou privadas autorizadas a registrar
operações realizadas no mercado de balcão, ou com base em outras
taxas admitidas pelo Conselho Monetário Nacional, ainda que apuradas por entidades privadas;

111 - encargos financeiros substitutivos para incidirem a partir
do vencimento, ordinário ou extraordinário, do empréstimo ou financiamento e até a sua liquidação, judicial ou extrajudicial, sem prejuízo
dos juros de mora, da multa ou de outros encargos ajustados ou
legalmente exigíveis.
Art. 7Q As composições, confissões e assunções de dívidas, quando o credor for instituição financeira, poderão ser efetuadas por meio
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dos instrumentos de crédito de que tratam o Decreto-Lei n 2 167, de
14 de fevereiro de 1967, o Decreto-Lei n 2 413, de 9 de janeiro de 1969,
a Lei n 2 6.313, de 16 de dezembro de 1975, e a Lei n 2 6.840, de 3 de
novembro de 1980.
Art. 8· Os bens a que se referem o art. 17 do Decreto-Lei n2167,
de 1967, e os vinculados às operações de política de garantia de preços
mínimos são considerados infungíveis para os efeitos do art. 1.287 do
Código Civil e dos arts. 168 e 171, § 22, I1I, do Código Penal.
Art. 90 Ai< sociedades de economia mista de capital aberto,
detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas
de ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio líqnido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei
n2 8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente,
provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro
semestre de 1994.
Art. 10. O art. 22 da Lei n 2 8.249, de 24 de outubro de 1991, em
sua redação atual, fica acrescido do seguinte § 3·:
«§ 3· Será admitida, para fins de cálculo dos juros das
NTN, a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do
Tesouro Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de
cada periodo de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade, a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos
diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil,»
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data da sua
publicação.
Brasília, 20 de março de 1996; 175· da Independência e lOS2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.368, DE 21 DE MARÇO DE 1996
Altera os arts. 4' e 7' da Lei n' 8.745, de 9
de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F Os arts. 4"e 7"da Lei n" 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 42
.
§ 1" No caso do inciso H deste artigo, os contratos poderão
ser estipulados pelo prazo mínimo de trinta dias, admitindo-se
renovações desde que o prazo total não exceda o limite estabele-

cido no mesmo inciso.
§ 2" Nos casos dos incisos V e VI do art. 2", os contratos

poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos,»
«Art. 7Q
.
IH - no caso doinciso IH do art. 2", quando se tratar de coleta
de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por uuidade
produzida, desde que obedecidoo disposto no inciso H deste artigo.
••............•..•...•..•..•............................•...•..........•..............•......•••..•.....»

Art. 2" Os contratos por tempo determinado, celebrados para
atendimento do combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2",
inciso H, da Lei n? 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de dezembro de 1996.
Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 21 de março de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1013-1186, mar. 1996
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.369, DE 28 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

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

Art. 1· O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido Sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ 1· O programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei
n· 6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n'' 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987.

§ 2· O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Nacionai, é parte integrante do programa de que trata o caput.

Art. 2· Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior oseguinte
tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de dificil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de
aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;
III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de deterCol. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1013-1186, mar. 1996
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minação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso 11,
registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodos.
base anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ 1° O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do
mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2° do
art. 1°.
§ 2° O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 3° Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. 1°não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2°, 264, § 3° e 270, parágrafo único, da Lei nO 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.327, de 29 de fevereiro de 1996.
Art. 5° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 2S de março de 1996; 175° da Independência e 10So da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1013-1186, mar. 1996
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.370, DE 28 DE MARÇO DE 1996
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados {IPI} na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos.

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

Art. 1" Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos
novos, relacionados em anexo, importados ou de fabricação nacional, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
Parágrafo único. São asseguradas a manutenção e a utilização
dos créditos do referido imposto, relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.

Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.328, de 29 de fevereiro de 1996.
Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores que ocorrerem até 31 de
dezembro de 1998.
Brasília, 28 de março de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Dorothea Werneck

o anexo está publicado no DO de 29.3.1996, págs. 5274/5275.
Co!. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1013-1186, mar. 1996
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.371, DE 28 DE MARÇO DE 1996
Isenta do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados
bens de informática adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" São isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) os bens de informática destinados à coleta eletrônica de votos,
fornecidos diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 2Q Poderão ser importados com isenção do Imposto de
Importação - II e do IPI as matérias-primas e os produtos intermediários a serem utilizados na industrialização dos bens de que trata
o artigo anterior.
Parágrafo único. A isenção do IPI a que se refere este artigo
estende-se às matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem adquiridos no mercado interno.
Art. 3Q Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI incidente sobre os produtos mencionados no parágrafo
único do art. 2Q.
Art. 4" Para efeito de reconhecimento da isenção a empresa
deverá, previamente, apresentar à Secretaria da Receita Federal
relação quantificada dos bens a serem importados ou adquiridos no
mercado interno, aprovada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
Art. 5" As importações de que trata esta medida provisória
ficam dispensadas do exame de similaridade.
Art. 6Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.329, de 29 de fevereiro de 1996.
Art. 7Q Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 28 de março de 1996; 175" da Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1013·1186, mar. 1996

DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 18, DE 1996
Aprova o ato que outorga concessão à TV
Amazônia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade de Macapá, Estado do Amapá.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere O Decreto nº 99.169, de
13 de março de 1990, que outorga concessão à TV Amazônia Ltda.
para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade
de Macapá, Estado do Amapá.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 5 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 188, n. 3, p. 1187-1201, mar. 1996
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 19, DE 1996
Aprova o ato que outorga permissão à
Zilinsky, Propaganda e Radiodifusão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Gaspar, Estado de Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria n Q 130, de 13
de março de 1990, que outorga permissão à Zilinsky, Propaganda e
Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Gaspar, Estado de Santa Catarina.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 5 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 20,DE 1996
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio PanemaLtda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Andirá, Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 83, de 9
de março de 1990, que outorga permissão à Rádio Panema Ltda. para
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1187-1201, mar. 1996
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explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Andirá,
Estado do Paraná.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 5 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONALaprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 21, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Teleoisõo Brasil Oeste
Ltda. para explorar seroiço de radiadifusiW
de sons e imagens (tereoisiW) na Cidade de
Cuíabá, Estada de Mato Grosso.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1· É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 30 de julho
de 1992, que renova a concessão outorgada à Rádio Televisão Brasil
Oeste Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze anos, a partir de 2 de
junho de 1990, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão) na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato
Grosso.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 5 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1187-1201, mar. 1996
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 22, DE 1996
Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Rádio Nazaré para executar sensiço de radiodifusão sonora em freqüência mo-

dulada, com fins exclusivamenteeducativos,
na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere a Portaria nQ 1.122, de 15
de dezembro de 1994, que outorga permissão à Fundação Rádio Nazaré
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 5 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1996
Aprova o ato que rerwva a concessão

outorgada à Rádio Libertadora Mossoroense
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonoraem onda média de âmbito regionalna
Cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande do
Norte.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1187-1201, mar. 1996
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Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s. n", de 27 de
dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 27 de outubro
de 1992, a concessão outorgada à Rádio Libertadora Mossoroense
Ltda. para executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na Cidade de
Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 5 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 24, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Excelsior da Bahia SA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Soluodor, Estado da Bahia.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s. nº, de 8 de
agosto de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 1º de novembro
de 1993, a concessão outorgada à Rádio Excelsior da Bahia S.A. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço e radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 5 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1187-1201, mar. 1996
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 25, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Missioneira Sete Povos
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de São
Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" É aprovado o ato a que se refere o Decreto s. nº, de 30 de
julho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 29 de abril de
1990, a concessão outorgada à Rádio Missioneira Sete Povos Ltda,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 21 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do. Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 26, DE 1996
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Natal Reis Magos Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1187-1201, mar. 1996
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Art. 1" É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 124, de 9
de julho de 1992, que renova a permissão outorgada à Rádio Natal
Reis Magos Ltda, para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 5
de junho de 1991, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Natal, Estado do
Rio Grande do Norte.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 21 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 27, DE 1996
Aprova o ato que TeTWva a concessão

outorgada à Rádio Cidade de Goiás Lida.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Goiás, Estodo
de Goiás.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" É aprovado o ato a que se refere o Decreto s. nO, de 4 de
agosto de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 12 de março de
1989, a concessão outorgada à Rádio Cidade de Goiás Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 21 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p- 1187-1201, mar. 1996
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 28, DE 1996
Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Zé Ribeiro (Funzer) para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência

modulada na Cidade de Taperoá, Estado da
Paraíba.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere a Portaria nQ145, de 13
de março de 1990, que outorga permissão à Fundação Zé Ribeiro
(Funzer) para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de 'I'aperoá, Estado da Paraíba.
Q
Art. 2 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 21 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 29, DE 1996
Aprova o ato que renova a conceseõo
outorgada à Rede Mineira de Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. F É aprovado o ato a que se refere o Decreto s. nQ, de 15 de
agosto de 1994, que renova, por quinze anos, a partir de 25 de março
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1187-1201, mar. 1996

1195
de 1990, a concessão outorgada à Rede Mineira de Rádio e Televisão
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens na Cidade de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 21 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 30, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Marumby Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Campo Largo,
Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto s. n', de 14 de
dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão outorgada à Rádio Marumby Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Campo Largo, Estado do Paraná.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 21 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1187-1201, mar. 1996
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo .0 seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 31, DE 1996
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio FM Vale do Sol Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na Cidade de Santo
Antônio da Platina, Estado da Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 94, de 22
de junho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 22 de maio de
1991, a permissão outorgada à Rádio FM Vale do Sol Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Santo Antônio da Platina,
Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 21de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 32, DE 1996
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Capara6 Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonOra em freqüência modulada na Cidade de Carangola,
Estado de Minas Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1e É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 106, de 24
de junho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 1ede novembro
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1187-1201, mar. 1996
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de 1988, a permissão outorgada à Rádio Caparaó Ltda, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Carangola, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 21 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 33, DE 1996
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à 8A Correio Braziliense para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Brasília;
Distrito Federal.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 134, de 13
de março de 1990, que renova, por dez anos, a partir de 28 de agosto
de 1989, a permissão outorgada à S.A. Correio Braziliense para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Brasília, Distrito Federal.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Sendo Federal, 21 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1187-1201, mar. 1996
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Faço saber que oCONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 34, DE 1996
Aprova o ato que reMva a permissão outorgada à Rádio Central Missioneira Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Bõo
Luiz Gonzaga, Estcu1odo Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. F É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 637, de 25
de agosto de 1994, que renova, a partir de 6 de outubro de 1993, por
dez anos, a permissão outorgada à Rádio Central Missioneira Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de São Luiz Gonzaga,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 21 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 35, DE 1996
Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica; celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República doNamfbia, em 7 de morçode 1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o texto.do Acordo de Cooperação Técnica,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Namíbia, em 7 de março de 1995.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1187-1201, mar. 1996

1199
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Naeional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo;
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 1

2.4.1996.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N· 36, DE 1996
Aprova o texto do Tratado sobre Extradição, celebradoentre o Governo da Bepública Federativa do Brasil e o Governo da Austrália, concluido em Camberra, em 22 de
agasto de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1· É aprovado o texto do Tratado sobre Extradição, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Austrália, concluído em Camberra, em 22 de agosto de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem modificação do referido tratado,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1187-1201, mar. 1996

1200
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 28 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 1"'.4.1996.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 37, DE 1996
Aprova o texto do Acordo para Pesquisa
em Mudanças Globais acerca da Sede do
Instituto Interamericano, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Instituto Interamericano para pesquisa
em Mudanças Globais, no Rio de Janeiro, em
28 de abril de 1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° É aprovado o texto do Acordo para Pesquisa em Mudanças Globais acerca da Sede do Instituto Interamericano, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Instituto
Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais, no Rio de
Janeiro, em 28 de abril de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1187-1201, mar. 1996
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art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 1

2.4.1996.
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RESOLUÇÕES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JúLIO
CAMPOS, Segundo Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 12, DE 1996
Autoriza o Muniâpio de Campinas (SP)
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Município de Campinas (LFTMC), cujos recursos serão destinados à liquidação dos
complementos da primeira à quarta parcelas
de precat6rios judiciais de responsabüidade
daquele Município.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1· É o Município de Campinas (SP) autorizado a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Município de Campinas (LFTMC),
cujos recursos serão destinados à liquidação dos complementos da
primeira à quarta parcelas de precatórios judiciais de responsabilidade daquele Município.
Art. 2· As emissões de títulos referidas no artigo anterior serão
realizadas nas seguintes condições financeiras:
a) quantidade: 74.331.980 LFTMC;
b) modalidade: nominativa-transferível;
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c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro LFT, criadas pelo Decreto-Lei n· 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até cinco anos;
e) valor nominal: R$ 1.000,00 (um mil reais) - Cetip; em decorrência desse valor de P.V., as quantidades serão divididas por 1.000
(um mil), de forma a adequar o valor financeiro da colocação;
fJ previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Data-Base
01.12.95

Tipo
p

Vencimento
01.06.199B

01.12.95
01.12.95

P
P

01.06.1999
01.06.2000

Total

Quantidade
24.000.000
24.000.000
26.331.9BO
74.331.9BO

g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n· 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
h) autorização legislativa: Lei n? 8.526, de 23 de outubro de 1995,
e Decreto n· 9.777, de 20 de janeiro de 1989.
§ 10 Os títulos constantes da alínea e deverão ser registrados
na Cetip, sendo as datas-base e as de vencimento passíveis de alteração em função das datas de autorização e registro dos títulos a serem
emitidos.
§ 2" As emissões autorizadas por esta resolução serão efetivadas no exato montante das despesas com o pagamento dos débitos
judiciais apurados em sentenças transitadas em julgado, observando-se ainda o disposto no art. 16, § 4·, da Resolução n· 69, de 1995, do
Senado Federal.
Art. 3· A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida num prazo de duzentos e setenta dias, contado a partir de
sua publicação.
Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de março de 1996.

SENADOR JúLIO CAMPOS
Segundo Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1203-1218, mar. 1996
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JúLIO
CAMPOS, Segundo Vice-Presidente, no exercício da Presidência,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO N° 13, DE 1996 (*)
Concede ao Estado do Paraná autorização para emissão de dívida mobiliária para
rolagem dos títulos vincendos no primeiro
semestre de 1996, até o limite de 98,0% (noventa e oito por cento).

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. F É o Estado do Paraná autorizado, nos termos da Resolução nO 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Paraná (LFTPR), cujos recursos serão
destinados ao giro de sua divida mobiliária, vencível no primeiro
semestre de 1996.
Art. 2° A emissão referida no artigo anterior deverá ser realizada nas seguintes condições financeiras:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional n"
3, até o limite de 98,0% (noventa e oito por cento) do total vincendo;
b) modalidade: nominativa-transferivel;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro LFT, criadas pelo Decreto-Lei nO 2.376, de 25 de novembro de 1987;

mil e noventa e cinco dias;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);

d) prazo: até um

fJ caracteristicas dos títulos a serem substituídos:
Título

Vencimento

Quantidade

611096

15.03.1996

299.313.888.964

C*) Retificada noDO de 19.3.1996 (pág.1304 desta obra).
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g) previsão de colocaçãoe vencimento dos títulos a serememitidos:
Colocação

Vencimento

15.03.1996

15.03.1999

Título
611095

Data-Base
15.03.1996

h) forma de colocação:através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei nº 8.212, de 30 de dezembro de
1985, Lei nº 8.914, de 13 de dezembro de 1988, Lei nº 9.058, de 3 de
agosto de 1989 e Decreto nº 5.700, de 13 de setembro de 1989.
Art. 3º A autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos
e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de março de 1996.

SENADOR JúLIO CAMPOS
Segundo Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 14, DE 1996
Altera o art. 5!l da Resolução nº 68, de
1993, que autorizou a celebração de acordoquadro entre a República Federativa do Brasil e-o Banco Internacional para Reco~tru
ção e Desenvolvimento (Bird) (Banco Mun-

dial), relativo ao Programa Piloto para a
Proteção das Florestas Tropicais do Brasil.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º O art. 5º da Resolução nº 68, de 27 de agosto de 1993, do
Senado Federal, passa a ter a seguinte redação:
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasilia, v. 188, n. 3, p.
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«Art. 5" Compete ao Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal a coordenação, o acompanhamento, a avaliação e o desenvolvimento harmônico do
programa além da execução dos diversos projetos em sua área de
atuação e, aos Ministérios da Justiça e da Ciência e Tecnologia,
a execução dos projetos que lhe são afetos em suas respectivas
áreas de competência>
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 21 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a segninte
RESOLUÇÃO Nº 15, DE 1996
Autorizao Gouemodolõstadodolíio Grande <ÚJ Sul a assumir as dividas <ÚJ Caixa &ot.cmica Estadualjunto à Caixa Econômica Federal e à União, no valor de R$ 68.132.784,64
(sessento e oito milhões, cento e trinto e dois mil
e setecentos e oitenta e quatro reaise sessenta e
quatro centavos),

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. I" É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado
a assumir as dívidas da Caixa Econômica Estadual junto à Caixa
Econômica Federal e à União, no valor de R$ 68.132.784,64 (sessenta
e oito milhões, cento e trinta e dois mil e setecentos e oitenta e quatro
reais e sessenta e quatro centavos).
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Parágrafo único. São elevados, em caráter excepcional e temporariamente, na forma do art. 10 da Resolução n" 69, de 1995, do
Senado Federal, os limites de endividamento do Estado do Rio
Grande do Sul, de maneira a atender a operação referida neste
artigo.

Art. 2" A operação obedecerá ao seguinte cronograma de dispêndios:
Ano

Valores

Ano

Valores

1995

4.806.348,50

2007

2.208.843,31

1996

8.614.220,16

2008

1.822.168,49

1997

8.614.220,16

2009

1.378.304,72

1998

7.968.247,44

2010

1.334.717,82

1999

7.146.713,40

2011

1.222.410,04

2000

5.880.141,60

2012

1.192.113,84

2001

5.205.632,57

2013

1.192.113,84

2002

4.461.394,76

2014

883.052,34

2003

3.352.017,40

2015

854.955,84

2004

2.772.228,18

2016

499.133,64

2005

2.558.361,40

2017

81,88

2006

2.460.296,69

Art. 3" A autorização deverá ser exercida no prazo máximo de
duzentos e setenta dias, contado da data de sua publicação.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de março de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1203-1218, mar. 1996
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 16, DE 1996 (*)
Autoriza o Municlpio de Osasco (SP) a
emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Munictpio de Osasco (LFTMO), cujos recursos serão destinados à liquidação da sétima
parcela de precatórios judiciais, bem como
dos complementos da primeira à sexta parcelas.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º É o Município de Osasco (SP) autorizado a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Município de Osasco (LFTMO), cujos
recursos serão destinados à liquidação da sétima parcela dos precatórios judiciais, bem como dos complementos da primeira à sexta
parcelas.
Art. 2º As emissões de títulos referidas no artigo anterior
serão realizadas com as seguintes características e condições financeiras:
a) quantidade: 69.273.367LFTMO;

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até cinco anos;

e) valor nominal: R$ 1.000,00 (um mil reais) (Cetíp); em decorrência desse valor de P.U., as quantidades serão divididas por 1.000
(um mil), de forma a adequar o valor financeiro da colocação;
(*J Retificada no DO de 25.3.1996 (pág. 1305 desta obra).
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fJ previsao de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Date-Base

Vencimento

Quantidade

Tipo

30.11.95

01.06.1997

20.522.500

P

30.11.95

01.06.1998

20.522.500

P

30.11.95

01.06.1999

20.522.500

P

30.11.95

01.06.2000

7.705.867

P

Total

69.273.367

g) forma de colocação: através de ofertas públicas nos termos da
Resolução n· 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
h) autorização legislativa: Decreto n· 6.230, de 23 de janeiro de
1989, e Lei n· 3.190, de 24 de novembro de 1995.

§ 1· Os títulos constantes da alínea f deverão ser registrados na
Cetip, por se tratarem de títulos emitidos para pagamento de precatórios judiciais.

§ 2· As datas-base de vencimento são passíveis de alteração
em função das datas de autorização e registro das emissões pretendidas.

Art. 3· A autorização concedida por esta resolução deverá Ser
exercida num prazo de duzentos e setenta dias, contado a partir de
sua publicação.
Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. LeisRep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1203-1218, mar. 1996
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° 17, DE 1996
Autoriza o Estado da Paraiba a assumir
dividas contra!das pelo Banco do Estado da
Paraíba (paraiban) junto ao Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), 1W valor de
R$ 298.369,07 (duzentos e noventa e oito
mil, trezentos e sessenta e nove reais e sete
centavos).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É o Estado da Paraíba, nos termos da Resolução nO 69,
de 1995, do Senado Federal, autorizado a assumir dívidas contraídas
pelo Banco do Estado da Paraíba (Paraiban) junto ao Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur).
Art. 2° A operação referida no artigo anterior obedecerá às
seguintes características:
a) valor: R$ 298.369,07 (duzentos e noventa e oito mil, trezentos
e sessenta e nove reais e sete centavos);
b) encargos:juros de 8% a.a. (oito por cento ao ano), capitalizados
mensalmente;
c) condições de pagamento:
- principal: em noventa e seis prestações mensais e consecutivas, após carência de doze meses, onde não deixarão de ser capitalizados, mensalmente, os juros e a correção monetária;
- juros: mensalmente sem carência;
d) garantia: quotas do FPE (Fundo de Participação dos Estados).
Art. 3° A operação a que se referem os arts. 1" e 2° deverá
efetivar-se no prazo máximo de duzentos e setenta dias contado da
data da publicação desta resolução.
Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1203-1218, mar. 1996
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 18, DE 1996
Autoriza o Estado da Paraíba a elevar
temporariamente o limite previsto pelo art.
4', lI, da Resolução n' 69, de 1995, do Senado Federal, e assumir as dividas do Banco do
Estado da Paraiba (Paraiban) junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
Social (BNDES) e à Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame), no ualor
de R$ 2.518.467,12 (dois milhões, quinhentos
e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e sete
reais e doze centavos),

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I" É o Estado da Paraíba autorizado a elevar temporariamente o limite previsto pelo art. 4", 11, da Resolução n" 69, de 1995,
do Senado Federal, para realizar operação financeira de que trata o
art. 2" desta resolução.
Art. 2" É autorizado o Estado da Paraíba a assumir as dívidas
do Banco do Estado da Paraíba (Paraiban) junto ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) e à Agência Especial
de Financiamento Industrial (Finame).
Art. 3" A operação a que se refere o artigo anterior obedecerá
às seguintes caracteristicas:
a) valor pretendido: R$ 2.518.467,12 (dois milhões, quinhentos
e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e doze centavos), a
preços de 30 de novembro de 1995;
b) atualização monetária: segundo o mesmo critério legal adotado para atualização dos recursos repassados ao BNDES, originários
do Fundo de Participação PIS-Pasep e do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), aplicável sobre o saldo devedor;
c) juros: 12%a.a. (dozepor cento ao ano), calculados dia a dia sobre
o saldo devedor atualizado, exigíveis mensalmente juntamente com as
prestações do principal, e no vencimento ou liquidação da dívida;
ColoLeis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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d) destinação dos recursos: assunção pelo Estado da Paraíba, da
totalidade da dívida vencida pelo Paraiban perante o BNDES e a
Fíname, considerada a data de 10 de fevereiro de 1994, acrescida das
parcelas vencidas a partir desta data até agosto de 1994, inclusive,
excluídas as operações de repasse à Furnas Centrais Elétricas S.A. e
à Companhia Energética de São Paulo, através de' consórcios liberados pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e o Banco do
Estado de São Paulo, respectivamente;
e) prazos de amortização: noventa e seis parcelas mensais e
sucessivas, cada uma delas no valor do principal vincendo atualizado
da dívida, dividido pelo número de prestações de amortizações ainda
não vencidas;
fJ garantias: quotas-partes do FPE (Fundo de Participação dos
Estados).
Art. 4· A operação a que se refere o art. 3· deverá efetivar-se no
prazo máximo de duzentos e setenta días contado da data da publicação desta resolução.
Art. 5· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de março de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N· 19 DE 1996
Altera a Resolução n~ 69, de 1995, do
Senado Federal, que dispõe sobre, as operações de crédito interno e externo dos Estados,
do Distrito Federal, dos Munictpios e de suas
respectivas autarquias, inclusive concessão
de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras providências.

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. F O § I" do art. 11 da Resolução n" 69, de 1995, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 11.

..

§ I" O saldo devedor das operações a que se refere este
artigo não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo
apurado, a doze por cento da Receita Líquida Real, definida no §
r~

do art. 4Q.»

Art. 2" Os incisos VII e IX do art. 13 da Resolução n" 69, de 1995,
passam a vigorar com as seguintes redações:
«Art. 13

..

VII - comprovação do cumprimento do disposto nos arts.
27, § 2", art. 29, VI e VII, art. 32, § 3", e art. 212 da Constituição
Federal, e na Lei Complementar n" 82, de 27 de março de 1995,
assim como do pleno exercício da competência tributária conferida pela Constituição Federal.
IX - parecer conclusivo do Banco Central do Brasil quanto ao impacto monetário e cambial, ao endividamento interno e
externo, à natureza financeira e à demonstração da observância
dos limites estabelecidos nesta resolução»

Art. 3" É incluído o seguinte § 3" no art. 13 da Resolução n" 69,
de 1995:
«Art.

13. ..

.

§ 3" Na ausência da certidão de que trata o parágrafo
anterior, comprovada mediante atestado de impossibilidade de
certificação, emitida pelos referidos Tribunais de Contas, a comprovação de que trata o inciso VII será efetuada mediante declaração emitida pelo respectivo Chefe do Poder Executivo..

Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 20, DE 1996
Autoriza aRepúblicaFederativa do Brasil a conceder garantia à Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento (Casan) referente à contratação de operação de crédito
externojunto ao Kreditanstalt fiir Wiederaufbau (KfW), no uclor de até DM 10.000.000,00
(dez milhões de marcos alemães), destinada
a financiar. parcialmente, o Projeto de Recuperaçõo de Sistemas de Abastecimento de
Agua no Estado de Santa Catarina, e ao
Estado de Santa Catarina autorização para
a concessão de contragarantia à União referente à mesma operação.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
(Casan) referente à contratação de operação de crédito externo junto
ao Kreditanstalt {ür Wiederaufbau (KfW), no valor de até DM
10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães), destinada a financiar, parcialmente, o Projeto de Recuperação de Sistemas de Abastecimento de Agua no Estado de Santa Catarina.
Art. 2" A operação de crédito a que se refere o art. 1" tem as
seguintes características:
a) devedor: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
(Casan);
b) garantidor: República Federativa do Brasil;
c) credor: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
d) valor pretendido: DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos
alemães), equivalente a R$ 6.686.340,00 (seis milhões, seiscentos e
oitenta e seis mil e trezentos e quarenta reais), em 30 de setembro de
1995;
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e) juros: 4,5% a.a. (quatro vírgula cinco por cento ao ano) fixos,
incidentes sobre o saldo devedor do principal;

f) commitment fee: 0,25% a.a. (zero vírgula vinte e cinco por cento
ao ano) contados a partir de três meses após a data da assinatura do
contrato e calculados sobre as parcelas não desembolsadas do crédito;
g) disponibilidade: até 31 de dezembro de 1996;
h) despesas gerais: limitadas a 0,1% (zero vírgula um por cento)
do valor do financiamento;
i) juros de mora: (sobre o principal ejuros) 3% a.a. (três por cento
ao ano) acima da taxa de desconto do Deutsche Bundesbanh;

j) condições de pagamento:

- do principal: em trinta e uma prestações semestrais consecutivas, sendo as treze primeiras no valor de DM 322.000,00 (trezentos
e vinte e dois mil marcos alemães); as demais de DM 323.000,00
(trezentos e vinte e três mil marcos alemães), vencendo-se em 30 de
junho e 30 de dezembro de cada ano, após carência de cinco anos;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 30 de junho e 30 de
dezembro de cada ano;
- da commitment fee: semestralmente vencida, em 30 de junho
e 30 de dezembro de cada ano, vencendo-se a primeira parcela
juntamente com os juros;
- das despesas gerais: após a emissão do Certificado de Registro, mediante comprovação, devendo ser pagas em Reais, exceto
aquelas incorridas no exterior que só possam ser pagas em moeda
estrangeira;
1) destinação dos recursos: aquisição de hidrômetros, micro e
macro medidores.

Parágrafo único. Caso o devedor pretenda realizar pré-pagamento da operação, o pedido deverá ser previamente submetido ao
Banco Central do Brasil.
Art. 3º É o Estado de Santa Catarina autorizado a conceder
contragarantia à República Federativa do Brasil referente à operação
de crédito externo de que trata o art. 1º desta resolução.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1203-1218, mar. 1996

1217

Art. 4· A contratação da operação de crédito a que se refere o
art. 1· deverá efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e quarenta
dias, contado da data da publicação desta resolução.

Art. 5· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL, aprovou, e eu, ANTONIO
CARLOS VALADARES, Suplente de Secretário do Senado Federal,
no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO W 21, DE 1996
Autoriza o Estado do Ceará a contratar
operação de crédito junto à Caixa Econômica
Federal, no valor de R$ 25.813.068,00 (vinte
e cinco milhões, oitocentos e treze mil e sessenta e oito reais), destinada ao desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população de menor renda,
com recursos do FGTS, dentro dos programas Pró-Moradia, Pró-Saneamento e PróConclusão.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. F É o Estado do Ceará autorizado a contratar operação de
crédito junto à Caixa Econômica Federal com recursos do FGTS.
Art. 2· A operação referida no art. 1· obedecerá às seguintes
características:
.
a) valor pretendido: R$ 25.813.068,00 (vinte e cinco milhões,
oitocentos e treze mil e sessenta e oito reais);

b) encargos: juros de até 6,1% a.a, (seis vírgula um por cento ao

ano);
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c) condições de pagamento:
- principal: em duzentos e dezesseis prestações mensais, sistema price de amortização, com carência de até doze meses;
- juros: mensalmente vencidos, sem carência;
- correção monetária: mesmo índice e mesma periodicidade da
correção das contas vinculadas do FGTS;
d) cronograma de liberação de recursos: parcelas mensais entre
março de 1996 e janeiro de 1997;
e) destinação dos recursos: desenvolvimento de ações voltadas à
melhoria da qualidade devida da população de menor renda, com
recursos do FGTS, dentro dos programas Pró-Moradia, Pró-Saneamento e Pró-Conclusão;
fJ garantia: quotas do FPE (Fundo de Participação dos Estados).
Art. 3º A contratação da operação de crédito a que se refere os
arts. 1"e 2º deverá efetivar-se no prazo máximo de duzentos e setenta
dias contado da data de publicação desta resolução.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de março de 1996.

SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
Suplente de Secretário do Senado Federal,
no exercício da Presidência
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DECRETO Nº 1.827, DE 1º DE MARÇO DE 1996
Estabelece e organiza as Forças Navais,
Aeronavais e de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 46 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. 1º As forças Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais
constituem-se dos seguintes Comandos de Força, diretamente subordinados ao Comando de Operações Navais:
I - Comando-em-Chefe da Esquadra (ComemCh);
II
Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra (ComFFE);
III - Comandos de Distritos Navais (ComDN);
IV - Comando Navais (CN).
Art. 2º A Esquadra, sob o comando do Comandante-em-Chefe
de Esquadra, constitui o núcleo principal das unidades navais e
aeronavais da Marinha.
Art. 3º São diretamente subordinados ao Comando-em-Chefe da Esquadra:
I
Comando da l' Divisão da Esquadra (ComDiv-1);
II - Comando da 2' Divisão da Esquadra (ComDiv-2);
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III -

Comando da Força Aeronaval (ComForAerNav);
N - Comando da Força de Submarinos (ComForS);
V - Comando da Força de Superficie (ComForSup).
Parágrafo único. São diretamente subordinados ao Comando da
Força de Superficie:
a) Comando do l' Esquadrão de Fragatas (ComEsqdF-1);
b) Comando do 2' Esquadrão de Fragatas (ComEsqdF-2);
c) Comando do l' Esquadrão de Contratorpedeiros (ComEsqd
CT-l);
d) Comando do l' Esquadrão de Corvetas (ComEsqdCv-1);
e) Comando do l' Esquadrão de Navios Anfíbios (ComEsqd
NAnf-1);
fJ Comando do l' Esquadrão de Apoio (ComEsqdAp-l).
Art. 4' A Força de Fuzileiros da Esquadra, sob o comando do
Comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra, constitui o núcleo
principal das Unidades de fuzileiros navais da Marinha.
Art. 5' São diretamente subordinados ao Comando da Força de
Fuzileiros da Esquadra (ComFFE):
I - Comando da Divisão Anfíbia (ComDivAni);
II - Comando da Tropa de Reforço (ComTrRef).
Art. 6' Os Comandos de Distritos Navais e os Comandos Navais
têm sede nas cidades a seguir especificadas:
I - Comando do l' Distrito Naval (Com1ºDN) - Rio de
Janeiro (RJ);
II - Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN)-Salvador (BA);
III - Comando do 3' Distrito Naval (Com3"DN) - Natal (RN);
N - Comando do 4' Distrito Naval (Com4'DN) -Belém (PA);
V - Comando do 5' Distrito Naval (Com5'DN) - Rio Grande (RS);
VI - Comando do 6º Distrito Naval (Com6ºDN) -Ladário (MS);
VII - Comando Naval de Brasília (CNB) - Brasília (DF).
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Parágrafo único. O Comando Naval da Amazônia Ocidental
(CNAO), com sede em Manaus (AM) subordina-se diretamente ao
Comando do 4QDistrito Naval.
Art. 7Q OSComandos de Distritos Navais e os Comandos Navais
disporão de Grupamentos Navais, Flotilhas, Grupamentos e Fuzileiros Navais, Esquadrões de Aeronaves e Navios Soltos sob a conceituação genérica de Forças Distritais.
Art. 8Q Para cumprimento de missões operativas específicas e
temporárias, os meios Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais
poderão ser estruturados em Organizações por Tarefa, sob o Comando
de Oficial designado.
Art. 9Q Para atender à conveniência das operações navais e
mediante ato do Ministro de Estado da Marinha, as Forças, em sua
totalidade ou em parte, poderão ser destacadas para qualquer ponto
do território nacional, passando à subordinação do Comando de
Distrito Naval ou comando Naval da área correspondente.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se os Decretos nQs 40.862, de 6 de fevereiro
de 1957, 81.968, de 13 de julho de 1978, 86.949, de 17 de fevereiro de
1982,88.074, de 28 de janeiro de 1983, 91.870, de 4 de novembro de
1985,1.137, de 6 de maio de 1994, e 1.177, de 1Qde julho de 1994.
Brasilia, 1Qde março de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira

DECRETO NQ 1.828, DE 1QDE MARÇO DE 1996
Bemaneja cargos em comissão e funções
gratificadas e dá outras providências.

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

Art. I" Ficam remanejados, em caráter temporário, até 31 de
maio de 1996, do Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
42 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo dois DAS 101.3, quatro DAS 102.3, cinco DAS
101.2, onze DAS 102.2 e vinte Das 101.1, e oito Funções Gratificadas, sendo cinco FG-1 e três FG-3, a serem alocados em atividades
de descentralização, para o Estado e o Município do Rio de Janeiro,
de unidades do Centro de Promoção Social Abrigo Cristo Redentor,
em consonância com o disposto na Lei n" S.742, de 7 de dezembro
de 1993.
§ I" Os cargos em comissão e as funções gratificadas objeto
deste remanejamento não integrarão a estrutura regimental do Ministério da Previdência e Assisténcia Social, devendo constar dos atos
de nomeação seu caráter de transitoriedade, mediante remissão ao
caput deste artigo.
§ 2" Caberá ao Ministro da Previdência e Assistência Social
informar ao Ministério da Administração Federal e Reforma -do
Estado a relação dos titulares dos cargos em comissão objeto deste
remanejamento, imediatamente apõsa publicação dos atos de
nomeação.
§ 32 Findo o prazo estipulado no caput deste artigo, os cargos

em comissão e as funções gratificadas objeto deste remanejamento
serão restituídos ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados exonerados os titulares neles
investidos.

Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
BrasíliavI" de março de 1996; 175" da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
,Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO NO 1.829, DE 4 DE MARÇO DE 1996
Altera o Decreto n' 1.764, de 26 de dezembro de 1995, que reduz ol(quotas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou relativas a Tftulos ou Valores
Mobiliários aOF).

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § l' da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos arts. 1', parágrafo único, e 7' da Lei
n' 8.894, de 21 de junho de 1994,
DECRETA:
Art. l' A redução de alíquota do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), prevista no art. ao do Decreto n' 1.764, de 26 de dezembro
de 1995, aplica-se aos fatos geradores ocorridos a partir da publicação
deste decreto.
Art. 2' Este decreto entra em vigor a partir da data de sua
publicação.
Brasilia, 4 de março de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

DECRETO NO 1.830, DE 4 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre remanejamento de cargos
em comissão no âmbito dos Ministérios do.
Trabalho e do Administração Federol e Reforma do Estado.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 10 Ficam remanejados, na forma do Anexo I a este decreto,
os seguintes cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores (DAS):
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública
Federal, para o Ministério do Trabalho, um DAS 101.4 e três DAS
101.1.
II - do Ministério do Trabalho para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, três DAS 101.3 e um DAS
102.3.
Art. 2º O Anexo II do Decreto nº 1.643, de 25 de setembro de
1995, passa a vigorar na forma do Anexo II a este decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de março de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXaI
(Decreto nº 1.830, de 4 de março de 1996)
Remanejamento de Cargos
Código
DAS
DAS
DAS
DAS

101.4
101.3
101.1
102.3

DAS
Unitário

3,08
1,24
1,00
1,24

Total
Saldo do Remanejamento (a) - (b)

Do Mare plMTb (a)

Do MTb plMare (b)

Qtde.

Valor Total

Qtde.

1

3,08

-

-3
-

4

-

-

3,00

-

6,08
1,12

Valor Total

-

3

3,72

1

1,24

4

4,96

-

-

-

-
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ANEXO II
(Decreto n" 1.643, de 25 de setembro de 1995)

ANEXO II
MINISTÉRIO DO TRABALHO
a)

Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas
Unidade

Cargos
Funções

N'
4
1
Gabinete do Ministro
Coordenação
Divisão
Serviço
Assessoria de Comunicação Social
Coordenação
Divisão

Serviço
Assessoria Internacional
Divisão

Serviço
Assessoria Parlamentar
Divisão
Serviço
Secretaria Executiva

Denominação

CargoIFunção

Assessor Especial
do Ministro
Asse.sordo
Ministro

NE!
DAS!
FG
102.5

1
5
4
3
1
1
1
3
4
1
3
1
1
5
2
1

102.4
101.5
Asse.sor
102.2
Coordenador
101.3
Chefe
101.2
Chefe
101.1
Chefe da Assessoria. 101.4
Coordenador
101.3
Chefe
101.2
Chefe
101.1
Chefe da Assessoria 101.4
Chefe
101.2
Chefe
101.1
Chefe da Assessoria 101.4
Chefe
101.2
Chefe
101.1
Secretário-Executivo NE

4

Assessor do

Chefe

Secretário-Executivo 102.4
Gabinete
Serviço

Coordenação-Geral do Fundode Garantiado
Tempo de Serviço
Coordenação
Divisão

Serviço

1
6

Chefe
Chefe

101.4
101.1

1
1
3
2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3

64

69
92

Chefe
Chefe
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Unidade
Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Serviço
Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geralde Órgãos Regionais
Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Coordenação
Divisão

Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação
Divisão

Coordenação-Geral de Modernizaçãoe
Informática

Cargo.
Funções
N"
1
2
2
1
1
1
1
1
1
3
5
1
1
2
6

Denominação
Cargo/Função
Subsecretário
Assessor

Chefe
Coordenador
Chefe
Cbefe

Coordenador-Geral
Coordenador-~al

Assessor

Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Assessor

Coordenador
Chefe

Coordenador-Geral

NEI
DASI

FG
101.5
102.2
101.1
101.3
101.2
101.1
101.4
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2

Coordenador
Chefe
Consultor
Assessor
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.5
102.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.5
102.2
101.1
101.4
101.4
101.3
101.2

Serviço

1
1
1
2

Secretário
Secretário-Adjunto
Assessor
Chefe

101.6
101.5
102.2
101.1

Coordenação-Geral de Assuntos Institucionais
Coordenação-Geralde Negociação Coletiva

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador-Geral

101.4
101.4

Coordenação
Divisão
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Serviço
Coordenação-Geral de Planejamento Setorial
Coordenação
Divisão

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação
Divisão
Consultoria Jurúlica
Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos
Coordenação-Geralde Estudos e Pareceres
Coordenação
Divisão
Secretaria de Relações do Trabalho

1
1
2
5
1
1
1
1
1
2
3
1
1
3
5
1
2
1
1
1
3
5

Assessor

Coordenador
Chefe
Subsecretário
Assessor

Chefe
Coordenador-Geral
Assessor

Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Assessor
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Unidade

Cargos
Funções

N'
Coordenação
Divisão
Serviço
Secretaria de Fiscalização do Trabalho

Serviço

Coordenação-Geral de Articulação
Institucional

4
10
1
1
1
2
1

Denominação

CargolFunção

Coordenador
Chefe
Chefe
Secretário
Secretário Alljunto

Assessor
Chefe

Coordenação

1
4

Ooordenador-Gerel
Coordenador

Divisão

7

Serviço
Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho

2
1
1
1

Chefe
Chefe
Secretário
Secretário Adjunto

Serviço

Coordenação-Geral de Normatização
Coordenação
Divisão
Serviço
Secretaria de Políticas de Emprego e Salário

Divisão
Serviço

Coordenação-Geral do Seguro Desemprego e
do Abono Salarial
Divisão
Serviço

2
1
1
4
8
3
1
1
2

Gerentede
Programa
Assessor
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Secretário
Secretário Adjunto
Assessor do
Secretário

NEI
DASI

FG
101.3
101.2
101.1
101.6
101.5
102.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.6
101.5
101.4
102.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.6
101.5
102.4
102.2
102.1
101.2
101.1

2
1
2
1

Assessor
Auxiliar

1
4
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
1
5
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
2
1
5
3

Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

Chefe
Chefe

Coordenação-Geral de Orçamento e
Administração Financeira do FAT
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Estatística do
Trabalho e Identificação Profissional
Coordenação
Divisão
Serviço
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Cargos
Funções

Unidade

N'
Coordenação-Geral de Emprego
Coordenação
Divisão
Serviço

1
2
3
2

Secretaria de Formação e Desenvolvimento
Profissional

1
1
2
1

Denominação

Cargo/Função

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Secretário

Secretário Adj,UDto
Asaesser
Gerente de

NEI
DAS/
FG

101.4
101.3
101.2
101.1
101.6
101.5
102.2
101.4

Programa
101.3
101.2

4
4

Assistente de

6

Chefe

lOU

Delegado
Assessor

101.4
102.1
101.1
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
102.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Gerente de Projeto
Projeto

Serviço

Delegacias Regionais do Trabalho
a)

MG,RJ,RSeSP

Serviço
Coordenação
Divisão

b) B~ CE, ES, GO.PA, PE, PR e

se

Divisão
Serviço

4
4
4
12
36
96
48
24
8
6
16
72
80

Chefe

Coordenador
Chefe

Delegado

Assessor
Chefe
Chefe

40

20

AC, AL, AM,AP, MA, MT, MS. PB, PI,
RN, RO, RR, SE, TO e DF

c)

Serviço

Subdelegacias doTrabalho
Agências de Atendimento

15
15
60
120
60
30
95
380
629

Delegado

Assessor
Chefe

Subdelegado
Chefe

Colo Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, v. 188. n. 3. p- 1219-1269. mar. 1996

101.3
102.1
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.1
FG-1
FG-1

1229
b) Quadro-Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério do Trabalho
Situação: Anterior e Atual
DAS

Código

Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

6,52

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

Subtotal1 (+)

0,31
0,24

FG-1
FG-2
FG-3

0,19

Subtotal2 (+)
Total

Situação Anterior

Qtde.

ValorTotaI

5
9
34
72
147
275
4
7
1
19
35

32,60
44,46

275,00

608

104,72

89,28
163,17
19,76
21,56
1,24
21,09
35,00

Situação Atual

Qtde.

Valor Total

5
9
35
69
147
278
4
7

32,60
44,46

107,80
85,56
163,17

278,00
19,76
21,56
0,00

19
35

21,09

807,88

608

809,00

1.369
217
166

424,39

424,39

31,54

1.369
217
166

1.752
2.360

508,01
1.315,89

1.752
2.360

508,01
1.317,01

52,08

35,00

52,08
31,54

DECRETO Nº 1.831, DE 4 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q Ficam remanejados os seguintes cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS):
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Marinha, três cargos DAS 102.3, oriundos de órgãos extintos da Administração Pública Federal, a serem
alocados no Grupo Executivo do Setor Pesqueiro (Gespe);
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11 - do Ministério da Marinha para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, três cargos DAS 101.3.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de março de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro César Rodrigues Pereira
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Nº 1.832, DE 4 DE MARÇO DE 1996
-Aprova o Regulamento dos Transportes

Ferroviários.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1e Fica aprovado, na forma do anexo a este decreto,
Regulamento dos Transportes Ferroviários.

O

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o Decreto nº 90.959, de 14 de fevereiro de
1985.
Brasília, 4 de março de 1996; 175º da Independência e 108 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein
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ANEXO

(Decreto nº 1.832, de 4 de março de 1996)
REGULAMENTO DOS TRANSPORTES FERROVIÁRIOS
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 1a Este Regulamento disciplina:
I - as relações entre a Administração Pública e as Administrações Ferroviárias;
11 - as relações entre as Administrações Ferroviárias, inclusive no tráfego mútuo;

111 -

as relações entre as Administrações Ferroviárias e os seus

usuários; e

IV -

a segurança nos serviços ferroviários.

Parágrafo único. Para os fins deste regulamento, entende-se por:
a) Poder Concedente: a União;
b) Administração Ferroviária: a empresa privada, o órgão ou
entidade pública competentes, que já existam ou venham a ser
criados, para construção, operação ou exploração comercial de
ferrovias.

Art. 2º A construção de ferrovias, a operação ou exploração
comercial dos serviços de transporte ferroviário poderão ser realizadas pelo Poder Público ou por empresas privadas, estas mediante
concessão da União.
Art. 3º A desativação ou erradicação de trechos ferroviários
integrantes do Subsistema Ferroviário Federal, comprovadamente
antieconômicos e verificado o atendimento da demanda por outra
modalidade de transporte, dependerá de prévia e expressa autorização do Poder Executivo Federal.
§ 1s A abertura ao tráfego de qualquer trecho ferroviário dependerá de prévia e expressa autorização do Poder Concedente.
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§ 2Q A Adnúnistração Ferroviária poderá autorizar, mediante
prévio conhecimento do Poder Concedente, a construção e o uso de
desvios e ramais particulares.

Art. 4Q As Administrações Ferroviárias ficam sujeitas à supervisão e à fiscalização do Ministério dos Transportes, na forma deste
regulamento e da legislação vigente, e deverão:
I - cumprir e fazer cumprir, nos prazos determinados, as
medidas de segurança e regularidade do tráfego que forem exigidas;

n - obter autorização para a supressão ou suspensão de serviços de transporte, inclusive fechamento de estação, que só poderão
ocorrer após divulgação ao público com antecedência mínima de trinta
dias;

In -

prestar as informações que lhes forem solicitadas.

Art. 5 Incumbe ao Ministério dos Transportes baixar normas de segurança para o transporte ferroviário e fiscalizar sua
observância.
Q

Art. 6Q As Administrações Ferroviárias são obrigadas a operar
em tráfego mútuo ou, no caso de sua impossibilidade, permitir o
direito de passagem a outros operadores.
§ l Q As condições de operação serão estabelecidas entre as Ad-

ministrações Ferroviárias intervenientes, observadas as disposições
deste regulamento.
§ 2Q Eventuais conflitos serão dirimidos pelo Ministério dos
Transportes.

Art. 7Q As Administrações Ferroviárias poderão contratar com
terceiros serviços e obras necessários à execução do transporte sem
que isso as exima das responsabilidades decorrentes.

Art. 8Q É vedado o transporte gratuito, salvo expressa disposição legal em contrário.
Art. 9Q A Administração Ferroviária é obrigada a receber e
protocolar reclamações referentes aos serviços prestados e a pronunciar-se a respeito no prazo de trinta dias a contar da data do recebimento da reclamação.
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Parágrafo único. A Administração Ferroviária deverá organizar
e manter serviços para atender as reclamações.

Art. 10. A Administração Ferroviária não poderá impedir a
travessia de suas linhas por outras vias, anterior ou posteriormente
estabelecidas, devendo os pontos de cruzamento ser fixados pela
Administração Ferroviária, tendo em vista a segurança do tráfego e
observadas as normas e a legislação vigentes.
§ 1· A travessia far-se-á preferencialmente em niveis diferentes, devendo as passagens de nivel existentes ser gradativamente
eliminadas.
§ 2· Em casos excepcionais, será admitida a travessia no mesmo nivel mediante condições estabelecidas entre as partes.
§ 3· A Administração Ferroviária não poderá deixar isoladas,
sem possibilidade de acesso, partes do terreno atravessado por suas
linhas.
§ 4· O responsável pela execução da via mais recente assumirá
todos os encargos decorrentes da construção e manutenção das obras
e instalações necessárias ao cruzamento, bem como pela segurança
da circulação no local.
.

Art. 11. A Administração Ferroviária não poderá impedir a
travessia de suas linhas por tubulações, redes de transmissão elétrica, telefônica e similares, anterior ou posteriormente estabelecidas,
observadas as instruções específicas de proteção ao tráfego e às
instalações ferroviárias.
Parágrafo único. Os encargos de construção, conservação e vigilância caberão a quem executar o serviço mais recente.

Art. 12. A Administração Ferroviária deverá implantar dispositivos de proteção e segurança ao longo de suas faixas de
domínio.
Art. 13. A Administração Ferroviária é obrigada a manter a via
permanente, o material rodante, os equipamentos e as instalações em
adequadas condições de operação e de segurança, e estar aparelhada
para atuar em situações de emergência, decorrentes da prestação do
serviço de transporte ferroviário.
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Art. 14. A interrupção do tráfego, em decorrência de acidentes
graves, caso fortuito ou força maior, deverá ser comunicada ao Ministério dos Transportes no prazo máximo de 24 horas, com indicação
das providências adotadas para seu restabelecimento.
Art. 15. A Administração Ferroviária manterá cadastro de acidentes que ocorram nas respectivas linhas, oficinas e demais dependências, com indicação das causas prováveis e das providências
adotadas, inclusive as de caráter preventivo.
§ 1· Todo acidente será objeto de apuração mediante inquérito
ou sindicância, de acordo com a sua gravidade, devendo ser elaborado
o seu laudo ou relatório sumário no prazo máximo de trinta dias da
ocorrência do fato, sendo assegurada a participação das partes envolvidas no processo, para assegurar o contraditório e a ampla defesa.
§ 2· No caso de acidentes graves, a Administração Ferroviária
deverá encaminhar ao Ministério dos Transportes cópia do laudo do
inquérito ou relatório da sindicância.
Art. 16. O transporte de produtos perigosos deverá observar,
além deste Regulamento, o disposto na regulamentação especifica.
CAPÍTULO II
Do Transporte de Carga

Seção!
Dos Preços dos Serviços
Art. 17. A tarifa é o valor cobrado para o deslocamento de uma
unidade de carga da estação de origem para estação de destino.
§ 1· A Administração Ferroviária poderá negociar com os
usuários o valor da tarifa, de acordo com a natureza do transporte,
respeitados os limites máximos das tarifas de referência homologadas
pelo Poder Concedente.
§ 2· No caso do transporte de cargas de características excepcionais, tarifas e taxas especiais, poderão ser negociadas entre a
Administração Ferroviária e o usuário.
§ 3· A expressão monetária das tarifas de referência deverá ser
reajustada pelo Poder Concedente com a finalidade de restaurar o
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equilíbrio econômico-financeiro da prestação do serviço, quebrado em
razão da alteração do poder aquisitivo da moeda, mediante solicitação
da Administração Ferroviária.
§ 4º As tarifas de referência deverão ser revistas pelo Poder
Concedente, para mais ou para menos, por iniciativa própria ou por
solicitação da Administração Ferroviária, sempre que ocorrer alteração justificada, de caráter permanente, que modifique o equilíbrio
econômico-financeiro da prestação do serviço.
§ 5º No tráfego mútuo, será cobrada tarifa única, vedada a
utilização de mais de um zero tarifário.

§ 6º No tráfego mútuo, a tarifa e as taxas de operações acessórias serão ajustadas entre as Administrações Ferroviárias.
Art. 18. As operações acessórias à realização do transporte, tais
como carregamento, descarregamento, transbordo, armazenagem,
pesagem e manobras, serão remuneradas através de taxas adicionais,
que a Administração Ferroviária poderá cobrar mediante negociação
com o usuário.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, as Administrações Ferroviárias deverão divulgar as tabelas vigentes para
esses serviços.

Seção II
Do Contrato de Transporte
Art. 19. O contrato de transporte estipulará os direitos, deveres
e obrigações das partes e as sanções aplicáveis pelo seu descumprimento, atendida à legislação em vigor.
Art. 20. O Conhecimento de Transporte é o documento que
caracteriza o contrato de transporte entre a Administração Ferroviária e o usuário.

SeçãolII
Da Expedição
Art. 21. Para efeito de transporte, cabe ao expedidor prestar as
declarações exigidas pela Administração Ferroviária e atender as
condições para sua efetivação.
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§ 1º A Administração Ferroviária poderá estabelecer prazo e
condições para o expedidor regularizar a expedição ou retirar o que
tenha sido objeto de despacho, ressalvados os casos definidos por
ajustes.
§ 2º Não haverá qualquer responsabilidade da Administração
Ferroviária, se o expedidor deixar de cumprir as condições e os prazos
que forem estabelecidos.

§ 3º Na ocorrência do evento previsto no parágrafo anterior, o
expedidor ficará sujeito ao pagamento da tarifa vigente na data em
que se iniciar o transporte, independentemente da cobrança das taxas
cabíveis.

Art. 22. O expedidor é responsável pelo que declarar e sujeitarse-á às conseqüências de falsa declaração.
Parágrafo único. Caso haja indício de irregularidade ou de declaração errônea, a Administração Ferroviária poderá proceder à
abertura dos volumes, para conferência, em suas dependências ou em
ponto do percurso. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses, a Administração Ferroviária será responsável pelo recondicionamento, em
caso contrário os ônus do recondicionamento serão do expedidor.
Art. 23. A Administração Ferroviária informará ao expedidor,
quando do recebimento da mercadoria a transportar, o prazo para
entrega ao destinatário e comunicará, em tempo hábil, sua chegada
no destino.
§ 1º A mercadoria ficará à disposição do interessado, logo após
a conferência de descarga, por trinta dias, findos os quais será
recolhida a depósito e leiloada pela Administração Ferroviária.
§ 2º No caso de bem perecível ou produto perigoso, o prazo de
que trata o parágrafo anterior poderá ser reduzido conforme a natureza da mercadoria, devendo a Administração Ferroviária informar
ao expedidor e ao destinatário este fato.
§ 3º No caso da demora de parte de uma expedição, o destinatário, ou seu preposto, não tem o direito de recusar-se a retirar a que
tiver chegado, sob pretexto de não estar completa a remessa, salvo o
caso em que a expedição constitua um todo tal que a falta de uma das
partes o deprecie ou inutilize.
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Art. 24. No caso de interrupção do tráfego ou outra anormalidade capaz de acarretar atraso na entrega da expedição, a Administração Ferroviária tomará as providências necessárias para concluir
o transporte, exceto se receber instrução contrária do expedidor ou do
destinatário.
Seção IV
Da Armazenagem e Estadia

Art. 25. Entende-se por armazenagem a permanência de bens
nas dependências da Administração Ferroviária.
Art. 26. Entende-se por estadia o período de tempo em que a
Administração Ferroviária entrega seu material de transporte para
as operações de carregamento ou descarregamento, sob a responsabilidade do usuário.
Art. 27. O usuário disporá de prazo de armazenagem ou estadia
gratuitas, a ser acordado com a Administração Ferroviária, decorrido
o qual passarão a ser cobradas as taxas correspondentes a esses
serviços, ressalvados os casos de ajuste.
Art. 28. No caso de impedimento para finalização do transporte, por culpa do destinatário, a Administração Ferroviária fica autorizada a apresentar a fatura do transporte realizado, bem como cobrar
a taxa correspondente a estadia ou armazenagem da carga.
Parágrafo único. Quando a Administração Ferroviária, no interesse do serviço, efetuar, no período de estadia gratuita, descarga de
responsabiliddade do destinatário, não cobrará a operação.

Seção V
Dos Deveres, Das Obrigações e Responsabilidades
da Administração Ferroviária

Art. 29. A Administração Ferroviária deverá atender o expedidor sem discriminação e prestar-lhe o serviço adequado.
Art. 30. A responsabilidade da Administração Ferroviária começa com o recebimento da mercadoria e cessa com a entrega da
mesma, sem ressalvas, ao destinatário.
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Art. 31. A Administração Ferroviária é responsável por todo o
transporte e as operações acessórias a seu cargo e pela qualidade dos
serviços prestados aos usuários, conforme disposto na Lei n· 2.681,
de 7 de dezembro de 1912, que regula a responsabilidade civil nas
Estradas de Ferro, e neste regulamento, bem como pelos compromissos que assumir no tráfego mútuo, no multimodal e nos ajustes com
os usuários.
Parágrafo único. A responsabilidade da Administração Ferroviária, pelo que ocorrer de anormal nas operações a seu cargo, é
elidida diante de:
a) vício intrínseco ou causas inerentes à natureza do que foi
confiado para transporte;
b) morte ou lesão de animais, em conseqüência do risco natural
do transporte dessa natureza;
c) falta de acondicionamento ou vício não aparente, ou procedimento doloso no acondicionamento do produto;
d) dano decorrente das operações de carga, descarga ou baldeação efetuadas sob a responsabilidade do expedidor, do destinatário ou
de seus representantes;
e) carga que tenha sido acondicionada em contêiner ou vagão
lacrados e, após o transporte, o vagão ou contêiner tenham chegado
integros e com o lacre inviolado.
Art. 32. A Administração Ferroviária é responsável por falta,
avaria, entrega indevida e perda total ou parcial da carga que lhe for
confiada para transporte.
§ 1· A responsabilidade fica limitada ao valor declarado pelo
expedidor, obrigatoriamente constante do conhecimento de transporte.
§ 2· Havendo culpa recíproca do usuário e da Administração
Ferroviária, a responsabilidade será proporcionalmente partilhada.
§ 3· É presumida perda total depois de decorridos trinta dias
do prazo de entrega ajustado, salvo motivo de força maior.
Art. 33. No tráfego mútuo, a indenização devida por falta ou
avaria será paga pela Administração Ferroviária de destino, independentemente da apuração das responsabilidades.
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Parágrafo único. As co-participantes do trafégo mútuo fixarão
entre si os critérios de apuração das respectivas responsabilidades e
conseqüente liquidação.
CAPÍTULO III
Dos Transportes de Passageiros
Seção]

Das Condições Gerais

Art. 34. Os trens de passageiros terão prioridade de circulação
sobre os demais, exceto os de socorro.
Art. 35. As estações, seus acessos, plataformas e os trens serão
providos de espaço e instalações compatíveis com a demanda que
receberem, de forma a atender aos padrões de conforto, higiene e
segurança dos usuários, observadas as normas vigentes.
Art. 36. Os trens e as estações terão obrigatoriamente letreiros,
placas ou quadro de avisos contendo indicações de informações sobre
os serviços, para esclarecimento dos passageiros.
Art. 37. A Administração Ferroviária deverá transmitir aos
usuários as informações a respeito da chegada e partida dos trens e
demais orientações.
Parágrafo único. As estações dos serviços de transporte urbano
ou metropolitano serão providas de comunicação sonora para transmissão de avisos aos usuários.

Art. 38. Durante o percurso, os passageiros serão sempre avisados das baldeações, das paradas e do período destas, bem como de
eventuais alterações dos serviços.
Art. 39. A Administração Ferroviária é obrigada a manter serviço de lanches ou refeições destinados aos usuários, nos trens de
passageiros em percurso acima de quatro horas de duração e em
horários que exijam tais serviços.
Art. 40. É vedada a negociação ou comercialização de produtos
e serviços no interior dos trens, nas estações e instalações, exceto
aqueles devidamente autorizados pela Admiuistração Ferroviária.
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n, 3, p. 1219-1269, mar. 1996

1240
Parágrafo único. É proibida também a prática de jogos de azar
ou de atividades que venham a perturbar os usuários.
Art. 41. A Administração Ferroviária poderá impedir a entrada
ou permanência, em suas dependências, de pessoas que se apresentem ou se comportem de forma inconveniente.

Art. 42. Os menores de até cinco anos de idade viajarão gratuitamente, desde que não ocupem assento.
Art. 43. Ninguém poderá viajar sem estar de posse do bilhete
ou de documento hábil emitido pela Administração Ferroviária, salvo
nos casos de bilhetagem automática.
Art. 44. No caso de interrupção de viagem, por motivo não
atribuivel ao passageiro, a Administração Ferroviária fica obrigada
a transportar o passageiro ao destino, por sua conta, em condições
compatíveis com a viagem original, fornecendo-lhe, se necessário,
hospedagem, translados e alimentação.
Art. 45. Ao usuário do trem de longo percurso que desistir da
viagem será restituída a importância paga, se a Administração Ferroviária for comunicada com antecedência mínima de seis horas da
partida do trem.
Art. 46. As composições de passageiros não poderão circular
com suas portas abertas.
Art. 47. Nenhum passageiro poderá viajar nos trens fora dos
locais especificamente destinados a tal finalidade.
Parágrafo único. A Administração Ferroviária é isenta de qualquer responsabilidade por acidentes com passageiros, que decorram
do uso inadequado de suas 'composições e instalações.

Art. 48. Na composição de trem misto, os carros de passageiros
serão separados dos vagões por, no mínimo, um vagão fechado vazio.
Art. 49. Compete ao Ministério dos Transportes aprovar os
regulamentos das Administrações Ferroviárias sobre os direitos e
deveres dos usuários, com base na legislação pertinente, em especial
o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nO 8.078, de 11
de setembro de 1990), o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
nO 8.069, de 13 de julho de 1990) e neste regulamento.
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Parágrafo único. O Ministério dos Transportes estabelecerá
prazos para elaboração e divulgação dos regulamentos.
Seção 11
Do Transporte de Bagagens
Art. 50. O preçoda passagem no trem de longo percurso inclui,
a título de franquia mínima, o transporte obrigatório e gratuito de
35kg de bagagem.
§ 1Q Excedida a franquia, o passageiro pagará até meio por
cento do preço da passagem de serviço convencional pelo transporte
da cada quilo de excesso.
§ 2Q A bagagem que exceder à franquia deverá ser submetida a
despacho simplificado por ocasião do embarque.
Art. 51. A Administração Ferroviária não será responsável por
perda ou avaria de bagagem não despachada e conduzida pelo próprio
usuário, exceto se ocorrer dolo ou culpa do servidor da Administração
Ferroviária.
Art. 52. Em trem de longo percurso, urbano ou metropolitano,
o passageiro poderá portar gratuitamente, sob sua exclusiva responsabilidade, volumes que, por sua natureza ou dimensão, não prejudiquem o conforto, a segurança dos demais passageiros e a operação
ferroviária, vedado o transporte de produtos perigosos.
Art. 53. A Administração Ferroviária, quando houver indícios
que justifiquem verificação nos volumes a transportar, poderá solicitar a abertura das bagagens pelos passageiros.
Parágrafo único. Caso o passageiro não atenda a solicitação a
que se refere este artigo, a Administração Ferroviária fica autorizada
a não embarcá-lo ou, se já estiver embarcado e no decorrer do
percurso, desembarcá-lo na próxima estação.

CAPÍTULO IV

Da Segurança
Art. 54. A Administração Ferroviária adotará as medidas de
natureza técnica, administrativa, de segurança e educativa destinadas a:
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I
preservar o patrimônio da empresa;
II
garantir a regularidade e normalidade do trafégo;
III
garantir a integridade dos passageiros e dos bens que lhe
forem confiados;
IV
prevenir acidentes;
V - garantir a manutenção da ordem em suas dependências;
VI - garantir o cumprimento dos direitos e deveres do usuário.

Art. 55. Compete à Administração Ferroviária exercer a vigilância em suas dependências e, em ação harmônica, quando necessário, com a das autoridades policiais competentes.
Art. 56. Em caso de conflito ou acidente, havendo vitima, o
responsável pela segurança é obrigado a, de imediato, providenciar o
socorro às vítimas e dar conhecimento do fato à autoridade policial
competente, na forma da lei.
Art. 57. Aquele que praticar ato definido como crime ou contravenção será encaminhado,pela segurança da ferrovia, à autoridade
policial competente.
CAPÍTULO V
Das Infrações e Penalidades

Art. 58. Os contratos de concessão e de permissão deverão
conter, obrigatoriamente, cláusula contratual prevendo a aplicação
das seguintes penalidades pelas infrações deste regulamento:
I - por violação dos arts. 9', 15, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
45,49, parágrafo único, 50, 67 e 68, advertência por escrito.
II - por violação dos arts. 3', 4', inciso I, 6', 10, 12, 13, 14, 17 §
5',24,29,31,32,44,46,47,48,54 e 56, multa do tipo lI.
Parágrafo único. No caso de reincidência das infrações previstas
no inciso I, será aplicada multa do tipo I, e no inciso lI, terá o seu valor
dobrado.
Art. 59. O valor básico unitário da multa será de R$ 100,00
(cem reais). Ficam estabelecidos os seguintes valores de multas:
Multa do tipo I: cem vezes o valor básico unitário
Multa do tipo lI: quinhentas vezes o valor básico unitário
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Art. 60. Cometidas simultaneamente duas ou mais infrações de
natureza diversa, aplicar-se-ão, cumulativamente,. as penalidades
correspondentes a cada uma.
Art. 61. Ao infrator é assegurado defesa, após o pagamento
da respectiva multa, no prazo de trinta dias contados da data da
autuação.
Parágrafo único. Julgada improcedente a penalidade, será providenciada a imediata restituição,da importãncia recolhida.
Art. 62. As multas deverão ser recolhidas no prazo de quinze dias,
contados a partir da notificação, sob pena de acréscimo de dez por cento
do seu valor, acrescido de juros de mora de um por cento ao mês.
Art. 63. O pagamento da multa não desobriga o infrator de
corrigir as faltas que lhe deram origem.
Art. 64. A aplicação das penalidades previstas neste regulamento dar-se-á sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal.
CAPÍTULüVI
Das Disposições Finais

Art. 65. Cabe ao Ministério dos Transportes baixar as normas
e instruções que se fizerem necessárias à adequada aplicação deste
regulamento.
Art. 66. A fiscalização do cumprimento deste regulamento será
exercida pelo Ministério dos Transportes, direta ou indiretamente,
cabendo-lhe entre outras atribuições exigir:
I
relatórios periódicos sobre as atividades;
H
implantação de Plano Uniforme de Contas;
IH
informações gerenciais;
manutenção do serviço adequado objeto da concessão.
IV
Art. 67. Com base neste regulamento e nas normas em vigor, a
Administração Ferroviária deverá estabelecer instruções complementares e apresentá-las ao Ministério dos Transportes, com observãncia do prazo que pelo mesmo venha a ser definido.
Art. 68. As Administrações Ferroviárias deverão manter este
regulamento à disposição dos usuários nas estações e agências.
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DECRETO N· 1.833, DE 6 DE MARÇO DE 1996
Altera dispositivos do art. 1º do Decreto
n' 1.096, de 23 de março de 1994, que dispõe
sobre Cargos Privativos de Oficial-General
do Exército em Tempo de Paz.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 46 do Decreto-Lei n· 200, de 25 de fevereiro de 1967, e na Lei
nº 7.150, de 1· de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1· O inciso IV do art. 1· do Decreto n· 1.096, de 23 de março
de 1994, com a redação dada pelo Decreto n·1.739, de 8 de dezembro de
1995, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea:
<<q) Subchefe de Instrução do Comando de Operações Terrestres;»
Art. 2· A alínea c do inciso VI do art. 1· do Decreto nº 1.096, de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
<<C) Subchefe de Sistemas do Comando de Operações 'I'errestres;»
Art. 3· O Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de março de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
DECRETO N· 1.834, DE 7 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre a extinção de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento· Superiores
e Funções Gratificadas oriundos de ·órgãos
extintos da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional.

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

Art. 1· Ficam extintos no Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado 600 cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS)e 426 Funções Gratificadas, oriundos de órgãos extintos da Administração Federal direta, autárquica
e fundacional, conforme quadro anexo a este decreto.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de março de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXO

(Anexo ao Decreto n· 1.834, de 7 de março de 1996)
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas Extintos
Cargo/Função

Quantitativo

Direção e Assessoramento Superiores

DAS 101.1
DAS 102.1
DAS 101.2
DAS 101.3
DAS 102.4
DAS 101.5

269
289
28
9
3
2

Subtotal

600

Função Gratificada

FG3
FG2
FG1

200
133
93

Subtotal

426

Total

1.026
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DECRETO Nº 1.835, DE 14 DE MARÇO DE 1996
Revoga o art. 40 do Regulamento para o
Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Ma~
rinha; aprovado pelo Decreto n' 95.660, de 25
dejaneiro de 1988.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuíção que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1· Revoga-se o art. 40 do Regulamento para o Corpo
Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha, aprovado pelo Decreto
n· 95.660, de 25 de janeiro de 1988.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de março de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Mauro César Rodrigues Pereira

DECRETO N· 1.836, DE 14 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre a inclusõó, no Programa
Nacional de DesestatizaçiúJ (PND), da Light
Participações 8.A. (Lightpar).

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuíção que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n· 8.031, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I" Fica incluída no Programa Nacional de Desestatização
(PND), para os fins da Lei n· 8.031, de 12 de abril de 1990, a Light
Participações S.A. (Lightpar),
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Art. 2· As ações representativas da participação acionária na
sociedade referida no artigo anterior, de propriedade das Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), deverão Ser depositadas no
Fundo Nacional de Desestatização (FND), no prazo máximo de cinco
dias, contados da publicação deste decreto.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de março de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi

DECRETO Nº 1.837, DE 14 DE MARÇO DE 1996
Autoriza a emissão de Notas do Tesouro
Nacional (NTN), série N, para fins de subetituição de NTN-L existente na carteira do
Banco Central do Brasil.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nas Leis n·s 8.177, de 1· de março de 1991,8.249, de 24 de outubro de
1991, e nas Resoluções do Senado Federal n·s 98, de 23 de dezembro
de 1992, e 90, de 4 de novembro de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica a Secretaria do Tesouro Nacional autorizada a
emitir Notas do Tesouro Nacional (NTN), série N-NTN-N, para fins
de substituição de NTN-L existente na carteira do Banco Central do
Brasil, até O valor do passivo externo originário do Multi-Year Deposit
Facility Agreement (MYDFA), com as seguintes características:
I - prazo: não superior ao período decorrido entre a data de
emissão e 15 de setembro de 2007;
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1219·1269, mar. 1996

1248
II - taxa de juros: seis por cento ao ano, calculada sobre o
valor nominal atualizado;
III - forma de colocação: direta, em favor do Banco Central
do Brasil;
IV
modalidade: nominativa e negociável;
V - valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
VI - atualização do valor nominal: pela variação da cotação
de venda do dólar dos Estados Unidos da América no mercado de
câmbio de taxas livre, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo
'consideradas as taxas médias do dia útil, imediatamente anterior às
datas de emissão e de vencimento do título;
VII - pagamento de juros: semestralmente, todo dia quinze
dos meses de março e setembro;
VIII - resgate do principal: de acordo com o seguinte cronograma e respectivos percentuais, aplicáveis sobre o principal atualizado:
15.9.1996 - 2,60%
15.3.1998 - 3,50%
15.9.1999 - 3,90%
15.3.2001- 4,45%
15.9.2002 - 4,45%
15.3.2004 - 5,00%
15.9.2005 - 5,00%
15.3.2007 - 5,40%

15.3.1997 - 2,90%
15.9.1998 - 3,50%
15.3.2000 - 4,15%
15.9.2001- 4,45%
15.3.2003 - 4,75%
15.9.2004 - 5,00%

15.3.2006 - 5,00%
15.9.2007 -

15.9.1997 - 2,90%
15.3.1999 - 3,90%
15.9.2000 - 4,15%
15.3.2002 - 4,45%
15.9.2003 -4,75%
15.3.2005 - 5,00%
15.9.2006 - 5,40%

5,40%

Art. 2Q A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os atos necessários para o fiel cumprimento deste decreto.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de março de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
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DECRETO N' 1.838, DE 20 DE MARÇO DE 1996
Regulamenta a Lei n' 7.549, de 11 de
dezembro de 1986, que dispõe sobre o ensino
no Ministério da Aeronáutica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n" 7.549, de 11 de dezembro de 1986,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Do Ensino no Ministério da Aeronáutica

Art. I" Este decreto regulamenta o ensino no âmbito do Ministério da Aeronáutica, conforme disposto na Lei n" 7.549, de 11 de
dezembro de 1986.
Parágrafo único. O Ministério da Aeronáutica poderá manter,
ainda, ensino fundamental, médio e superior e de caráter assistencial
e supletivo.
Art. 2" Ao Ministro de Estado da Aeronáutica compete:
I - definir a Política de Ensino da Aeronáutica e estabelecer
seus objetivos, em consonância com os princípios da Educação N acíonal, bem como baixar diretrizes ao órgão de direção setorial responsável pelas atividades relativas ao Ensino na Aeronáutica;
11 - criar cursos e estágios do Sistema de Ensino daAeronáutica;
111 - criar e regulamentar as organizações de ensino com a
responsabilidade de administrar cursos e estágios no âmbito do
Ministério da Aeronáutica, obedecida a legislação específica;
IV - autorizar militares e civis do Ministério da Aeronáutica
a freqüentarem cursos e estágios ministrados em instituições de
ensino e pesquisa estranhas ao Ministério da Aeronáutica, nacionais
ou estrangeiras;
V - autorizar militares e civis, não pertencentes ao Ministério
da Aeronáutica, brasileiros e estrangeiros, a freqüentarem cursos e
estágios ministrados em suas instituições de ensino e pesquisa.
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Art. 3· A administração da Política de Ensino da Aeronáutica
é da competência do Órgão Central do Sistema, como tal definido pelo
Ministro de Estado da Aeronáutica.
Art. 4· São consideradas atividades do Sistema de Ensino do
Ministério da Aeronáutica:
I - as que, pertinentes ao conjunto integrado do ensino e
pesqnisa, se realizem nas institnições do Ministério da Aeronáutica;
II - os cursos e estágios de interesse da Aeronáutica, ministrados ou realizados em organizações militares ou civis, nacionais ou
estrangeiras, estranhas ao Ministério da Aeronáutica;
III - as de caráter assistencial e supletivo.
Art. 5· Respeitados os aspectos peculiares, o ensino no Ministério da Aeronáutica observa as normas e diretrizes da legislação
federal vigente.
CAPÍTULülI
Do Sistema de Ensino da Aeronáutica
Art. 6· O Sistema de Ensino da Aeronáutica compreende as
institnições de ensino mantidas ou administradas pelo Ministério da
Aeronáutica, que ministrem cursos ou estágios homologados pelo
Órgão Central do Sistema, bem como os órgãos, dentro de sua estrutura, que prestem serviço de caráter normativo, administrativo e de
apoio técnico de ensino.
Art. 7· O ensino no Ministério da Aeronáutica obedece a processo continuo e progressivo, constantemente atualizado e aprimorado, de educação integral e sistemática, que se estende mediante
sucessão de fases de estudos e práticas de exigências sempre crescentes, desde a iniciação até aos padrões mais apurados de cultura
profissional e geral.
Parágrafo único. A educação integral e sistemática de que trata
este artigo é realizada de forma regular ou supletiva, sob os princípios
estabelecidos para a Educação Nacional e compreende duas áreas,
denominadas:
a) Ensino Aeronáutico;
b) Ensino Auxiliar.
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Art. 8" O Ensino Aeronáutico tem por finalidade qualificar e
habilitar militares e civis para o exercício de cargos e funções do
Ministério da Aeronáutica, promover o pleno desenvolvimento de
seus integrantes e contribuir para o diagnóstico e a solução de seus
problemas característicos, bem como para a consolidação da cultura
aeronáutica.
§ 1" O Ensino Aeronáutico é desenvolvido mediante cursos de
seu interesse, com níveis correspondentes aos níveis fundamental,
médio e superíor da Educação Nacional e segundo fases, modalidades,
estrutura, duração, regimes e currículos voltados para a qualificação
e habilitação compatíveis com as necessidades aeronáuticas.
§ 2' A formação militar da Aeronáutica é atribuição do Ensino
Aeronáutico.

Art. 9' O Ensino Auxiliar tem por finalidade, em princípio,
proporcionar o ensino de caráter profissional e assistencial de interesse do Ministério da Aeronáutica.
Parágrafo único. O Ensino Auxiliar é desenvolvido medíante cursos de niveis fundamental, médio e superior da Educação Nacional.
Art. 10. Os diplomas e certificados expedidos por instituições
escolares integrantes do Sistema de Ensino da Aeronáutica têm
validade nacional e são registrados no Órgão Central do Sistema.
Art. 11. O Órgão Central do Sistema de Ensino da Aeronáutica
tem por atribuições:
I - o estabelecimento dos currículos dos cursos e estágios
realizados no ãmbito do Ministério da Aeronáutica;
II - a seleção dos currículos dos cursos e estágios de interesses
do Sistema de Ensino da Aeronáutica realizados em instituições
estranhas ao Ministério da Aeronáutica, para fins de homologação;
III - a normalização e a supervisão das atividades do ensino
no âmbito do Ministério da Aeronáutica, em consonância com as
diretrizes expedidas pelo Ministro de Estado da Aeronáutica;
IV - o encaminhamento, à apreciaçào dos Conselhos de Educação, segundo as leis vigentes, dos processos sobre equivalência ou
equiparação de seus cursos com os dos demais sistemas de ensino.
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CAPÍTULO III
Do Ensino Aeronáutico

Seção!
Dos Níveis Educacionais
Art. 12. O Ensino Aeronáutico compreende três níveis educacionais:
I - elementar, com a finalidade de qualificar e habilitar cabos, soldados e civis assemelhados para o exercício de funções;
11 - técnico, com a finalidade de qualificar e habilitar oficiais,
suboficiais, sargentos e civis assemelhados para o exercício de cargos
e funções;
111 - superior, com a finalidade de qualificar e habilitar oficiais
e civis assemelhados para o exercício de cargos e funções.
Seção II
Das Fases e Modalidades
Art. 13. O Ensino Aeronáutico é desenvolvido segundo duas
fases:
I - Formação;
11 - Pós-Formação.
Art. 14. A fase de Formação tem por finalidade qualificar e
habilitar, dentro de cada nível educacional, os militares e civis do
Ministério da Aeronáutica para o exercício de cargos e funções,
inerentes aos postos, graduações e classes iniciais dos diversos quadros, especialidades e categorias funcionais de pessoal.
Art. 15. A fase de Formação é desenvolvida mediante as seguintes modalidades:
I - Profissionalização, com a finalidade de qualificar e habilitar pessoal para o exercício de cargos e funções próprios de especialidades especificas do Ministério da Aeronáutica;
11 - Adaptação, com a finalidade de qualificar e habilitar profissionais, já formados, para o exercício de cargos e funções próprios
de especialidades de interesse do Ministério da Aeronáutica.
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§ 12 A profissionalização de nível elementar corresponde ao
ensino de nível fundamental da Educação Nacional.
§ 22 A profissionalização de nível superior corresponde ao ensino de nível superior da Educação Nacional.

Art. 16. A fase de Pós-Formação tem por finalidade qualificar
e habilitar, dentro de cada nível educacional, militares e civis do
Ministério da Aeronáutica para o exercício de cargos e funções que
requeiram conhecimentos, habilidades e atitudes especializados, diferenciados ou aprofundados em relação àqueles ministrados na fase
de Formação.
Art. 17. A fase de Pós-Formação é desenvolvida mediante as
seguintes modalidades:
I - Especialização, com a finalidade de qualificar e habilitar
militares e civis do Ministério da Aeronáutica para o exercício de
cargos e funções que requeiram conhecimentos, habilidades e atitudes especializados;
H - Pós-Graduação, com a finalidade de qualificar e habilitar
oficiais e civis assemelhados para o desenvolvimento de projetos e o
exercício de cargos e funções que requeiram conhecimentos, habilidades e atitudes específicos de alto nível;

IH - Aperfeiçoamento, com a finalidade de qualificar e habilitar oficiais, subalternos e intermediários, suboficiais e sargentos, bem
como os civis assemelhados para o exercício de cargos e funções que
requeiram conhecimentos, habilidades e atitudes aprofundados, dentro de cada nível educacional;
IV - Altos Estudos, com a finalidade de qualificar e habilitar
oficiais superiores e civis assemelhados para o exercício de cargos e
funções que requeiram conhecimentos, habilidades e atitudes próprios do nível de Estado-Maior, Comando, Direção e Alta Administração do Ministério da Aeronáutica.

Art. 18. Ensino Aeronáutico pode desenvolver ensino na modalidade preparatória, com a finalidade de capacitar candidatos para as
demais modalidades.
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SeçãoIlI
Dos Cursos e Estágios

Art. 19. O Ensino Aeronáutico é desenvolvido mediante cursos
e estágios de formação, de carreira e de capacitação.
§ I" Os cursos e estágios de formação têm por finalidade qualificar e habilitar militares e civis para o exercício de cargos e funções
inerentes aos postos, graduações e classes iniciais dos diversos quadros, especialidades e categorias funcionais de pessoal do Ministério
da Aeronáutica.

§ 2" Os cursos e estágios de capacitação têm por finalidade
qualificar e habilitar militares e civis para o exercício de cargos e
funções especializadas, bem como o desenvolvimento de projetos de
interesse do Ministério da Aeronáutica.
§ 3" Os cursos e estágios de carreira têm por finalidade qualificar e habilitar militares e civis para o exercício de cargos e funções
aeronáuticas, constituindo-se como pré-requisitos para progressão na
carreira do profissional do Ministério da Aeronáutica.
§ 4" O ensino na fase de Pós-Formação permite a participação
em programas de pós-graduação da Educação Nacional.
CAPÍTULON
Do Ensino Auxiliar

Art. 20. O Ensino Auxiliar compreende, em princípio, as modalidades:
I - Profissional, com a finalidade de proporcionar qualificação técnico-profissional e recursos humanos necessários à Indústria
Aeronáutica, à Aviação Civil e à Pesquisa e Desenvolvimento.
II - Assistencial, com a finalidade de proporcionar o ensino
fundamental e médio a filhos e órfãos de militares e civis do Ministério
da Aeronáutica.
§ I" A modalidade Profissional, em princípio, é ministrada segundo a legislação federal, estadual ou municipal, podendo usar a
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cooperação de outros Ministérios e dos Governos dos Estados e
Municípios.
§ 2" A modalidade Assistencial é ministrada segundo diretrizes
emanadas pela legislação federal, estadual ou municipal.
§ 3" O Ministro de Estado da Aeronáutica poderá criar outras
modalidades no Ensino Auxiliar.
CAPÍTULO V
Das Disposições Finais

Art. 21. O Ministro de Estado da Aeronáutica estabelecerá a
organização e as atribuições do Corpo de Instrutores e Mouitores do
Ministério da Aeronáutica.
Art. 22. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lelio Viana Lobo

DECRETO N" 1.839, DE 20 DE MARÇO DE 1996
Autoriza a emissão de Notas do Tesouro
Nacional (NTN), série J. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição conferida pelo art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista o disposto
nas Leis nOs 8.177, de 1" de março de 1991, e 8.249, de 24 de outubro
de 1991 em sua redação atual,
DECRETA:

Art. 1" Fica a Secretaria do Tesouro Nacional autorizada a
emitir Notas do Tesouro Nacional, série J (NTN.J) , com as seguintes
caracteristicas:
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I
II

prazo: até quinze anos;
modalidade: nominativa e negociável;

UI
IV

valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00 (mil reais);
taxa de juros:
a) taxa média de rentabilidade das Letras do Tesouro Nacional
(LTN), colocadas junto ao público no início de cada período de fluência
da taxa de juros, cuja quantidade seja a mais representativa, considerando o conjunto das LTN de prazos distintos emitidas no mercado
primário em mesma data;
b) caso não haja emissão primária da LTN,junto ao público, no
início de um período de fluência qualquer, a NTN-J passará a ser
remunerada pela taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
para títulos públicos federais, divulgada pelo Banco Central do Brasil,
até que seja retomada a emissão de LTN em data correspondente à
da última repactuação.

V - período de fluência das taxas de juros: equivalente ao
prazo de vencimento das LTN a que se refere a alínea anterior;
VI - pagamento dos juros: ao final de cada período de fluência,
após o término do prazo de carência de três anos, sendo que:
a) os juros, até o término do prazo de carência, serão incorporados ao principal;
b) caso o término do prazo de carência ocorra em data situada
entre duas repactuações, serão capitalizados, pro rata dias úteis, os
juros correspondentes ao período compreendido entre a data da
última repactuação, inclusive, e a data do término do prazo de
carência, exclusive, sendo a parcela restante paga na data da repactuação seguinte;
c) caso o prazo de vencimento da LTN, que servirá de base à
repactuação que precede ao resgate do principal, seja superior ao
prazo a decorrer até o vencimento do título, os juros referentes a este
período serão ajustados pro rata dias úteis.

VII - resgate do principal: em parcela única, na data do seu
vencimento.
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Art. 2· A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os atos necessários ao fiel cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra

DECRETO N· 1.840, DE 20 DE MARÇO DE 1996
Dispõe sobre o custeio da estada dos
ocupantes de cargos públicos que menciona,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 7· do Decreto-Lei n" 1.390, de 29 de janeiro de 1975,
DECRETA:
Art. 1· O ocupante de cargo do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), Níveis 4, 5 e 6, deslocado para Brasília, que façajus
a moradia funcional, poderá, mediante ressarcimento, ter custeada sua
estada às expensas do órgão ou entidade em que tiver exercício,a partir
de sua posse, na hipótese de o Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado não dispor de imóvel funcional para alojá-lo.
§ I" O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, aos Ministros de Estado, aos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República e aos ocupantes de cargos de Natureza Especial.
§ 2º O ressarcimento de que trata este artigo alcança, também,
aqueles empossados a partir de 1Q de janeiro de 1995 até a data da
publicação deste decreto.
Art. 2· O órgão ou entidade em que o agente público tiver
exercício poderá efetuar, em caráter excepcional, o ressarcimento do
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valor da estada do nomeado, mediante a apresentação de documento
comprobatório da realização da despesa, até o valor máximo fixado
pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
realizando o lançamento no elemento de despesa «3490.93 - Indenizações e Restituições».
Art. 3Q O ressarcimento de que trata o art. 1Qabrange apenas
despesas com alojamento, cessando até noventa dias após a data em
que tenha sido colocado imóvel funcional à disposição do beneficiário.
Art. 4Q As pessoas que, a convite de órgãos da Administração
Pública Federal direta, autárquica ou fundacional, se deslocarem para
outra unidade da federação com o objetivo de fazer conferências, palestras, participar de congressos, seminários e congêneres, ou, ainda, para

desempenhar missões de natureza transitória, desde que, comprovadamente, não percebam diárias decorrentes da viagem, poderão, a critério
do órgão ou entidade, fazer jus a hospedagem pelo prazo máximo de
quinze dias improrrogáveis, com direito a duas refeições diárias, bem
como a transporte, preferencialmente por via aérea.
Art. 5Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6Q Revogam-se os arts. 2Qe 12 do Decreto n Q1.445, de 5 de
abril de 1995, e os Decretos nQs 1.587, de 8 de agosto de 1995, e 1.659,
de 5 de outubro de 1995.
Q
Brasília, 20 de março de 1996; 175Qda Independência e 108 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO NQ 1.841, DE 21 DE MARÇO DE 1996
Altera o período de realização da X Conferência Nacional de Saúde.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no parágrafo único do art. 90 da Lei n Q378, de 13 de janeiro de 1937,
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DECRETA:
Art. F O período de realização da X Conferência Nacional de
Saúde, convocada pelo Decreto n Q 1.727, de 4 de dezembro de 1995,
fica alterado para 2 a 6 de setembro de 1996.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de março de 1996; 175Q da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Adib Jatene

DECRETO N' 1.842, DE 22 DE MARÇO DE 1996
Institui Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
(Ceivap), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' É instituido Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Ceivap), com a finalidade de promover:
I - no âmbito da gestão de recursos hídricos, a viabilização
técnica e econômico-financeira de programas de investimento e a
consolidação de políticas e estruturação urbana e regional, visando
ao desenvolvimento sustentado da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba
do Sul;
11 - a articulação interestadual, de modo a garantir que as
iniciativas regionais de estudos, projetos, programas e planos de ação
sejam partes complementares, integradas e consoantes com as diretrízes e prioridades que vierem a ser estabelecidas para a Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.
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Art. 2" O Ceivap é integrado por:
I - três representantes do Governo Federal, sendo um de
cada dos seguintes Ministérios:
a) do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia

Legal;
b) de Minas e Energia;

c) do Planejamento e Orçamento;
II

doze representantes do Estado de Minas Gerais;

III

doze representantes do Estado do Rio de Janeiro;

IV

doze representantes do Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A representação de cada Estado referida nos
incisos II a IV deste artigo será composta mediante indicações do
respectivo governador, de prefeitos municipais, de entidades da
sociedade civil organizada e de usuários de recursos hídricos,
garantindo-se a estes, no mínimo cinqüenta por cento da representação estadual.
Art. 3" A composição inicial do Ceivap será formalizada em
portaria do Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, observados os seguintes procedimentos:
I - caberá ao governador de cada Estado referido nos incisos
II a IV do artigo anterior informar ao Ministro de Estado do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal a composição
da representação respectiva, de acordo com o parágrafo único daquele
artigo;
II - os representantes do Governo Federal serão desiguados
mediante portaria de cada um dos Ministros de Estado titulares das
Pastas a que se refere o inciso I do artigo anterior.
Parágrafo único. As substitnições dos representantes do Ceivap
serão formalizadas pelo Presidente do Comitê, na forma estabelecida
no regimento interno, respeitados os critérios definidos no artigo
anterior e neste artigo.
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Art. 4" A Presidência do Ceivap será exercida, pelo período de
dois anos, por um de seus titulares, escolhido pelo voto dos membros
integrantes das representações dos Estados de que tratam os incisos
11 a IV do art. 2º.
Parágrafo único. A Presidência do Ceivap poderá convidar outras instituições para o assessoramento às deliberações do comitê e
consultar entidades e especialistas, relacionados com o uso de recursos hídricos ou com a preservação do meio ambiente, sempre que
necessário.

Art. 5" As decisões do comitê serão tomadas mediante a aprovação de, no mínimo, dois terços da totalidade dos membros das
representações estaduais.
Art. 6º São atribuições do Ceivap:
I - propor o enquadramento dos rios federais da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, em classes de uso, a partir de
propostas dos comitês de sub-bacias, submetendo-o à aprovação do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama);
11 - estabelecer uiveis de qualidade e de dispouibilidade dos
recursos hídricos nas regiões de divisas e metas regionais que visem
à sua utilização de forma sustentada;

111 - propor aos órgãos competentes diretrizes para a outorga
e o licenciamento ambiental de uso dos recursos hídricos;
IV - propor aos órgãos competentes diretrizes para a cobrança
pelo uso e pelo aproveitamento dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul;

V - propor diretrizes para a elaboração do Plano de Gestão
dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul;
VI - compatibilizar os planos de sub-bacias e aprovar propostas do Plano de Gestão de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica
do Rio Paraíba do Sul;
VII - dirimir eventuais divergências sobre os usos dos recursos
hídricos no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.
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Art. 7º Compete ao Ceivap aprovar, em regimento interno, o seu
funcionamento, inclusive de sua Secretaria-Executiva, no prazo máximo
de sessenta dias, contado a partir da publicação deste decreto.
Art. 8º A Presidência do Ceivap poderá requisitar, junto aos
órgãos e entidades nele representados, todos os meios, subsidios e
informações necessárias às suas deliberações e ao exercício de suas
funções.
Art. 9º A Presidência do Ceivap encaminhará à Câmara de
Políticas dos Recursos Naturais, do Conselho de Governo, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazôuia Legal, nos meses de junho e novembro de cada ano,
relatório sucinto das atividades desenvolvidas no período.
Art. 10. O Comitê instituído por este decreto substitui o Comitê
de Estudos Integrados do Vale do Paraíba do Sul (Ceivap), criado pela
Portaria Interministerial nº 90, de 29 de março de 1978.
Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de março de 1996; 175º da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
José Serra
Gustavo Krause

DECRETO Nº 1.843, DE 25 DE MARÇO DE 1996
Dá nova redação ao art. 11 do Decreto n'
1.197, de 14 dejulho de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O art. 11 do Decreto n" 1.197, de 14 de julho de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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_Art. 11. Fica a empresa obrigada a fixar cópia da GRPS,
durante o período de um mês, no quadro de horário de que trata
o art. 74 do Decreto-Lei n' 5.452, de l' de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho),»
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de março de 1996; 175" da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Rein1wld Stephanes

DECRETO N" 1.844, DE 26 DE MARÇODE 1996
Institui Grupo de Trabalho Interminis·
terial (GTI) para os fins que especifica, e dd
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica instituído Grupo de Trabalho InterministeriaI com
o objetivo de elaborar e apresentar proposta de uma Política Nacionai
de Segurança e Privacidade das Comunicações para o País.
Art. 2" O Grupo de Trabalho Interministerial será composto por
um representante de cada órgão a seguir indicado:
I - Ministério da Justiça;
11 - Ministério das Relações Exteriores;
111 - Ministério das Comunicações;
IV - Ministério da Ciência e Tecnologia;
V - Ministério daAdministração Federal e Reformado Estado;
VI - Estado-Maior das Forças Armadas;
VII - Secretaria-Gerai da Presidência da República;
VIII - Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República, que o coordenará.
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Art. 3Q O Grupo de Trabalho Interministerial, no prazo de cento
e vinte dias contados da data de publicação deste decreto, apresentará
ao Presidente da República a proposta de que trata o art. 1Q
Art. 4Q OSrepresentantes de que trata o art. 2Q,juntamente com
os seus suplentes, serão indicados pelos titulares dos respectivos
órgãos e designados pelo Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República.
Art. 5Q O Coordenador do Grupo de Trabalho Intenninisterial
poderá convidar para participar das reuniões do colegiado, sem direito a voto, outros representantes de órgãos ou entidades públicas ou
privadas.
Art. 6Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Luiz Felipe Lampreia
Sérgio Motta
Luiz Carlos Bresser Pereira
José Israel Vargas
Clóvis de Barros Carvalho
Benedito Onofre Bezerra Leonel

DECRETO NQ 1.845, DE 28 DE MARÇO DE 1996
DelegacompetênciaaoMinistro de Estado da Educação e do Desporto, para a prática
dos atos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribnição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei n Q200, de 25 de fevereiro de 1967,
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DECRETA:

Art. I' Ê delegada competência ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto para, observada a legislação pertinente, após
parecer favorável do Conselho de Educação competente, praticar os
seguintes atos:
I - conceder a autorização e o recredenciamento periódico de
universidades e estabelecimentos isolados de ensino superior;
11 - conceder o reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por instituições de ensino superior, inclusive por universidades,
assim como a autorização prévia para o funcionamento daqueles
oferecidos por instituições não universitárias;
111 - aprovar os estatutos das universidades e os regimentos
das demais instituições de ensino superior.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Fica revogado o Decreto nO 83.857, de 15 de agosto de
1979.
Brasília, 28 de março de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

DECRETO NO 1.846, DE 28 DE MARÇO DE 1996
Promulga o Protocolo de Alteração do
Acordo sobre Transporte e Navegação, entre
o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Portuguesa, de 10
de outubro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Portuguesa assinaram, em 10 de outubro de 1994,
o Protocolo de Alteração do Acordosobre Transporte e Navegação;
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Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n· 134, de 20 de outubro de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 9 de dezembro de
1995, nos termos de seu art. 4·;
DECRETA:
Art. 1· O Protocolo de Alteração do Acordo sobre Transporte e
Navegação, firmado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Brasília, em 10 de
outubro de 1994, apenso por cópia ao presente decreto, será executado
e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de março de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 29.3.1996, págs. 5275/5276.
DECRETO N· 1.847, DE 28 DE MARÇO DE 1996
Dá nova redação ao art. 5º do Decreto
n" 98.135, de 12 de setembro de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 6· da Lei n· 7.711, de 22 de dezembro de 1988,
DECRETA:
Art. 1· O art. 5· do Decreto n· 98.135, de 12 de setembro de 1989,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5· Integram o programa de trabalho de «Incentivo à
Arrecadação da Dívida Ativa da União", criado pelo art. 3· da Lei
n· 7.711, de 22 de dezembro de 1988, os seguintes projetos e
atividades:
Col. LeísRep.
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I - implantação, desenvolvimento, modernização e
manutenção de redes, sistemas e equipamentos de processamento de dados e aquisição de materiais de consumo necessários a
seu funcionamento;
11 - custeio de taxas, custas e emolumentos relacionados com a execução fiscal e a representação da Fazenda Nacional
em Juízo, nas causas de natureza fiscal;

111 - representação da Fazenda Nacional junto aos Conselhos de Contribuintes;
IV - pro labore de êxito, inclusive gratificação natalina
e adicional de férias referente ao pro labore, devido aos integrantes da carreira de Procurador da Fazenda Nacional e a ocupantes
de cargos em comissão ou funções de confiança na ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, especificados em portaria do Ministro de Estado da Fazenda;
V -

diligências e publicações;

VI - serviços relativos à penhora de bens e remoção e
depósito de bens penhorados ou adjudicados à Fazenda Nacional;
VII - modernização, expansão e racionalização de instalações físicas destinadas a unidades da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;
VIII -

formação e aperfeiçoamento de recursos humanos;

IX - atividades direcionadas ao incremento da arrecadação da Dívida Ativa da União, detalhadas, em ato próprio, pelo
Ministro de Estado da Fazenda;
X - outras despesas administrativas da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional.
Parágrafo único. No interesse da arrecadação da Dívida
Ativa da União, o Ministro de Estado da Fazenda poderá criar,
modificar, ampliar ou substituir projetos e atividades no âmbito
do programa de trabalho mencionado no caput deste artigo, desde
que custeados com os mesmos recursos destinados, por lei, ao
programa.»
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de março de 1996; 175º da Independência e 108º da
D~~~~1-.1:....

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

DECRETO Nº 1.848, DE 29 DE MARÇO DE 1996
Altera a Lista de Exceção à Tarifa Externa Comum, constantedo AnexoII ao Decreto
n' 1.767, de 28 de dezembro de 1995.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere os arts. 84, inciso IV, e 153, § 1º da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 3.244, de 14 de agosto de 1957,
com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 2.162, de 19 de
setembro de 1984, e pela Lei nº 8.085, de 23 de outubro de 1990,
DECRETA:

Art. 1º A Lista de Exceção à Tarifa Externa Comum (TEC) e
respectivas alíquotas do imposto de importação passam a vigorar na
forma do anexo ao presente decreto.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de março de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Dorothea Werneck

o anexo está publicado no DO de 1

2.4.1996,

págs. 536215372.
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DECRETO N" 1.849, DE 29 DE MARÇO DE 1996
Delega competência ao Ministro de Estado da Fazenda para a prática do ato que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 12 do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I" É delegada ao Ministro de Estado da Fazenda competência para a prática do ato de que trata o § 1" do art. 70 da Lei
n" 9.069, de 29 de junho de 1995.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de março de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1219-1269, mar. 1996

DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 4 DE MARÇO DE 1996
Transfere a cumulatividade da Embaixada do Brasil na República Eslovaca para
a Embaixada do Brasil na Austria.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VII, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1e Fica transferida a cumulatividade da Embaixada do
Brasil na República Eslovaca, da República Tcheca para a Embaixada
do Brasil na República da Áustria.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de março de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
CoI. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1271-1291, mar. 1996
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(2) DECRETO DE 5 DE MARÇO DE 1996
Concede à empresaMidd1e East Airlines
Airliban SAL. autorizaçIiDpara funcionar no
Brasil. como empresa regular de transporte
aéreo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, tendo em vista o disposto
na Lei n" 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e o Decreto n" 92.319, de
23 de janeiro de 1986,
DECRETA:
Art. 1" É concedida àMiddleEastAirlinesAirliban S.AL., com
sede em Beirute, Líbano, autorização para funcionar no Brasil, como
empresa regular de transporte aéreo, com os atos constitutivos e
demais documentos exigidos que apresentou, e com o capital destinado às suas operações já estabelecido, ficando obrigada a cumprir
integralmente as leis e Os regulamentos em vigor ou que venham a
vigorar sobre o objeto da presente autorização.
Art. 2" Este decreto é acompanhado pelos atos constitutivos
e demais documentos mencionados nos arts. 206 e seguintes da Lei
n" 7.565, de 19 de dezembro de 1986.
Art. 3" O exercício efetivo de qualquer atividade daMiddle East
Airlines Airliban S.AL., no Brasil, relacionada com os serviços de
transporte aéreo regular, ficará sujeito à legislação brasileira no que
for aplicável.
Art. 4" Ficam, ainda, estabelecidas as seguintes cláusulas:
I - A Middle East Airlines Airliban S.A.L. é obrigada a ter,
permanentemente, um representante no Brasil, com plenos poderes para tratar e resolver as questões inerentes à autorização
objeto deste Decreto, conforme preceitua o C6digo Brasileiro de
Aeronáutica;
II - todos os atos praticados no Brasil ficarão sujeitos à legislação brasileira e aos seus tribunais;
III - A empresa s6 poderá realizar no Brasil os objetivos constantes de seus atos constitutivos ou seu estatuto;
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IV - qualquer alteração que a empresa fizer em seus atos
constitutivos ou estatuto dependerá de aprovação do governo federal
para produzir efeitos no Brasil;
V - a empresa terá sua autorização cassada se infringir as
disposições anteriores e as constantes do acordo sobre Transporte
Aéreo entre a República Federativa do Brasil e a República do Líbano,
concluído no Rio de Janeiro em 11 de janeiro de 1951, e no Código
Brasileiro de Aeronáutica.
Art. 5· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de março de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lelio Viana Lobo

o anexo está publicado noDO de 6.3.1996, págs. 370413710.

(3) DECRETO DE 6 DE MARÇO DE 1996
Altera o art. 1'1 do Decreto de 4 de abrü
de 1994, que «autoriza o funcionamento da
Universidade do Estado do Pará».

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 47 da Lei n· 5.540, de 28 de novembro de 1968, e tendo em
vista o que consta do Processo n· 23000.003179/94-98, do Ministério
da Educação e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1" O art. 1· do Decreto de 4 de abril de 1994, publicado no
Diário Oficial da Uuião de 5 de abril de 1994, Seção I, pág. 4869, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1· Fica autorizado o funcionamento da Universidade
do Estado do Pará, com sede na Cidade de Belém, Estado do Pará,
e atuação nos Municípios de Conceição do Araguaia, Marabá,
Paragominas e Altamira, no mesmo Estado.»
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Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de março de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(4) DECRETO DE 7 DE MARÇO DE 1996
Reconhece como de interesse do goverrw
brasileiro o eventual aumento da participa.
ção estrangeira no capital do Banco Meridio-

nal do Brasil 8.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ihe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. F É do interesse do governo brasileiro o eventual aumento
da participação estrangeira no Banco Meridional do Brasil S.A., e em
suas controladas Meridional Companhia de Seguros Gerais, Meridional Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil e Meridional Corretora
de Valores Mobiliários e Câmbio S.A., no processo de privatização, a
ser promovido ao amparo do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990.
Art. 2" É também do interesse do governo o posterior aumento
de participação do sócio estrangeiro que venha a integrar o grupo
controlador, desde que resultante da aquisição de ações pertencentes
aos minoritários.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de março de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1271-1291, mar. 1996
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(5) DECRETO DE 7 DE MARÇO DE 1996
Declara de utilidade pública a Ação Comunitária do Parque Jaraguá, com sede na
Cidade de Bauru, Estado de Siú> Paulo (SP),
e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XX1, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 1" da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1"
do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1" São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Ação Comunitária do Parque Jaraguá, com sede na Cidade de
Bauru, Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 50.839.919/0001-41
(Processo MJ n" 16.247/93-69);
Casa da Criança Dr. Carlos Luiz Malferrari, com sede na Cidade de
Rincão, Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 51.805.190/0001-55
(Processo MJ n" 26.216/95-23);
Círculo de Amigos da Paróquia de Santa Madre Cabrini, com
sede na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, portador do CGC
n" 54.166.616/0001-66 (Processo MJ n" 14.515/94-16);
Fundação Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisa das Tartarugas
Marinhas (Pró-Tamar), com sede na Praia do Forte, Município de Mata
de São João, Estado da Bahia, portadora do CGC n" 16.110.041/0001-70
(Processo MJ n" 7.970/95-73).
Art. 2" As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da
Justiça, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do
demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5" do
Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto
de 1935.
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Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de março de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
(6) DECRETO DE 8 DE MARÇO DE 1996
Declara de utilidade pública a União
Israelita Shel Guemilut Haesadím, com sede
na Cidade do Rio de Janeiro (RJ).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 1· da Lei n· 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1·
do Decreto n· 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1· é declarada de utilidade pública federal a seguinte instituição:
União Israelita Shel Guemilut Hassadim, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC
n· 27.001. 734/0001-41 (Processo MJ n· 55.620173).
Art. 2· A entidade de que trata este decreto fica obrigada a
apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenha sido
subvencionada, conforme preceitua o art. 5· do Decreto n· 50.517, de
2 de maio de 1961, e a Lei n· 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua pt1blicação.
Brasília, 8 de março de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1271-1291, mar. 1996
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(7) DECRETO DE 8 DE MARÇO DE 1996
Autoriza o funcionamento da habilitação em Educação de Excepcionais - Deficientes Mentais, do Curso de Pedagogia, da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Catanduva, com sede na Cidade de Catanduva, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
nos arts. 47, da Lei n· 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 2· do
Decreto n· 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do
Processo n· 23.123.000142/96-56, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:
Art. 1· Fica autorizado ofuncionamento da habilitação em Educação de Excepcionais - Deficientes Mentais, do Curso de Pedagogia,
a ser ministrada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Catanduva, autarquia muuicipal, com sede na Cidade de Catanduva,
Estado de São Paulo.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de março de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(8) DECRETO DE 8 DE MARÇO DE 1996
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Faculdade Municipal
de Nova Mutum, com sede na .Cidade de
Nova Mutum, Estado de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
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nos arts. 47, da Lei n· 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 2· do
Decreto n· 1.734, de 7 de dezembro de 1995, e conforme consta do
Processo n· 23000.012042/95-13, do Ministério da Educação e do
Desporto,
DECRETA:

Art. F Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências
Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade Municipal de Nova Muturn, mantida pela Fundação Municipal de Ensino Superior de Nova
Muturn, com sede na Cidade de Nova Muturn, Estado de Mato Grosso.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de março de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(9) DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1996
Autoriza o Banco do Brasil SA. a promover aumento de seu capital social e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no parágrafo único do art. 52 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, o art. 4· do Decreto-Lei n·1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:

Art. F Fica o Banco do Brasil S.A. autorizado a promover o
aumento de seu capital social, mediante emissão de ações para
subscrição pública, no valor de até R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões
de reais), na forma a ser definida pela assembléia geral de acionistas.
Art. 2· No Banco do Brasil S.A. o número de membros do
Conselho de Administração, da diretoria e do Conselho Fiscal
será de:
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I - no Conselho de Administração: sete membros, inclusive
os representantes dos acionistas minoritários;
H - na diretoria: seis membros, exclusive o seu Presidente;
IH - no Conselho Fiscal: cinco membros e respectivos suplentes, inclusive os representantes dos acionistas minoritários.
§ 1" No Conselho de Administração, uma das vagas que couber
à União será preenchida por representante indicado pelo Ministro de
Estado do Planejamento e Orçamento e as demais por representantes
indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda, dentre os quais o
Presidente do Conselho, devendo todos ser brasileiros de notórios
conhecimentos, experiência, idoneidade moral, reputação ilibada e
capacitação técnica compatível com o exercício do cargo.
§ 2" No Conselho Fiscal, um dos membros efetivos e respectivo
suplente serão indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda, como
representantes do Tesouro Nacional.

Art. 3" É do interesse do governo brasileiro o eventual aumento
do percentual de participação estrangeira no capital social do Banco
do Brasil S.A.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra

(10) DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1996
Cria, no âmbito do Ministério do Trabalho, o Grupo de Trabalho para a Eliminação
da Discriminação no Emprego e na Ocupação (GTEDEO) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1s Fica criado, no âmbito do Ministério do Trabalho, o
Grupo de Trabalho para a Eliminação da Discriminação no Emprego
e na Ocupação (GTEDEO), com a finalidade de definir programas de
ações que visem o combate à discriminação no emprego e na ocupação.
Art. 2º Compete ao GTEDEO:
I - definir ações de combate à discriminação e estabelecer o
cronograma para sua execução;
II - propor estratégias de implementação de ações de combate
à discriminação no emprego e na ocupação;
III - sugerir entidades ou órgãos para a execução das diferentes ações programadas;
IV - propor atos normativos que se fizerem necessários à implantação das ações programadas.
Art. 3º O Grupo de Trabalho será integrado por:
I a)
b)

c)
d)

e)

um representante de cada Ministério a seguir indicado:
do Trabalho, que o presidirá;
da Justiça;
da Saúde;
da Educação e do Desporto;
das Relações Exteriores;

II - um representante do Conselho Nacional dos dir'l,itos da
Mulher (CNDM), do Ministério da Justiça;
III

um representante da Fundação Cultural Palmares;

IV -

um representante do Ministério Público do Trabalho;

V - um representante de cada entidade de trabalhadores a
seguir indicada:
a) Central Única dos Trabalhadores (CUT);

b) Força Sindical (FS);
c) Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT);
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VI - um representante de cada entidade de empregadores a
seguir indicada:
a) Confederação Nacional da Indústria (CNI);
b) Confederação Nacional do Comércio (CNC);
c) Confederação Nacional do Transporte (CNT);
âJ Confederação Nacional da Agricultura (CNA);
e) Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF).
§ 10 Poderão ser convidados a participar das reuniões do
GTEDEO representantes de outros órgãos, entidades públicas ou
privadas e organizações não-governamentais.
§ 2' Os membros titulares e seus respectivos suplentes serão
designados pelo Ministro de Estado do Trabalho, mediante proposta
dos titulares dos órgãos e entidades representados.
§ 3' A função de membro do Grupo de Trabalho não será
remunerada e seu exercício será considerado missão de serviço
relevante.
Art. 4' O Ministério do Trabalho assegurará o apoio técnico e
administrativo necessário ao funcionamento do Grupo de Trabalho.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
(11) DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em faoor da Escelsa - Espírito Santo Centrais Elétricas S.A., a área de terra que rrum·
dona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na alínea c do art. 151 do Decreto n' 24.643, de 10 de julho
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1271-1291, mar. 1996

1282
de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de
1954, e no Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Escelsa - Espírito Santo
Centrais Elétricas SoA, a área de terra situada na faixa de vinte metros
de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Suíça
- Marechal Floriano, em 69kV, com origem na subestação da UHE
Suíça, e término na subestação Marechal Floriano, localizada nos Municípios de Santa Leopoldina e Domingos Martins, Estado do Espírito
Santo, necessária à passagem de linha de transmissão, conforme projeto
e planta constantes do Processo n" 48100.003208/95-13.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. 1e
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos
próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste
decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter
de urgência nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 dejunho
de 1941, alterado pela Lei n· 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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(12) DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins

de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia de Eletricidade do
Estado do Rio de Janeiro (Cerj), a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na alínea c do art. 151 do Decreto n? 24.643, dé 10 de julho
de 1934, regulamentado pelo Decreto n'' 35.851, de 16 de julho de
1954, e no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado
pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia de
Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro (Cerj), a área de terra
situada na faixa variável de treze metros a vinte e oito metros de
largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada SE
Retiro Saudoso - SE Volkswagen, em 138kV, com origem na
subestação Retiro Saudoso e término na subestação Volkswagen,
localizada no Município de Resende, Estado do Rio de Janeiro,
necessária à passagem de linha de transmissão, conforme projeto
e planta constantes do Processo n" 48100.003483/95-28.
Art. 2' Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3" Os proprietários da área de terra referida no art. 1"
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
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Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com
recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão
prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do DecretoLei nº 3.365, de 21 dejunho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21
de maio de 1956.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(13) DECRETO DE 21 DE MARÇO DE 1996
Declara de utilidade pública a Creche
Berçário Irmã Catarina, com sede na Cidade
de Bauru (SP) e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 1a da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1s
do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1e São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Creche Berçário Irmã Catarina, com sede na Cidade de Bauru,
Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 50.834.704/0001-38 (Processo MJ nº 10.370/94-93);
Fundação de Assistência Social Cristã, com sede na Cidade de
Sobral, Estado do Ceará, portadora do CGC nº 35.049.204/0001-00
(Processo MJ nº 19.858/94-40);
Fundação Solidariedade, com sede na Cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, portadora do CGC nº 81.652.513/0001-89 (Processo MJ nº 13.295/94-86);
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Obras Assistenciais Casa do Caminho, com sede na Cidade de
Araxá, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº 20.060.331/0001-24
(Processo MJ nº 16.615/93-51);
Sociedade Pestalozzi de Itapemirim, com sede na Cidade de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, portadora do CGC nº 36.403.293/0001-03
(Processo MJ nº 21.330/95-11).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas a
apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça,
relatório circunstaciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da
receita e da despesa realizada no periodo, ainda que não tenham sido
subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto nº 50.517, de 2
de maio de 1961, e a Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de março de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
(14) DECRETO DE 21 DE MARÇO DE 1996
Declara de utilidade pública a Assoocção de Pais e Mestres do 'Centro Educacional

Imaculada Conceição, com sede na Cidade de

Salvador (BA).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1º
do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Associação de Pais e Mestres do Centro Educacional Imaculada
Conceição, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, portadora do CGC n' 15.236.607/0001-42 (Processo MJ n' 14.734/93-79);
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Centro Social Comunitário de Jeriquara, com sede na Cidade de
Jeriquara, Estado de São Paulo, portador doCGCn· 47.049.945/0001-61
(Processo MJ n· 108/94-02);
Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Guarujá, com sede
na Cidade de Guarujá, Estado de São Paulo, portador do CGC
n· 48.707.319/0001-88 (Processo MJ n· 17.390/94-59);
Comunidade Missionária de Villaregia, com sede na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
n· 25.457.946/0001-02 (Processo MJ n· 12.387/94-67);
Comunidade Redentor, com sede na Cidade de Teutônia, Estado
do Rio Grande do Sul, portadora do CGC n· 89.778.278/0001-06
(Processo MJ n· 23.277/95-10);
Curso José de Anchieta, com sede na Cidade de Niterói, Estado
do Rio de Janeiro, portador do CGC n· 30.127.401/0001-78 (Processo
MJ n· 15.934/95-65);
Fundação Médico Hospitalar do Congo, com sede na Cidade do
Congo, Estado da Paraíba, portadora do CGC n· 09.156.860/0001-93
(Processo MJ n· 25.359/94-64);
Fundação São Sebastião de Espinosa, com sede na Cidade de Espinosa, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n· 21.351.507/0001-60
(Processo MJ n· 24.097/95-65);
Lar das Irmãs de Elizinha, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, portador do CGC n· 62.784.756/0001-26 (Processo MJ n· 9.884/94-23);
Conselho Central de Brasília da Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portadora do
CGC n· 00.117.416/0001-94 (Processo MJ n? 9.206/95-23).
Art. 2· As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da
Justiça, relatório circunstaciado dos serviços que houverem prestado
à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5· do
decreto n· 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n· 91, de 28 de agosto
de 1935.
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de março de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
(15) DECRETODE26DEMARÇODE1996
Declara de utilidade pública a Associaçãodos Moradores eAmigos do Bairroltingn;

com sede na Cidade de Joinville (SC), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. lº da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. I"
do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. lº São declaradas de utilidade pública federal, as seguintes
instituições:
Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Itinga, com sede
na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC
n" 83.792.671/0001-60 (Processo MJ n" 12.802/94-37);
Associação Protetora do Hospital São Francisco, com sede na
Cidade de Augusto Pestana, Estado do Rio Grande do Sul, portadora
do CGC n" 90.735.622/0001-50 (Processo MJ n" 11.536193-07);
Beneficência Portuguesa de Teresópolis, com sede na Cidade
de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC
n" 32.185.605/0001-90 (Processo MJ n" 78.064177);
Centro Comunitário de São Sebastião da Amoreira, com sede na
Cidade de São Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná, portador do
CGC n" 78.019.387/0001-15 (Processo MJ n" 17.002/94-58);
Éden Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano,com
sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portador do CGC
n" 26.444.950/0001-07 (Processo MJ n" 6.808/95-10);
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Fundação Cultural e Ecológica Anjos do Asfalto, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC
nº 39.353.784/0001-77 (Processo MJ nº 12.202195-41);
Fundação Educacional Guaçuana, com sede na Cidade de MogiGuaçu, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 52.742.236/0001-05
(Processo MJ nº 21.334195-72).

Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da
Justiça, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do
demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do
Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei nº 91, de 28 de agosto
de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 26 de março de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman.

(16) DECRETO DE 28 DE MARÇO DE 1996
Cria o Comitê Nacional, para a preparação da participação do Brasil na Cúpula
Mundial da Alimentação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição, e tendo em vista que a
28" Conferência da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), realizada no período de 20 de outubro a 2
de novembro de 1995, em resolução adotada por consenso, em outubro
de 1995, convocou a Cúpula Mundial da Alimentação,
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Considerando a necessidade de articulação coordenada entre os
órgãos públicos com atribuições sobre o tema da segurança alimentar
e da alimentação;
Considerando que o tema merece a atenção do Governo brasileiro
pela abrangência de suas implicações no processo de desenvolvimento
do País;
Considerando a importância de assegurar preparação adequada para a participação do Brasil tanto nas reuniões e eventos
internacionaís preparatórios, quanto na própria Cúpula Mundial
da Alimentação;
Considerando a necessidade de análise multidisciplinar do tema
para a formulação de posições nacionais sobre a matéria,
DECRETA:

Art. 1· Fica criado o Comitê Nacional para a preparação da
participação brasileira na Cúpula Mundial da Alimentação, a se
realizar em Roma, de 13 a 17 de novembro de 1996.
Art. 2· Compete ao Comitê Nacional assessorar o Presidente da
República nas decisões relativas à formulação das posições brasileiras para a Cúpula Mundial de Alimentação e, especialmente:
I - preparar subsídios para a participação brasileira em
negociações, conferências ou eventos internacionais relacionados à
Cúpula Mundial da Alimentação;
11 - coordenar a realização de seminários, simpósios, reuniões
técnicas e preparar as publicações necessárias;
111 - encaminhar e orientar a preparação das posições brasileiras em relação à Cúpula Mundial da Alimentação.
Art. 3· O Comitê Nacional será integrado por um representante
de cada um dos seguintes órgãos e entidades:
I - Ministério das Relações Exteriores;
11 - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;
111 - Ministério da Educação e do Desporto;
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IV
V

VI
VII
VIII

Ministério do Trabalho;
Ministério da Saúde;
Ministério do Planejamento e Orçamento;
Assessoria Especial da Presidência da República;
Conselho do Programa Comunidade Solidária;

Programa Comunidade Solidária;
X
Companhia Nacional de Abastecimento;
XI
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária;
Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição;
XII
XIII
Cãmara de Segurança Alimentar da Universidade Estadual de Campinas;
IX

XIV
XV -

Confederação Nacional da Indústria;
Associação Brasileira de Agro-Business;

XVI - Sociedade Rural Brasileira;
XVII - Associação Brasileira de Supermercados;
XVIII - Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação;
XIX -

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricul-

tura;

xxXXI
mentais;
XXII -

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor;
Associação Brasileira de Organizações Não-GovernaFórum Nacional da Ação da Cidadania.

§ 1· A Presidência do Comitê Nacional, a quem caberá a orientação geral e a coordenação dos trabalhos, será exercida pelo Ministro
de Estado das Relações Exteriores, ou representante por ele indicado.

§ 2· Os representantes de que trata este artigo serão indicados pelo respectivo titular do órgão ou entidade, juntamente com
um suplente, e designados pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores.
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Art. 4" A Divisão de Temas Sociais do Ministério das Relações
Exteriores atuará como Secretaria Executiva do Comitê Nacional.
Art. 5" O Comitê Nacional poderá convidar, como observadores,
representantes de outros órgãos da Administração Federal, Estadual
e Municipal, e de entidades privadas, assim como de outras organizações não-governamentais, cuja presença em reuniões seja necessária ao cumprimento de suas atribuições.
Art. 6" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de março de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
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DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) DECRETO DE 3 DE JANEIRO DE 1996 (*)
Autoriza a Maison de La Franee, a instalar-se no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no § 1° do art. 11 do Decreto-Lei nO 4.657, de 4 de setembro
de 1942 - Lei de Introdução ao Código Civil, e o que consta do
Processo nO 52000.629/94-71, do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
DECRETA:
Art. F Fica autorizada a instalar-se no Brasil a Associação
Maison de La France (Groupement d'lntérrêt Economique régipar
l'ordonnance du 23 septembre 1967), com sede em Paris (75001), 8,
Avenue de l'Opera, França.
(*) Republicado por ter saído com omissão do Contrato Constitutivo naDO de 4.1.1996

(v. Coleção das Leis. Brasília, 188(1):371,jan. 1996).
Colo Leis Rep. Fed. Braail, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1293-1302, mar. 1996

1294
Art. 2' AJ3 alterações estatutárias posteriores a este ato sujeitam-se à aprovação do Governo da República Federativa do Brasil,
sob pena de cassação da autorização.
Art. 3' Fica a associação referida no art. l' obrigada a apresentar até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça, relatório
circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no
ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita
e da despesa realizada no período.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 3 de janeiro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
NelsonA Jobim

o anexo está publicado no DO de 4.3.1996, pága. 347813481.
(51) DECRETO DE 12 DE FEVEREIRO DE 1996 (*)
Autoriza a Fundação Friedrich Ebert a
instalar-se no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no § l' do art. 11 do Decreto-Lei n' 4.657, de 4 de setembro
de 1942 - Lei de Introdução ao Código Civil, e o que consta do
Processo n' 3.678/95-08, do Ministério da Justiça,
DECRETA:
Art. l' Fica autorizada a instalar-se no Brasil a Fundação
Friedrich Eberl, com sede na Godesberger Alie, 149, D-53175, em
Bonn, Alemanha.
(*) Publicado no DO de 13.2.1996 (v. Coleção das Leis, Brasília, 188(2):922, fev.

1996).
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Art. 2' As alterações estatutárias posteriores a este ato sujeitam-se à aprovação do Governo da República Federativa do Brasil,
sob pena de cassação da autorização.
Art. 3' Fica a fundação referida no art. l' obrigada a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no período.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de fevereiro de 1996; 175' da Independência e 10B'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

ESTATUTO DA FUNDAÇÃO FRIEDRICH EBERT
(FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG e.V.)
8.12.1989

Art. l'
Nome, Natureza, Sede, Foro, Exercício Social
(1) A associação denomina-se, em homenagem ao primeiro Presidente do Reich Alemão, Friedrich-Ebert-Stiftung e. V. (Fundação
Friedrich Ebert).
(2) A associação inscrever-se-á no seu registro peculiar.
(3) A sede da associação é Bonn. A diretoria poderá fixar, como
sede, outro lugar.
(4) Elege-se, para todas as partes, como foro, nos litígios oriundos dos estatutos e da qualidade de sócio, a sede da associação.
(5) O exercício social corresponde ao ano civil.
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Art. 2'
Fim e Funções
(1) O fim da associação é não lucrativo. O objetivo único da
Associação é fomentar,dentro de um espírito democrático, a educação
democrática do povo alemão e a cooperação internacional.
(2) Para tanto, a associação.
a) apoiará, por meio de bolsas de estudo, estudantes e cientistas
jovens do país e do exterior, de nível científico e de idoneidade moral
excepcionais;

b) criará centros de estudos, realizando, por meio deles, educação popular prática para o fomento dos ideais democráticos e da
cooperação internacional;

c) financiará cursos de extensão e estudos no estrangeiro para
aprofundar a idéia da compreensão internacional e da solidariedade
com os países em desenvolvimento, visando sobretudo ao desenvolvimento econômico e sócio-cultural da África, Ásia e América Latina;
d) apoiará ideal e financeiramente a pesquisa científica, criando
as suas próprias ou ajudando outras instituições ou fazendo publicações em uma ou várias linguas;

(3) fomentará a arte e cultura como elementos da democracia
viva, comop. ex. através de conferências e exposiçôes de obras e
objetos próprios e alheios.

Art. 3'
Aquisição da Qualidade de Sócio
(1) Só poderão filiar-se à associação as pessoas físicas que tenham obtido grande mérito na educação democrática do povo alemão,
ou que, por sua idoneidade moral, garantam empenhar as suas
energias na consecução do objetivo da associação.
(2) A admissão na associação será efetuada por requerimento
escrito da diretoria. A diretoria poderá propor a personalidades que
tenham obtido grande mérito na educação democrática do povo alemão a admissão na associação.
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Art.4Q
Perda da Qualidade de Sócio
(1) A saída de um sócio da associação só é lícita no fim do
exercício social mediante a comunicação por escrito à diretoria com
três meses de antecedência.
(2) Se houver motivo importante, a diretoria poderá deliberar a
exclusão de sócios da associação. Antes da deliberação, o sócio terá
que ser ouvido.

Art.5Q
Isenção de Contribuição
Obtenção de Fundos
(1) Os sócios da associação não são obrigados a pagar contribui-

ções.
(2) Os fundos para a consecução do objetivo da associação serão
obtidos por meio de contribuições únicas ou periódicas de corporações
públicas e doações.

Art.6Q
Os órgãos da Associação
Os órgãos da associação são a Assembléia Geral, a diretoria e o
Conselho de Curadores.

Art.7Q
A Diretoria
(1) A diretoria compõe-se do presidente, dos dois vice-presidentes, do secretário executivo e de outras pessoas, num máximo de onze
em total.
(2) A diretoria será eleita pela Assembléia Geral para um período de dois exercícios sociais.
(3) A Assembléia Geral poderá, a qualquer tempo, destituir a
diretoria ou qualquer de seus membros ou realizar eleições complementares para o resto do seu prazo de gestão.
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(4) A diretoria gere os negócios da associação e administra o seu
patrimônio, sendo da sua competência tudo o que, segundo os estatutos, não for da competência da Assembléia Geral ou do Conselho de
Curadores.
(5) A diretoria convocará a Comissão de Seleção, à qual devem
pertencer pelo menos cinco personalidades das ciências e da política,
que não precisam ser sócios da fundação. Se a diretoria divergir das
propostas da Comissão de Seleção, a decisão caberá ao Conselho de
Curadores.
(6) A convocação das reuniões da diretoria será feita pelo presidente ou pelos vice-presidentes tantas vezes quanto seja necessário,
podendo ser feita por carta, telefone ou telegrama.
(7) Nas deliberações da diretoria, haverá quorum, quando estiverem presentes pelo menos metade dos seus membros, incluindo o
presidente ou um dos vice-presidentes. As deliberações serão tomadas
por maioria simples de votos.
(8) Lavrar-se-á uma ata da sessão da diretoria, sobretudo das
deliberações, que será assinada pelo presidente da sessão e por um
outro membro da diretoria.
(9) Se não houver objeção de nenhum membro da diretoria, o
presidente poderá determinar que as votações sejam feitas e as
deliberações tomadas por carta ou telegrama.
Art.8º

Representação
O presidente, os vice-presidentes e o secretário-executivo formam
a diretoria na forma do art. 26 do Código Civil Alemão. Cada um deles
tem individualmente direito a representar a associação em juízo e
fora dele.
Art.9º

Conselho de Curadores
(1) O Conselho de Curadores compor-se-á de, no mínimo, dez
membros. Os membros do Conselho de Curadores não precisam
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pertencer à associação. Eles não poderão ser simultaneamente membros da diretoria.
(3) A Assembléia Geral poderá destituir, antes de findo o prazo
de gestão, qualquer dos membros do Conselho de Curadores, se
houver para tal um motivo importante, podendo realizar eleições
complementares para o resto do prazo de gestão. O Conselho de
Curadores gozará também deste último direito por via de cooptação.
(4) A Assembléia Geral designará o Presidente do Conselho de
Curadores e pelo menos um vice-presidente.
(5) O Conselho de Curadores tem as seguintes funções:
a) assessorar a diretoria em assuntos importantes da associação;
b) apoiar o trabalho da fundação;
c) decidir os litígios oriundos do art. 7·, número 5, segunda parte.
(6) O Conselho de Curadores reunir-se-á pelo menos uma vez a
cada prazo de gestão ou sempre que se fizer necessário. A convocação,
o quorum, a deliberação e a ata reger-se-ão analogamente pelo art.
7·, números 6 a 8. O Presidente do Conselho de Curadoradores ou o
vice-presidente será obrigado a convocar uma reunião, se a diretoria
ou pelo menos 3 membros do Conselho de Curadores o exigirem. por
escrito.
(7) Os membros do Conselho de Curadores poder-se-âo fazer
representar nas reuniões por outros membros do conselho mediante
procuração.
Art. 10
Assembléia Geral
(1) Pelo menos no último trimestre de cada exercício haverá uma
Assembléia Geral.
(2) Convocar-se-á ainda uma Assembléia Geral, se a diretoria, o
Conselho de Curadores ou pelo menos um terço dos sócios o exigirem.
(3) A convocação será feita pelo presidente ou pelos vice-presidentes. A convocação e a ordem do dia terão que ser comunicadas, por
escrito, aos sócios com duas semanas de antecedência.
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(4) Na Assembléia Geral, a mesa será presidida pelo presidente
ou por um dos vice-presidentes. No seu impedimento, a mesa será
presidida pelo sócio mais velho.
(5) Compete à Assembléia Geral:
a) eleger a diretoria e o Conselho de Curadores;
b) designar os presidentes da fundação e do Conselho de Curadores e os seus vice-presidentes;
c) destituir os membros da diretoria e do Conselho de Curadores;
d) receber o relatório da diretoria e do Conselho de Curadores;
e) verificar as demonstrações financeiras e tomar as contas da
diretoria;
f> designar um auditor na forma do art. 12, número 2;
g) deliberar sobre as reformas estatutárias e a extinção da
associação (art. 13).
(6) Haverá quorum na Assembléia Geral, se estiverem presentes pelo menos 7 sócios. Se os estatutos não dispuserem em contrário,
as suas deliberações serão tomadas por maioria simples de votos.

Art. 11
Garantia da Utilidade Pública
(1) A associação dedica-se, única e exclusivamente, na forma do
capítulo sobre isenção fiscal para entidades filantrópicas do Código
Tributário Alemão, a fins de utilidade pública.
(2) A associação é altruísta, não se dedicando em primeira linha
a fins de interesse econômico próprio.
(3) O patrimônio e os fundos da associação só poderão ser utilizados para os fins previstos no art. 2".
(4) A associação não poderá favorecer ninguém através de gastos
alheios ao seu fim ou remunerações excessivamente altas.
(5) Os sócios e os membros da diretoria, da Comissão de Seleção
e do Conselho de Curadores não poderão receber nenhum dos benefícios do art. 2", número 2, ou quaisquer outros subsídios provenientes
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dos recursos da associação. Esta disposição aplica-se também aos seus
cônjuges, descendentes, parentes e afins até o segundo grau.
(6) As deliberações sobre reformas estatutárias que digam
respeito aos fins e funções da associação na forma do art. 2·,
deverão, antes de sua entrada em vigor, ser apresentadas à repartição fazendária competente, a fim de que seja confirmado que, no
tocante ao direito tributário, nada consta contra a utilidade pública
da associação.
(7) Em caso de extinção da associação ou perda da sua isenção
fiscal, o patrimônio da associação será destinado ao «Hauptausschub für
Arbeiterwohlfahrt e. V." (Comissão Central de Assistência Social aos
Trabalhadores), em Bonn, que o utilizará única e exclusivamente para
os fins de utilidade pública de assistência social aos trabalhadores.

Art. 12
Prestação de Contas e Auditoria
(1) Nos primeiros seis meses de exercício, a diretoria apresentará as demonstrações financeiras e o relatório do exercício anterior.

(2) As demonstrações financeiras terão que ser examinadas por
um auditor. O auditor, que não precisa ser sócio da fundação e nem
poderá ser membro da Diretoria ou do Conselho de Curadores, será
designado pela Assembléia Geral a ser convocada no último trimestre
de cada exercício.
(3) As demonstrações financeiras e o relatório da diretoria serão,
juntamente com o relatório do auditor, apresentados abertamente à
Assembléia Geral. A Assembléia Geral deliberará sobre a verificação
das demonstrações financeiras e a aprovação das contas da diretoria.

Art. 13
Reformas Estatutárias e Extinção da Associação
As deliberações da Assembléia Geral sobre as reformas estatutárias ou a extinção da associação serão tomadas por maioria de três
quartos.
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Art. 14
Inscrição no Registro Peculiar
Estes estatutos, quando forem entregues ao registro peculiar,
terão de ser apresentados à repartição fazendária de Bonn, a fim de
que seja certificado que estão conformes com as normas do direito
tributário sobre a utilidade pública das Corporações.
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RETIFICAÇÕES

MEDIDA PROVISÓRIA
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.336 DE 12 DE MARÇO DE 1996 (*)
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gmtificaçõo de
Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo. e dá outras providências.

Retificação
Publica-se a seguir o anexo por ter sido omitido na publicação
feita no DO de 13.3.1996, Seção 1.
ANEXO
(Medida Provisória nO 1.336, de 12 de março de 1996)
-

Valor
Coorrespondente
Carreiras

Oficial de
Chancelaria

Classes

Padrões

Inicial

delaVITI

A

delaVU

Especial

delaV

aos Padrões
do Anexo TIda
Lei nf}. 8.460/92

D-I a c-nr
C-IVaB-IV
B-Va A-Ill

Subtotai

Quant.

de
Cargos

500
350
150
1.000

(*) Publicada no DO de 13.3.1996 (pág. 1206 desta obra).
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Carreiras

Classes

Padrões

Inicial
Assistente de

Chancelaria

A
Especial

delaVIll
deI.vn
delaV

Valor
Coorrespondente
aos Padrões
do Anexo II da
Lei n Il 8.460/92

Quant.

d.
Cargos

D-I.C-m
C-W.B-W

420

B-V.A-m

180

600

1.200

Subtotal

2.200

Total Geral

RESOLUÇÕES
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JúLIO
CAMPOS, Segundo Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 13, DE 1996 (*)
Concede 00 Estado do Parand autorização para emissão de dívida mobiliária para

rolagem dos títulos vincendos no primeiro
semestre de 1996, até o limite ck 98,0% (noventa e oito por cento).

Retificação

Na Resolução nO 13, de 1996, publicadanoDO de 14.3.1996, Seção
1, página 4265, na ementa, onde se lê: «concede ao Estado do Paraná
autorização para emissão de dívida mobiliária para rolagem dos
títulos vincendos no primeiro semestre de 1996, até o limite de 98,0%
(noventa e oito por cento)", leia-se: «autoriza o Estado do Paraná a
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná (LFTPR),
cujos recursos serão destinados ao giro de sua dívida mobiliária,
vencível no primeiro semestre de 1996".
(*) Publicada naDO de 14.3.1996 (pág. 1205 desta obra).
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 16, DE 1996 (*J
Autoriza o Município de Osasco (SP) a
emitir Letras Financeiras da Tesouro do Mu·
nicipio de Osasco (LFTMOA cujos recursos
serão destinados à liquidação da sétima parcela de precatórios judiciais, bem como dos
complementos da primeira a sexta parcelas.

Retificação

Na Resolução n Q 16, de 1996, publicada no Diário Oficial, de
22.3.1996, pág. 4783, no art. 2Q, alíneaf,

Onde se lê:
Date-Base
30.11.95
30.11.95
30.11.95
30.11.95

Vencimento

Quantidade

01.05.1997
01.06.1998
01.06.1999
01.06.2000
Total

20.522.500
20.552.500
20.522.500
7.705.867
69.273.367

Vencimento
01.06.1997
01.06.1998
01.06.1999
01.06.2000
Total

Quantidade

Tipo
P
P
P
P

Leia-se:
Data-Base
30.11.95
30.11.95
30.11.95
30.11.95

20.522.500
20.522.500
20.522.500
7.705.867
69.273.367

Tipo
P
P
P
P

(*) Publicada no DO de 22.3.1996 (pág. 1209 desta obra).
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DECRETO
DECRETO Nº 1.822, DE 29 DE FEVEREIRO DE 1996 (*)
Transfere ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado competência para a análise e aprovação das prestações
de contas decorrentes dos convênios, contratos e outros instrumentos similares firmados
pelos extintos Ministérios do Bem-Estar Social e da Integração Regional, e dá outras
prouídéncias.

Retificação

Na página 3391, 2" coluna, no fecho, Leia-se:
Brasília, 29 de fevereiro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.

(*) Publicado naDO de 1'.3.1996 (v. Coleção das Leis, Brasília, 188(2):846,fev. 1996).
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(AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), e dá outras
providências. Publicada no DO de 13 de março de 1996.

1148

1.360 - Medida Provisória de 12 de março de 1996 - Dispõe sobre o
Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de março de
1996
,............

1154

1.361 - Medida Provisória de 12 de março de 1996 - Dispõe sobre o
número de cargos de Natureza Especial de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções Gratificadas existentes
nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de
março de 1996.

1162
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1.362 -

Medida Provisória de 12 de março de 1996 - Cria a Gratificaçãode

Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores militares
federais das Forças Armadas, e dá outras providências. Publicada no

DO de 13 de março de 1996.
1.363 -

1164

Medida Provisória de 12 de março de 1996 - Dispõe sobre os fundos

que especifica e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de

março de 1996.

1.364 -

Medida Provisória de 12 de março de 1996 -

1169

Dispõe sobre a

alocação, em depósitos especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Publicada no DO de 13 de março de 1996.

1.365 -

1170

Medida Provisória de 12 de março de 1996 - Dispõe sobre as

contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PISlPasep), e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de março de 1996.

1172

1.366 - Medida Provisória de 14 de março de 1996 -Altera a redação do §
4 2 do art. 49 da Lei ns 9.082. de 25 de julho de 1995. que dispõe sobre
as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 1996. Publicada

noDO de 15 de março de 1996.

1175

1.367 - Medida Provisória de 20 de março de 1996 -Dispõesobrea emissão
de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de capital
do Banco do Brasil S.A. e dá outras providências. Publicada no DO de

21 de março de 1996.

1177

1.368 - Medida Provisória de 21 de março de 1996 -Altera os arts. e
da Lei n2 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo detenninado para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público. e dá outras providências. Publicada
42

72

no DO de 22 de março de 1996.

1182

1.369 - Medida Provisória de 28 de março de 1996 - Dispõe sobre medidas
de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras provi-

dências. Publicada no DO de 29 de março de 1996.

1183

1.370 - Medida Provisória de 28 de março de 1996 - Concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos. Publicada no DO de 29

de março de 1996.

1185

1.371 - Medida Provisória de 28 de março de 1996 - Isenta do Imposto de
Importação, e do Imposto sobre Produtos Industrializados bens de
informática adqúiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Publicada no

DO de 29 de março de 1996.
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DECRETOS LEGISLATIVOS
18 -

Decreto Legislativo de 5 de março de 1996 - Aprovao ato que outorga
concessão à TV Amazônia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão) na Cidade de Macapá, Estado do Amapá.

Publicado no DO de 6 de março de 1996.
Decreto Legislativo de 5 de março de 1996 - Aprovao ato que outorga
permissão à Zilinsky, Propaganda e Radiodifusão Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Gaspar, Estado de Santa Catarina. Publicado noDO de 6 de março de
1996.
20 - Decreto Legislativo de 5 de março de 1996 - Aprovao ato que outorga
permissão à Rádio Panema Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Andirá, Estado do
Paraná. Publicado no DO de 6 de março de 1996.

1187

19 -

21 -

1188

1188

Decreto Legislativo de 5 de março de 1996 - Aprovao ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Televisão Brasil Oeste Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Publicado no DO de 6 de

março de 1996.
22 -

23 -

24 -

1189

Decreto Legislativo de 5 de março de 1996 - Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Rádio Nazaré para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará. Publicado no DO de

6 de março de 1996.

1190

Decreto Legislativo de 5 de março de 1996 - Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Libertadora Mossoroense Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito
regional na Cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte. Publicado no DO de 6 de março de 1996.

1190

Decreto Legislativo de 5 de março de 1996 - Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Excelsior da Bahia S.A. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Salvador,

Estado da Bahia. Publicado no DO de 6 de março de 1996.
25 -

22 de março de 1996.
26 -

1191

Decreto Legislativo de 21 de março de 1996 - Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Missioneira Sete Povos Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de

1192

Decreto Legislativo de 21 de março de 1996 - Aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Natal Reis Magos Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Natal, Estado do Rio Grande do Norte. Publicado no DO de 22 de março

de 1996.
Colo Leis Rep. Fed. Braail, Braaília,

1192
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27 -

28 -

29 -

30 -

31 -

32 -

33 -

34 -

Decreto Legislativo de 21 de março de 1996 - Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Cidade de Goiás Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Goiás,
Estado de Goiás. Publicado no DO de 22 de março de 1996.
DecretoLegislativode21 de março de 1996.....;Aprovaoatoqueoutorga
permissão à Fundação Zé Ribeiro (Funzer) para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Taperoá,
Estado da Paraíba. Publicado no DO de 22 de março de 1996.
Decreto Legislativo de 21 de março de 1996 - Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rede Mineira de Rádio e Televisão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na Cidade de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 22 de março
de 1996.
Decreto Legislativo de 21 de março de 1996 -Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Marumby Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Campo Largo,
Estado do Paraná. Publicado no DO de 22 de março de 1996.
Decreto Legislativo de 21 de março de 1996 - Aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio FM Vale do Sol Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná. Publicado no DO de 22
de março de 1996.
Decreto Legislativo de 21 de março de 1996 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Caparaó Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade
de Carangola, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 22 de
março de 1996.
Decreto Legislativo de 21 de março de 1996 - Aprova o ato que renova
a permissão outorgada à S.A. Correio Braziliense para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Brasília,
Distrito Federal. Publicado no DO de 22 de março de 1996.
Decreto Legislativo de 21 de março de 1996 - Aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Central Missioneira Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de
22 de março de 1996.

1193

1194

1194

1195

1196

1196

1197

1198

35 -

Decreto Legislativo de 28 de março de 1996 -Aprova o texto do Acordo
Básico de Cooperação Técnica, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Namfbia, em 7 de
março de 1995. Publicado no DO de l' de abril de 1996.

1198

36 -

Decreto Legislativo de 28 de março de 1996 - Aprova o texto do
Tratado sobre Extradição, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Austrália, concluído em Camberra,
em 22 de agosto de 1994. Publicado naDO de 12 de abril de 1996.
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37 -

Decreto Legislativo de 28 de março de 1996 - Aprova o texto do Acordo
para Pesquisa em Mudanças Globais acerca da Sede do Instituto
Interamericano, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais, no Rio de Janeiro, em 28 de abril de 1995. Publicado noDO de 12
de abril de 1996.

1200

RESOLUÇÕES
12 -

Resolução de 13 de março de 1996 - Autoriza o Município de
Campinas (SP) a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município
de Campinas (LFTMC), cujos recursos serão destinados à liquidação
dos complementos da primeira à quarta parcelas de precatórios
judiciais de responsabilidade daquele município. Publicada no DO de
14 de março de 1996.

1203

Resolução de 13 de março de 1996 - Concede ao Estado do Paraná
autorização para emissão de dívida mobiliária para rolagem dos títulos
vincendos no primeiro semestre de 1996, até o limite de 98,0%(noventa
e oito por cento). Publicada no DO de 14 de março de 1996.
Retificada no DO de 19 de março de 1996.

1205
1304

Resolução de 21 de março de 1996 -Altera o art. 511 da Resolução
nl:! 68, de 1993, que autorizou a celebração de acordo-quadro entre a
República Federativa do Brasil e o Banco Internacional para Reconatruçãc e Desenvolvimento (Bird) (Banco Mundial), relativo ao Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil. Publicada
no DO de 22 de março de 1996.

1206

15 -

Resolução de 21 de março de 1996 - Autoriza o Governo do
Estado do Rio Grande do Sul a assumir as dívidas da Caixa
Econômica Estadual junto à Caixa Econômica Federal e à União, no
valor de R$ 68.132.784,64 (sessenta e oito milhões, cento e trinta e dois
mil e setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
Publicada no DO de 22 de março de 1996.

1207

16 -

Resolução de 21 de março de 1996 - Autoriza o Município de Osasco
(SP) a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município de Osasco
(LFrMO), cujos recursos serão destinados à liquidação da sétima
parcela de precatórios judiciais, bem como dos complementos da primeira à sexta parcelas. Publicada no DO de 22 de março de 1996.
Retificada no DO de 25 de março de 1996.

1209
1305

Resolução de 22 de março de 1996 - Autoriza o Estado da Paraíba
a' assumir dívidas contraídas pelo Banco do Estado da Paraíba
(Paraiban) junto ao Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), no
valor de R$ 298.369,07 (duzentos e noventa e oito mil, trezentos e
sessenta e nove reais e sete centavos). Publicada no DO de 25 de
março de 1996.

1211

13 -

14 -

17 -
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18 -

19 -

20 -

21 -

Resolução de 22 de março de 1996 - Autoriza o Estado da Paraíba a
elevar temporariamente o limite previsto pelo art. 4º,1I, da Resolução
n 2 69, de 1995, do Senado Federal, e assumir as dívidas do Banco do
Estado da Paraíba (Paraíban) junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) e à Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame), no valor de R$ 2.518.467,12 (dois milhões,
quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e doze
centavos). Publicada no DO de 25 de março de 1996.

1212

Resolução de 27 de março de 1996 - Altera a Resolução nl! 69, de
1995, do Senado Federal, que dispõe sobre as operações de crédito
interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas respectivas autarquias, inclusive concessão de garantias, seus
limites e condições de autorização, e dá outras providências. Publicada
no DO de 28 de março de 1996.

1213

Resolução de 28 de março de 1996 - Autoriza a República Federativa
do Brasil a conceder garantia à Companhia Catarinense de Águas e
Saneamento (Casan) referente à contratação de operação de crédito
externo junto ao Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), no valor de até
DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães), destinada a financiar, parcialmente, o Projeto de Recuperação de Sistemas de Abastecimento de Água no Estado de Santa Catarina, e ao Estado de Santa
Catarina autorização para a concessão de contragarantia à União referente à mesma operação. Publicada no DO de 29 de março de 1996. ......

1215

Resolução de 29 de março de 1996 - Autoriza o Estado do Ceará a
contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no
valor de R$ 25.813.068,00 (vinte e cinco milhões, oitocentos e treze mil
e sessenta e oito reais), destinada ao desenvolvimento de ações voltadas
à melhoria da qualidade de vida da população de menor renda, com
recursos do FGTS, dentro dos programas Pro-Moradia, Pro-Saneamento e Pró-Conclusão. Publicada no DO de 12 de março de 1996.

1217

DECRETOS
1.827 - Decreto de 1Q de março de 1996 - Estabelece e organiza as Forças
Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, e dá
outras providências. Publicado no DO de 4 de março de 1996.

1219

1.828 - Decreto de 12 de março de 1996 -Remaneja cargos em comissão e
funções gratificadas e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de
março de 1996.

1221

1.829 - Decreto de 4 de março de 1996 -Altera o Decreto n!ól1.764, de 26
de dezembro de 1995, que reduz alíquotas do Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF). Publicado no DO de 5 de março de 1996.
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1.830 - Decreto de 4 de março de 1996 - Dispõe sobre remanejamento de
cargos em comissão no âmbito dos Ministérios do Trabalho e da Administração Federal e Reforma do Estado. Publicado noDO de 5 de março
de 1996.

1223

1.831 - Decreto de 4 de março de 1996 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão que menciona. Publicado no DO de 5 de março
de 1996.

1229

1.832 - Decreto de 4 de março de 1996 - Aprova o Regulamento dos
Transportes Ferroviários. Publicado no DO de 5 de março de
1996............................................................................................................

1230

1.833 - Decreto de 6 de março de 1996 - Altera dispositivos do art. 111 do
Decreto 0 2 1.096, de 23 de março de 1994, que dispõe sobre Cargos
Privativos de Oficial-General do Exército em Tempo de Paz. Publicado
no DO de 7 de março de 1996.

1244

1.834 - Decreto de 7 de março de 1996 - Dispõe sobre a extinção de cargos
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e Funções Gratificadas
oriundos de órgãos extintos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional. Publicado no DO de 8 de março de 1996.

1244

1.835 - Decreto de 14 de março de 1996 - Revoga o art. 40 do Regulamento
para o Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha, aprovado pelo
Decreto n 2 95.660, de 25 de janeiro de 1988. Publicado noDO de 15 de
março de 1996.

1246

1.836 - Decreto de 14 de março de 1996 - Dispõe sobre a inclusão, no
Programa Nacional de Desestatização (PND), da Light Participações
S.A. (Lightpar). Publicado no DO de 15 de março de 1996.

1246

1.837 - Decreto de 14 de março de 1996 -Autoriza a emissão de Notas do
Tesouro Nacional (NTN), série N, para fins de substituição de NTN-L
existente na carteira do Banco Central do Brasil. Publicado no DO de
15 de março de 1996.

1247

1.838 - Decreto de 20 de março de 1996 - Regulamenta a Lei n 2 7.549, de
11 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o ensino no Ministério da
Aeronáutica. Publicado no DO de 21 de março de 1996.

1249

1.839 - Decreto de 20 de março de 1996 - Autoriza a emissão de Notas do
Tesouro Nacional (NTN), série J, e dá outras providências. Publicado
no DO de 21 de março de 1996.

1255

1.840 - Decreto de 20 de março de 1996 - Dispõe sobre o custeio da estada
dos ocupantes de cargos públicos que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de março de 1996.

1257

1.841 - Decreto de 21 de março de 1996 - Altera o período de realização
da X Conferência Nacional de Saúde. Publicado no DO de 22 de março
de 1996.

1258
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1.842 - Decreto de 22 de março de 1996 - Institui Comitê, para Integração
da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Ceivap), e dá outras
providências. Publicado no DO de 25 de março de 1996.
1.843 - Decreto de 25 de março de 1996 - Dá nova redação ao art. 11 do
Decreto n!! 1.197, de 14 de julho de 1994. Publicado no DO de 26 de
março de 1996.
1.844 - Decreto de 26 de março de 1996 - Institui Grupo de Trabalho
Interministerial (GTI). para os fins que especifica, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de março de 1996.
1.845 - Decreto de 28 de março de 1996 - Delega competência ao Ministro
de Estado da Educação e do Desporto, para a prática dos atos que
menciona. Publicado no DO de 29 de março de 1996.

1259

1262

1263

1264

1.846 - Decreto de 28 de março de 1996 - Promulga o Protocolo de Alteração
do Acordo sobre Transporte e Navegação, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, de 10 de
outubro de 1994. Poblicado no DO de 29 de março de 1996.

1265

1.847 - Decreto de 28 de março de 1996 - Dá nova redação ao art. 51! do
Decreto nl!98.135, de 12 de setembro de 1989. Publicado no no de 29
de março de 1996.

1266

1.848 - Decreto de 29 de março de 1996 -Altera a Lista de Exceção à Tarifa
Externa Comum, constante do Anexo 11ao Decreto nl!1.767, de 28 de
dezembro de 1995. Publicado no DO de 12 de abril de 1996.

1268

1.849 - Decreto de 29 de março de 1996 - Delega competência ao Ministro
de Estado da Fazenda para a prática do ato que menciona. Publicado
no DO de l' de abril de 1996.

1269

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

Decreto de 4 de março de 1996 - Transfere a cumulativídade da
Embaixada do Brasil na República Eslovaca para a Embaixada do
Brasil na Áustria. Publicado no DO de 5 de março de 1996.

1270

(2) -

Decreto de 5 de março de 1996 - Concede à empresa Middle East
Airlines Airliban S.A.L. autorização para funcionar no Brasil, como
empresa regular de transporte aéreo. Publicado no DO de 6 de março
de 1996.

1272

(3) -

(4) -

2

Decreto de 6 de março de 1996 - Altera o artigo 1 do Decreto de 4 de
abril de 1994, que autoriza o funcionamento da Universidade do Estado
do Pará. Poblicado no DO de 7 de março de 1996.

1273

Decreto de 7 de março de 1996 - Reconhece como do interesse do
Governo brasileiro o eventual aumento da participação estrangeira no
capital do Banco Meridional do Brasil S.A. Publicado no DO de 8 de
março de 1996.
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(5) -

Decreto de 7 de março de 1996 - Declara de utilidade pública a Ação
Comunitária do Parque Jaraguá, com sede na Cidade de Bauru, Estado
de São Paulo (SP), e outras entidades. Publicado no DO de 8 de março
de 1996.

1275

(6) -

Decreto de 8 de março de 1996 - Declara de utilidade pública a União
Israelita Shel Guemilut Hassadim, com sede na Cidade do Rio de
Janeiro (RJ). Publicado no DO de 11 de março de 1996.

1276

(7) -

Decreto de 8 de março de 1996 - Autoriza o funcionamento da
habilitação em Educação de Excepcionais - Deficientes Mentais, do
curso de Pedagogia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Catanduva. com sede na Cidade de Catanduva, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 11 de março de 1996.

1277

(8) -

Decreto de 8 de março de 1996 - Autoriza o funcionamento do Curso
de Ciências Contábeis da Faculdade Municipal de Nova Mutwn, com
sede na Cidade de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso. Publicado no
DO de 11 de março de 1996.

1277

(9) -

Decreto de 20 de março de 1996 - Autoriza o Banco do Brasil S.A. a
promover aumento do seu capital social e dá outras providências.
Publicado no DO de 21 de março de 1996.

1278

(10) -

Decreto de 20 de março de 1996 - Cria, no âmbito do Ministério do
Trabalho, o Grupo de Trabalho, para a Eliminação da Discriminação
no Emprego e na Ocupação (GTEDEO), e dá outras providências.
Publicado no DO de 21 de março de 1996.

1279

(ll) -

Decreto de 20 de março de 1996 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Eacelaa Espírito Santo Centrais Elétricas S.A., a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 21 de março de 1996.

1281

(12) -

Decreto de 20 de março de 1996 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro (Cerj), a área de terra que
menciona. Publicado no DO de 21 de março de 1996.

1283

(13) -

Decreto de 21 de março de 1996 - Declara de utilidade pública a
Creche Berçário Irmã Catarina, com sede na Cidade de Bauru (SP) e
outras entidades. Publicado no DO de 22 de março de 1996.

1284

(14) -

Decreto de 21 de março de 1996 - Declara de utilidade pública a
Associação de Pais e Mestres do Centro Educacional Imaculada Conceição, com sede na Cidade de Salvador (BA). Publicado no DO de 22
de março de 1996.

1285

(15) -

Decreto de 26 de março de 1996 - Declara de utilidade pública a
Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Itinga, com sede na
Cidade de Joinville (SC), e outras entidades. Publicado naDO de 27 de
março de 1996.

1287

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1307-1320, mar. 1996

1319
(I6) -

Decreto de 28 de março de 1996 - Cria o Comitê Nacional, para a
preparação da participação do Brasil na Cúpula Mundial da Alimentação, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de março de

1996.

1288

REPUBLICAÇÕES
DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

(51) -

Decreto de 3 de janeiro de 1996 - Autoriza a Maisonde La France, a
instalar-se no Brasil. Publicado no DO de 4 de janeiro de 1996 e
republicado no DO de 4 de março de 1996.

1293

Decreto de 12 de fevereiro de 1996 - Autoriza a Fundação Friedrich:
Ebert a instalar-se no Brasil. Publicado no DO de 13 de fevereiro de
1996 e republicado no DO de 4 de março de 1996.

1294

RETIFICAÇÕES
MEDIDA PROVISÓRIA
1.336 - Medida Provisória de 12 de março de 1996 - Cria a Gratificaçãode
Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificaçãode Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôoe dá outras providências. Publicada no DO de 13 de março de 1996. ..
,.............
Retificada no DO de 14 de março de 1996.

1026
1303

RESOLUÇÕES
13 -

16 -

Resolução de 13 de março de 1996 - Concede ao Estado do Paraná
autorização para emissão de dívida mobiliária para rolagem dos títulos
vincendos no primeiro semestre de 1996, até o limitede 98.0%(noventa
e oito por cento). Publicada no DO de 14 de março de 1996.
Retificada no DO de 19 de março de 1996.
Resolução de 21 de março de 1996 - Autoriza o Município de
Osasco -SP a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município
de Osaecc (LFTMO), cujos recursos serão destinados à liquidação
da sétima parcela de precatórios judiciais, bem como dos complementos da primeira à sexta parcelas. Publicada no DO de 22 de
março de 1996.
Retificada no DO de 25 de março de 1996.

1205
1304

1209
1305

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1307-1320, mar. 1966

1320
DECRETO
1.822 -

Decreto de 29 de fevereiro de 1996 - Transfere ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado competência para a análise e aprovação das prestações de contas decorrentes dos convênios,
contratos e outros instrumentos similares, firmados pelos extintos
Ministérios do Bem-Estar Social e da Integração Regional, e dá outras
providências. Publicado no DO de l' de merço de 1996 e retificado no
DO de 4 de março de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n, 3, p. 1307-1320, mero 1996

1306

ÍNDICE ASSUNTOS

A
ABASTECIMENTO

Álcool; Açúcar; Estoque
Medida Provis6ria n' 1.343, de 12 de março de 1996

1080

AÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE JARAGUA, BAURU (SP)

Utilidade Pública, declaração
(5) Decreto de 7 de março de 1996

1275

AÇÕES

Emissão; Aumento de Capital;Banco do Brasil S.A
(9) Decreto de 20 de março de 1996

1278

ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Texto, aprovação; Brasil e Namfbia
Decreto Legislativo n!!35, de 28 de março de 1996

1198

ACORDO PARA PESQUISA EM MUDANÇAS GLOBAIS ACERCA DA
SEDE DO INSTITUTO INTERAMERICANO
Texto, aprovação; Brasil e Instituto Interamericano para Pesquisa em
Mudanças Globaia
Decreto Legislativo n!l 37, de 28 de março de 1996

1200

ACORDO SOBRE TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO

Protocolo de Alteração, promulgação; Brasil e Portugal
Decreton'l.846, de 28 de março de 1996
Cal. Leis Rap. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1265

1322
ACORDO-QUADRO RELATIVO AO PROGRAMA PILOTO PARAAPROTEçÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL

Brasil e Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(Bird) Banco Mundial; Resolução nl!68193, alteração
Resolução n' 14, de 21 de março de 1996

1206

AÇÚCAR
Abastecimento; Estoque
Medida Provisória n 21.343, de 12 de março de 1996

1080

ADICIONAL AO FRETE PARAARENOVAÇÃO DO FUNDO DA MARINHA
MERCANTR (AFRMM)
Legislação, alteração
Medida Provisória nº 1.359, de 12 de março de 1996
ADMINISTRAÇÃO PúBLICA
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória n 21.361, de 12 de março de 1996
Contrato; Licitação; Normas; Lei n!il 8.666/93, alteração
Medida Provisória n 21.358, de 12 de março de 1996
Créditos; Cadastro, regulamentação
Medida Provisória n!! 1.360, de 12 de março de 1996
Entidade, extinção, dissolução; Encargos; Lei n!:! 8.931/94, alteração
Medida Provisória n Q 1.357, de 12 de março de 1996

1148

1162
1147

1154
1146

ADVOCACIA'GERAL DA UNIÃo
Cargo em comissão, criação, reclassificação
Medida Provisória nº 1.337, de 12 de março de 1996

1029

ÁGUA
Sistema de abastecimento, recuperação, Projeto; Empréstimo externo;
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan); União Federal, garantia; Estado de Santa Catarina
Resolução nº 20, de 28 de março de 1996

1215

ÁLCOOL
Abastecimento; Estoque; Exportação
Medida Provisória nº 1.343. de 12 de março de 1996

1080

ALIMENTAÇÃO
Comitê Nacional para a preparação da participação do Brasil na Cúpula
Mundial da Alimentação. criação
(16) Decreto de 28 de março de 1996

1288

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 132Í-1356, mar. 1996

1323
APARELHO ver EQUIPAMENTOS
ASSISTl1:NCIAMÉDICO SOCIAL

Financiamento;Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT); Sistema Único
de Saúde (SUS)
Medida Provisória n 21.364, de 12 de março de 1996

1170

ASSISTl1:NCIASOCIAL
Organização; Lei n!! 8.742193, alteração
Medida Provisória n 21.338, de 12 de março de 1996

;:..

1034

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO EDUCACIONAL IMACULADA CONCEIÇÃO, SALVADOR (BA)
Utilidade Pública, declaração

(14) Decreto de 21 de março de 1996

1285

ASSOCIAÇÃODOSMORADORESEAMaGOSDOBArnROITING~JOIN

VILLE (SC)
Utilidade pública, declaração

(15) Decreto de 26 de março de 1996

1287

ASSOCIAÇÃO MAISON DE LA FRANCE
Instalação; autorização
Decreto de 3 de janeiro de 1996
Publicado no DO de 4 de janeiro de 1996 e republicado no DO de 4 de

(1)

março de 1996

;............

1293

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, AUGUSTO
PESTANA (RS)
Utilidade pública, declaração

(15) Decreto de 26 de março de 1996

1287

ATlVIDADES DE FINANÇAS, CONTROLE, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Gratificação de Desempenho e Produtividade
Medida Provisória nf! 1.341, de 12 de março de 1996

1048

ATO INTERNACIONAL

Acordo Básico de Cooperação Técnica; Texto, aprovação; Brasil e
Namíbia
Decreto Legislativo n!! 35, de 28 de março de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1198

1324
Acordo paraPesquisa em Mudanças Globais acercadaSede doInstituto
Interamericano; Texto, aprovação; Brasil e Instituto 1nteramericano

para Pesquisa em Mudanças Globais
Decreto Legislativo n' 37, de 28 de março de 1996
Acordo sobre Transporte e Navegação;Protocolo de Alteração, promul-

1200

gação; Brasil e Portugal

Decreto n' 1.846, de 28 de março de 1996

1265

Acordo-Quadro relativo ao Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil; Brasil e Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) Banco Mundial; Resolução n2 68193,

elteração
Resolução n' 14, de 21 de março de 1996

1206

Tratadosobre Extradição; Texto, aprovação; Brasil e Austrália
Decreto Legislativo n' 36, de 28 de março de 1996

1199

AUMENTO DE CAPITAL
Ações, emissão; Banco do Brasil SÁ
(9) Decreto de 20 de março de 1996

1278

Banco do Brasil S.A.;Nota do TesouroNacional (NTN), emissão
Medida Provisória n' 1.367, de 20 de março de 1996

1177

AUSTRÁLIA
Tratado sobre Extradição; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo n' 36, de 28 de março de 1996

1199

ÁUSTRIA
Embaixadado Brasil; Cumulatividade,transferência;RepúblicaTcheca
(1) Decreto de 4 de março de 1996

1270

B
BACIA illDROGRÁFICADORIO PARAíBA DOSUL
Comitê para Integração, criação
Decreto n' 1.842, de 22 de março de 1996

1259

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Nota do Tesouro Nacional, Série N, emissão; Série L, substituição; Banco

Central do Brasil
Decreto nl! 1.837, de 14 de março de 1996

1247

Cal; Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1325
BANCO DO BRASIL S.A
Aumento de Capital

Ações, emissão
(9) Decreto de 20 de março de 1996 ......,............................................
Nota do Tesouro Nacional <NTN>, emissão
Medida Provisória n' 1.367, de 20 de março de 1996

1278
1177

BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVI·
MENTO (BIRD) BANCO MUNDIAL

Acordo-Quadro relativo aoPrograma Pilotoparaa Proteção das Florestas Tropicais do Brasil; Resoluçãonl! 68193, alteração
Resolução n' 14, de 21 de março de 1996

1206

BANCO MERIDIONAL DO BRASIL S.A
Capital social; Participação estrangeira; Programa Nacional de Desesta-

tização (PND)
de 7 de março de 1996

1274

(4) Decreto

BENEFIC~NCIA PORTUGUESA DE TERESÓPOLIS (RJ)

Utilidade pública; declaração
(15) Decreto de 26 de março de 1996

1287

BENEFícIO PREVIDENCIÁRIO
Custeio;Fundo de EstabilizaçãoFiscal
Emenda Constitucional n 210, de 4 de março de 1996

1005

c
CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES
FEDERAIS NÃO-QUITADOS (CADINJ
Regulamentação
Medida Provisória n' 1.360, de 12 de março de 1996

1154

CADE ver CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
CADIN ver CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E
ENTIDADES FEDERAIS NÃO-QUITADOS
CAPITAL SOCIAL
Participação estrangeira, aumento; Programa Nacional de Desestatiza-

çãc (PND); Banco Meridiona! do Brasil S.A
(4) Decreto de 7 de março de 1996

'''

"...............

Ver também AUMENTO DE CAPITAL

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321·1356, mar. 1996

1274

1326
CARGO EM COMISSÃO
Criação; Ministério da Fazenda; Reclassificação; Advocacia-Geral da
União
Medida Provis6ria n!! 1.337, de 12 de março de 1996
CARGO EM COMISSÃO
Estada, custeio; Despesa funcional; Alojamento, despesa; Viagem. despesa, ressarcimento
Decreto nº 1.840, de 20 de março de 1996
Extinção; Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
Órgãos extintos
Decreto n!:! 1.834, de 7 de março de 1996
Quantitativo; Administração Pública

Medida Provisória n' 1.361, de 12 de março de 1996

1029

1257

1244

1162

Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do

Estado
Ministério da Marinha
Decreto n!! 1.831, de 4 de março de 1996

1229

Ministério da Previdência e Assistência Social
Decretonº 1.828, de 12 de março de 1996

1221

Ministério do Trabalho
Decreto n' 1.830, de 4 de março de 1996

1223

CARGO PRIVATIVO
Oficial General; Ministério do Exército; Decreto n2 1.096194, alteração
Decreto n 21.833, de 6 de março de 1996

1244

CASA DA CRIANÇA DR. CARLOS LUIZ MALFERRARI, RINCÃO (SP)
Utilidade Pública, declaração

(5) Decreto de 7 de março de 1996

1275

CENTRO COMUNITÁRIO DE SÃO SEBASTlÃO DA AMOREIRA (PR)

Utilidade pública, declaração
(15) Decreto de 26 de março de 1996
CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DE JERIQUARA (SP)
Utilidade Pública, declaração
(14) Decreto de 21 de março de 1996

1287

1285

CIftNCIAS CONTÁBEIS
Curso de Graduação, funcionamento, autorização; Faculdade Municipal

de Nova Mutum (0)
(8) Decreto de 8 de março de 1996

1277

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Braailia, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1327
CíRCULO DEAMIGOSDAPARÓQUIADESANTAMADRE CABRINI,sÃo
CARLOS(SP)
Utilidade Pública, declaração
(5) Decreto de 7 de março de 1996

1275

CíRCULO DE AMIGOSDO MENOR PATRULHEIRODE GUARUJÁ(SP)
Utilidade Pública, declaração
(14) Decreto de 21 de março de 1996

1285

COMIT1!l DE ESTUDOS INTEGRADOS DO VALE DO PARAíBADO SUL
(CEIVAP) ver COMIT1!l PARAINTEGRAÇÃO DABACIAHIDROGRÁFICA DO RIO PARAíBADO SUL (CEIVAP)
COMIT1!l NACIONAL PARA A PREPARAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO
BRASILNA CÚPULA MUNDlAL DAALIMENTAÇÃO
Criação; Ministério das Relações Exteriores

(16) Decreto de 28 de março de 1996

1288

COMIT1!l PARA INTEGRAÇÃO DA BACIAHIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBADO SUL (CEIVAP)
Criação; Composição; Atribuições
Decreto n' 1.842, de 22 de março de 1996

1259

COMPANHIABRASILEIRADE TRENS URBANOS (CBTU)
Recursos; Companhia Fluminense de Trens Urbanos (Flumitrens); Lei
nll 8.995/95, alteração

Medida Provisória n' 1.332, de 12 de março de 1996

1015

COMPANHIACATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO (CASAN)
Operação financeira; Empréstimo externo; Projeto de Recuperação de

Sistemas de Abastecimentode Água noEstado de Santa Catarina;União
Federal, garantia; Estado de Santa Catarina. contragarantia
Resolução n'l20, de 28 de março de 1996

1215

COMPANHIADE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO(LLOYDBRAS)
Recursos, utilização; Fundo da Marinha Mercante

Medida Provisória n' 1.333, de 12 de março de 1996

COMPANHIAFLUMINENSE DE TRENS URBANOS (FLUMITRENS)
Pagamento de Pessoal; Recursos; Lei nl! 8.995195, alteração
Medida Provisória n' 1.332, de 12 de março de 1996
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1016

1015

1328
COMUNICAÇÕES
Polftica nacional; Segurança; Privacidade;Grupo de Trabalho Interministeríal (GTI), criação
Decreto n' 1.844, de 26 de março de 1996

1263

COMUNIDADE MISSIONÁRIA DE VILLAREGIA, BELO HORIZONTE
(MG)
Utilidade Pública, declaração
(14) Decreto de 21 de março de 1996

1285

COMUNIDADE REDENTOR, TEUTÕNlA (RS)
Utilidade Pública, declaração
(14) Decreto de 21 de março de 1996

1285

CONDoMíNIo
Imóvel;Incorporação imobiliária;Votação; Lei nl! 4.591/64, alteração
Lei n' 9.267, de 25 de março de 1996

1202

CONFEMNCIA NACIONAL DE SAúDE
Período de realização, alteração; Ministério da Saúde
Decreto n' 1.841, de 21 de março de 1996

1258

CONSELHO ADMINISTRATNO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE)
Composição; Lei nR 8.884194, alteração
MedidaProvtroria n' 1.331, de 7 de março de 1996

1014

CONSELHO CENTRAL DE BRASfLIA DASOCIEDADE SÃO VICENTE DE
PAULO, BRASILIA(DF)
Utilidade Pública, declaração
(14) Decreto de 21 de março de 1996

1285

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
Sistema Financeiro Nacional, reestruturação
Medida Provisória n' 1.369, de 28 de março de 1996

1183

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Ato das Disposições ConstitucionaisTransitórias, Art. 71 e 72, alteração;
Emenda Constitucional de Revisão n2 1194; Fundo de Estabilização
Fiscal
Emenda Constitucional n 210, de 4 de março de 1996

1005

CONTRATO
Administração Pública; Lei nl! 8.666193, alteração
Medida Prcuieória n' 1.358, de 12 de março de 1996

1147

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1329
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
Serviço Público; Interesse público; Lei n 2 8.745/93, alteração
Medida Provisória nº 1.368, de 21 de março de 1996

1182

CONTRATO TEMPORÁRIO ver CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
COOPERAÇÃO TÉCNICA
Acordo Básico; Texto, aprovação; Brasil e Namíbia
Decreto Legislativo nº 35. de 28 de março de 1996

1198

CRECHE BERÇÁRIO IRMÃ CATARINA, BAURU (SP)

Utilidade Pública, declaração
(13) Decreta de 21 de março de 1996

1284

CRÉDITO PRESUMIDO
Utilização. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Medida Provis6ria n' 1.352, de 12 de março de 1996

1132

CÚPULA MIINDIAL DA ALIMENTAÇÃO
Comitê Nacional para a preparação da participação do Brasil, criação
(16) Decreta de 28 de março de 1996

1288

CURSO DE GRADUAÇÃO
Autorização; Delegação de competência; Ministro da Educação e do
Deeporto
Decreto nl! 1.845, de 28 de março de 1996
Funcionamento, autorização

Ciências Contábeis;FaculdadeMunicipalde Nova Mutum (MT)
(8) Decreto de 8 de março de 1996
Pedagogia, habilitação em Educação de Excepcionais, Deficientes Mentais; Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Catanduva (SP)
(7) Decreto de 8 de março de 1996

1264

1277

1277

CURSO JOSÉ DE ANCIDETA, NITERÓi (RJ)

Utilidade Pública, declaração
(14) Decreto de 21 de março de 1996

1285

D
DATA DE PAGAMENTO
Remuneração; Servidor público civil; Militar; Empregado; Sociedade de
Economia Mista; Empresa Estatal
Medida Provis6ria n' 1.346, de 12 de março de 1996

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1090

1330
DÉBITO

Fundo de Garantia do Tempode Serviço (FGTS);Dívida ativa, inscrição;
Lei n2 8.844/94, alteração
Medida Provisória n' 1.345, de 12 de março de 1996

1089

DÉCiMOS

Criação; Servidor público civil; Remuneração; Leis nOs 8.112/90 e
8.911/94, alteração
Medida Provisória n' 1.347, de 12 de março de 1996

1091

DEFESA ECONÔMICA

Conselho Administrativo, composição; Lei nl! 8.884194, alteração
Medida Provisória n fl 1.331, de 7 de março de 1996

1014

DELEGAÇÃO DE COMPETÉNCIA
Ministro da Educação e do Desporto; Instituição de Ensino Superior,
funcionamento, autorização; Curso de Graduação, autorização
Decretonº 1.845, de 28 de março de 1996

1264

Ministro da Fazenda; Real, Plano; Serviços Públicos; Tarifas; Preço,
reajuste, revisão
Decreto n' 1.849, de 29 de março de 1996

1269

DESESTATIZAÇÃO

Empresa de energia elétrica, inclusão; Light Participações S.A.
(Lightpar)
Decretonº 1.836, de 14 de março de 1996

1246

Lei nV 8.031190, alteração
Medida Provisória n \1.1.349, de 12 de março de 1996

1112

DESPESA FUNCIONAL
Alojamento; Viagem; Ressarcimento; Servidor Público; Cargo em Comissão
Decreto n' 1.840, de 20 de março de 1996

1257

DIPLOMATA; Gratificação ver GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÁTICO (GDP)
DívIDA

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES); Agência Especial de Financiamento Industrial (Fíname)
Resolução n' 18, de 22 de março de 1996

1212

Col. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1331
Governo do Estado da Paraíba; Baoco do Estado da Paraíba (Paraiban);
Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur)
Resolução n' 17, de 22 de março de 1996

1211

Governo do Estado do Rio Grande do Sul; Caixa Econômica Estadual;
Caixa Econômica Federal; União Federal

Resolução n' 15, de 21 de março de 1996

1207

DívIDA ATIVA ver DÉBITO
DívIDA MOBILIÁRIA
Estado do Paraná; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n' 13, de 13 de março de 1996
Publicada no DO de 14 de março de 1996
Retificada no DO de 19 de março de 1996

1205
1304

E
EDENINSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO, BRASíLIA(DF)
Utilidade pública, declaração

(15) Decreto de 26 de março de 1996

1287

EDUCAÇÃO
Custeio; Fondo de Estabilização Fiscal
Emenda Constitucional n~ 10, de 4 de março de 1996

1005

EMBAlXADA DO BRASIL
Representação externa; República Eslovaca; Cumulatividade, transferência; República Tcheca; Áustria
(l) Decreto de

4 de março de 1996

1270

EMPREGADO
Sociedade de Economia Mista; Empresa Estatal; Data de Pagamento
Medida Provisória n' 1.346, de 12 de março de 1996

1090

EMPREGO
Discriminação; Grupo de Trabalho para a Eliminação, criação; Ministério do Trabalho
(lO) Decreto de 20 de março de 1996

1279

EMPRESA ESTATAL
Empregado; Remuneração; Data de Pagamento
Medida Provisória n' 1.346, de 12 de março de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1090

1332
EMPRESA ESTRANGEIRA

Instalação, autorização
Associação Maison de la France
(1) Decreto de 3 de janeiro de 1996
Publicado no DO de 4 de janeiro de 1996 e republicado no DO de 4
de março de 1996
Midclle East Airlines Airliban S.AL.
(2) Decreto de 5 de março de 1996

1293
1272

EMPRÉSTIMO ver OPERAÇÃO FlNANCEIRA
ENCARGOS FlNANCEIROS

Administração pública; Entidade, extinção. dissolução; Lei nl!8.931/94,
alteração
Medida Provisória n' 1.357, de 12 de março de 1996

1029

ENSlNO AERONÁUTlCO

Regulamentação; Lei n 2 7.549/86
Decreto n' 1.838, de 20 de março de 1996

1249

ENTIDADE ESTRANGEIRA

Instalação, autorização; Fundação Friedrich Ebert; Estatuto
(51) Decreto de 12 de fevereiro de 1996
Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1996 e republicado no DO de 4 de
março de 1996

1294

EQUIPAMENTOS

Aquisição; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), isenção
Medida Provisória n ll1.370, de 28 de março de 1996

1185

ESTADA

Custeio; Despesa funcional; Alojamento, despesa; Viagem, despesa, ressarcimento; Servidor Público; Cargo em Comissão
Decreto n' 1.840, de 20 de março de 1996

1257

ESTADO DE SANTA CATARlNA

Operação financeira; Empréstimo externo; Companhia Catarinense de
!guas e Saneamento (Cesan); Projeto de Recuperação de Sistemas de
Abastecimento de Água no Estado de Santa Catarina; União Federal,
garantia
Resolução n 2 20, de 28 de março de 1996

1215

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1333
ESTADO DO CEARÁ

Operaçãofinanceira; Empréstimointerno;Programas Pré-Moradia, PTÓSaneamento e Pré-Conclusão
Resolução n' 21, de 29 de março de 1996

1217

ESTADO DO PARANÁ
Letra Financeira do Tesouro (LFTPR), emissão; Dívida mobiliária

Resolução n' 13, de 13 de março de 1996
Publicada noDO de 14 de março de 1996
Retificada no DO de 19 de março de 1996

1205
1304

ESTADOS, mSTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
Operação financeira; Empréstimo externo; Empréstimo interno; Normas; Resolução nl!69/95, alteração
Resolução n' 19, de 27 de março de 1996

1213

EXTRADIÇÃO

Tratado;Texto, aprovação; Brasil e Austrália
Decreto Legislativo n fl 36. de 28 de março de 1996

1199

F
FINANÇAS E CONTROLE; Poder Executivo ver SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO DO PODER EXECUTIVO
FLORESTA TROPICAL

Brasil; Proteção; Acordo-Quadro relativo ao Programa PilotO; Brasil e
Banco Internacional para Reconstruçãoe Desenvolvimento (Bird)Banco
Mundial; Resolução nll 68/93, alteração
Resolução n 214, de 21 de março de 1996

1206

FORÇAS ARMADAS
Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação
Medida Provisória nº 1.362. de 12 de março de 1996

1164

FUNÇÃO GRATIFICADA
Extinção; Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
Órgãos extintos
Decreto nº 1.834, de 7 de março de 1996

1244

Quantitativo; Administração Pública
Medida Provisória nº 1.361. de 12 de março de 1996

1162

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1334
Remanejamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Decreto n<J.1.828, de 1~ de março de 1996

1221

FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQUISA DAS
TARTARUGAS MARINHAS - PRÓ·TAMAR, PRAIA DO FORTE,
MATA DE SÃO JOÃO (BA)
Utilidade Pública, declaração
(5) Decreto de 7 de março de 1996

1275

FUNDAÇÃO CULTURAL E ECOLóGICA ANJOS DO ASFALTO, RIO DE
JANEIRO (0)
Utilidade pública, declaração

(15) Decreto de 26 de março de 1996

1287

FUNDAÇÃO DE ASSISTJ!:NClA SOCIAL CRISTÃ, SOBRAL (CE)
Utilidade Pública, declaração

(13) Decreto de 21 de março de 1996

1284

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA, MOGI GUAÇU (SP)
Utilidade pública, declaração
(l5) Decreto de 26 de março de 1996

1287

FUNDAÇÃO FRIEDRICH EBERT
Entidade estrangeira, instalação; autorização
(51) Decreto de 12 de fevereiro de 1996
Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1996 e republicado no DO de 4 de
março de 1996

1294

FUNDAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR DO CONGO (PB)
Utilidade Pública, declaração
(l4) Decreto de 21 de março de 1996

1285

FUNDAÇÃO RÃDIO NAZARÉ, ANANINDEUA (PA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
Decreto Legislativo n!l22, de 5 de março de 1996

1190

FUNDAÇÃO SÃO SEBASTIÃO DE ESPINOSA (MG)
Utilidade Pública, declaração
(l4) Decreto de 21 de março de 1996

1285

FUNDAÇÃO SOLIDARIEDADE, CURITIBA (PR)
Utilidade Pública, declaração
(l3) Decreto de 21 de março de 1996

1284

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Braaília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1335
FUNDAÇÃO ZÉ RIBEIRO (FUNZER), TAPEROÁ (PB)

1tadiodilUsão;Serviço,concessão,pernrissão
Decreto Legislativo n'l28, de 21 de março de 1996

1194

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)

Recursos, alocação; Sistema Único de Saúde (SUB)
MediiÜJ. Provisória n' 1.364, de 12 de março de 1996

1170

Recursos; Leis nlls 8.019/90 e 8.212191, alteração
Medida Provisória n' 1.340, de 12 de março de 1996

1047

FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARlAçÃO SALARIAL (FCVS)

Funcionamento; Legislação
Medida Provisória n!l1.363 J de 12 de março de 1996

1169

FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL (FESR)

Funcionamento; Legislação
Medida Provisória nº 1.363, de 12 de março de 1996

1169

FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL

Criação, alteração; Recursos, aplicação; Saúde; Educação; Beneficio previdenciário; Custeio; Constituição Federal; Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, Art. 71 e 72, alteração; Emenda Constitucional
de Revisão nl!1/94
Emenda Constitucional nl!.10, de de março de 1996
é

1005

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)

Débito; Dívida ativa, inscrição; Lei n ll 8.844/94, alteração
Medida Provisória nº 1.345, de 12 de março de 1996

1089

FUNDO DE MARINHA MERCANTE l,'MM)

Legislação, alteração
Medida Provisória n' 1.359, de 12 de março de 1996

1148

Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
Medida Provisória nº 1.335, de 12 de março de 1996

1022

Recursos, utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbras)
Medida Provisória n'l 1.333, de 12 de março de 1996

1016

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PISlPASEP

Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
Medida Provisória nº 1.335, de 12 de março de 1996
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1022

1336
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO
DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO (FUNDAF)
Adaptação; Legislação
Medida Provisória n' 1.363, de 12 de março de 1996

1169

FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
(FUNTREDE)
Funcionamento; Legislação
Medida Provisória n' 1.363, de 12 de março de 1996

1169

FUNDO SOCIAL DE EMERGl1:NClA ver FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO
FISCAL

G
GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA
Divida; Banco do Estado da Paraíba (Paraiban)
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES);
Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame)
Resolução n' 18, de 22 de março de 1996
Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur)
Resolução n' 17, de 22 de março de 1996

1212
1211

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Dívida; Caixa Econômica Estadual; Caixa Econômica Federal; União
Federal
Resolução n' 15, de 21 de março de 1996

1207

GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET)
Criação; Militar; Forças Armadas
Medida Provisória nfl 1.362, de 12 de março de 1996

1164

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO
Criação; Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária
Medida Provisória n' 1.336, de 12 de março de 1996
Publicada no DO de 13 de março de 1996
Republicada no DO de 14 de março de 1996

1026
1303

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VÔO
Criação; Grupo-Defesa Aérea e Controledo Tráfego(Dacta)
Medida Provisória n 21.336, de 12 de março de 1996
Publicada no DO de 13 de março de 1996
Republicada no DO de 14 de março de 1996

1026
1303

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1337
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DIPLOMÁTICO (GDD)
Criação; Ministério das Relações Exteriores
Medida Provisória n 21.341, de 12 de março de 1996

1048

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)
Criação, alteração; Atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento
Medida Provisória nl! 1.341, de 12 de março de 1996

1049

GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL (GTI)

Criação; Política Nacional de Segurança e Privacidade das Comunicações para o País
Decreto n' 1.844, de 26 de março de 1996

1263

GRUPO DE TRABALHO PARA A ELIMINAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO NO
EMPREGO E NA OCUPAÇÃO (GTEDEO)
Criação; Ministério do Trabalho

(lO) Decreto de 20 de março de 1996

1279

GRUPO-DEFESA AÉREA E CONTROLE DO TRÁFEGO (DACTA)
Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção 80 Vôo, criação
Medida Provisória nl!1.336, de 12 de março de 1996
Publicada no DO de 13 de março de 1996
Republicada no DO de 14 de março de 1996

1026
1303

I
IMÓVEL
Financiamento; Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,

Títulos ou Valores (IOF). Alíquotas, alteração; Decreto nl! 1.764195,
alteração

Decreto nl!1.829, de 4 de março de 1996

1223
2

Incorporação imobiliária; Condomínio; Votação; Lei n 4.591/64, alteração

Lei n' 9.267, de 25 de março de 1996

1012

Servidão administrativa; Utilidade PúbliCa

Santa Leopoldina e Domingos Martins (ES); Espírito Santo Centrais
Elétricas S.A. (Escelaa)
(Il) Decreto de 20 de março de 1996
Resende (0); Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de
Janeiro (Cerj)
(12) Decreto de 20 de março de 1996
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1281
1283

1338
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Alíquota
Alteração; Mercosul; Tarifa Externa Comum, Lista de Exceção,
alteração; Decreto n 21.767/95
Decreto n' 1.848, de 29 de março de 1996
Redução
Medi<Úl Provisória n' 1.351, de 12 de março de 1996
Isenção; Informática, bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n!! 1.371, de 28 de março de 1996

1268
1124
1186

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, Tí·
TULOS OU VALORES (IOF)

Alíquota, incidência, alteração; Imóvel; Financiamento; Decreto
ns 1.764/95, alteração
Decreto n 21.829, de 4 de março de 1996

1223

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (lPI)
Crédito presumido
Medida Provisória nº 1.352, de 12 de março de 1996
Isenção
Equipamento; Máquina; Aparelho; Instrumento
Medida Provisória nº 1.370, de 28 de março de 1996
Informática; Bens de; 'Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n!! 1.371, de 28 de março de 1996

1132

1185
1186

INFORMÁTICA
Bens de; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPD, isenção; Imposto
de Importação, isenção, Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n!! 1.371, de 28 de março de 1996

1186

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Autorização; Estatuto; Regimento, aprovação; Delegação de competência; Ministro da Educação e do Desporto
Decreto n!! 1.845, de 28 de março de 1996

1264

Funcionamento, autorização; Universidade do Estado do Pará; Decreto
de 4 de abril de 1994, alteração
(3) Decreto de 6 de março de 1996

1273

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Dirigente; Responsabilidade solidária
Medida Provisória n!! 1.334, de 12 de março de 1996

1017

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1339
INSTITUTO INTERAMERICANO PARA PESQUISA EM MUDANÇAS
GLOBAIS
Acordo para Pesquisa em Mudanças Globais; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo nº 37, de 28 de março de 1996

1200

INSTRUMENTO ver EQUIPAMENTOS
INTERESSE PúBLICO
Contrato por prazo determinado; Serviço público; Lei nO 8.745/93, alte-

ração
Medida Provisória n Q 1.368, de 21 de março de 1996

1182

IOF ver IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, TíTULOS OU VALORES
IPI ver IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
ISONOMIA SALARIAL
Se~dorpúblicocivil

Medida Provisória n 21.339, de 12 de março de 1996

1036

L
LAR DAS IRMÃS DE ELIZINHA, SÃO PAULO (SP)
Utilidade Pública, declaração

(14) Decreto de 21 de março de 1996

1285

LEI DOS QUINTOS
Extinção; Servidor público civil; Décimos, criação; Leis nse 8.112/90 e
8.911J94, alteração
Medida Provisória n 21.347, de 12 de março de 1996

1091

LEI ORÇAMENTÁRIA ver ORÇAMENTO
LETRA FINANCEIRA DO TESOURO, emissão
Precatório, liquidação

Município de Campinas (SP) (LFTMC)
Resolução n 212, de 13 de março de 1996
Município de Osasco (SP) (LFTMO)
Resolução nS! 16, de 21 de março de 1996
Publicada no DO de 22 de março de 1996
Retificada no DO de 25 de março de 1996
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1203

1209
1305

1340
Dívida mobiliária; Estado do Paraná
Resoluçã<J n' 13, de 13 de março de 1996
Publicada no DO de 14 de março de 1996
Retificada no DO de 19 de março de 1996

1205
1304

LICITAÇÃO
Administração Pública; Lei n2 8.666/93, alteração
Medida Provisória nº 1.358. de 12 de março de 1996

1147

LIGHTPARTICIPAÇÕES S.A. (LIGHTPAR)
Programa Nacional de Desestatíaeção, inclusão
Decretonº 1.836, de 14 de março de 1996

1246

M
MÁQUINA ver EQUIPAMENTOS
MENSALIDADE ESCOLAR
Reajuste
MedidaProvis6ria n' 1.344, de 12 de março de 1996...............................

1083

MERCADO DE CAPITAIS
Normas; Lei n" 4.728165, alteração
Medida Provis6ria n' 1.330, de 7 de março de 1996

1013

MERCADO FINANCEffiO
Normas; Lei nl! 4.728/65, alteração
Medida Provis6ria nº 1,330, de 7 de março de 1996

,.................

1013

MERCOSUL
Nomenclatura Comum; Tarifa Externa Comum, Lista de Exceção, alteração; Decreto nl! 1.767/95, alteração

Decreto nl! 1.848, de 29 de março de 1996

1268

M1DDLE EAST AIRLINES AIRL1BAN S.AL.
Instalação, autorização; Empresa de transporte aéreo; Brasil

(2) Decreto de 5 de março de 1996
MILITAR
Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação; Forças
Armadas
Medida Provisória n 21.362, de 12 de março de 1996

1272

1132

Remuneração; Data de Pagamento

Medida Provis6ria n' 1.346, de 12 de março de 1996

1090

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1341
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO; Cargo em comissão; Função gratificada

Extinção
Decreto n!!1.834, de 7 de março de 1996
Remanejamento
Ministério da Marinha
Decreto n 21.831, de 4 de março de 1996
Ministério da Previdência e Assistência Social
Decreto nº 1.828, de 111 de março de 1996
Ministério do Trabalho
Decreto n'l 1.830, de 4 de março de 1996

1244

1229

1221
1223

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
Ensino; Lei nº 7.549/86, regulamentação
Decretonº 1.838, de 20 de março de 1996

1249

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA
Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização, criação
Medida Provisória n!! 1.336, de 12 de março de 1996
Publicada no no de 13 de março de 1996
Republicada no no de 14 de março de 1996

1026
1303

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Cargo em comissão, criação
Medida Provisória n' 1.337, de 12 de março de 1996

1029

MINISTÉRIO DA MARINHA
Cargo em comissão, remanejamento

Decreton Q 1.831, de 4 de março de 1996

1229

Comando de Operações Navais; Forças Navais, Aeronavaia e de Fuzileiros Navais, organização
Decreto n'l1.827, de 12 de março de 1996
Regulamento do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva. art.40, revogação
Decreto n'l1.835, de 14 de março de 1996

1219
1246

MINISTÉRIO DA PREVIDJ!:NCIA E ASSISTJ!:NCIA SOCIAL
Cargo em comissão; Função gratificada, remanejamento
Decreto n'l 1.828, de 12 de março de 1996

1221

MINISTÉRIO DA SAúDE
Conferência Nacional da Saúde; Período de realização, alteração
Decreto n Q 1.841, de 21 de março de 1996

1258

CoI. Leis Rep. Fed. Braail, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1342
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Comitê Nacional para a preparaçãoda participaçãodo Brasil na Cúpula
Mundial da Alimentação, criação
(16) Decreto de 28 de março de 1996

1288

Gratificaçãode Desempenho Diplomático,criação
Medida Provisória n' 1.341, de 12 de março de 1996

1048

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Cargo privativo;Oficial General; Decreto n!l 1.096194, alteração
Decretonº 1.833, de 6 de março de 1996

1244

MINISTÉRIO DO TRABALHO

Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n' 1.830, de 4 de março de 1996

1223

Grupo de Trabalho para a Eliminação da Discriminaçãono Emprego e
na Ocupação,criação
(10) Decreto de 20 de março de 1996
'"

1279

MINISTÉRIOS

Organização
Medida Provisória nl!1.342, de 12 de março de 1996

1052

MINISTRO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

Delegação de competência;Instituição de Ensino Superior, autorização;
Curso de Graduação, autorização
Decreto n' 1.845, de 28 de março de 1996

1264

MINISTRO DA FAZENDA

Delegação de competência;Real, Plano;ServiçosPúblicos;Tarifas; Preço,
reajuste, revisão
Decreto n'11.849, de 29 de marçode 1996

1269

MUNICÍPIO DE CAMPINAS (SP)

Letra Financeira do Tesouro, emissão; Precatório,liquidação
Resolução n 212, de 13 de março de 1996

1203

MUNICÍPIO DE OSASCO

Letra Financeira do Tesouro, emissão; Precatório,liquidação
Resolução n 216. de 21 de marçode 1996
Publicada no DO de 22 de março de 1996
Retificada no DO de ·25 de março de 1996

1209
1305

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1343

N
NAM!BIA

AcordoBásico de Cooperação Técnica;Texto, aprovação; Brasil

Decreto Legislativo e" 35, de 28 de março de 1996

1198

NAVEGAÇÃO

Acordo sobre Transporte e Navegação; Protocolode Alteração, promulgação; Brasil e Portugal
Decreto n' 1.846, de 28 de março de 1996

1265

NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM)

TarifaExterna Comwn, Lista de Exceção,alteração;Decreton'11. 767/95,
alteração

Decreto n' 1.848, de 29 de março de 1996

1268

NOTA DO TESOURO NACIONAL (NTN)

Programa Nacional de Desestatização (PND)
Meclicla Provis6ria ne 1.354, de 12 de março de 1996

1136

Série J, emissão; Secretaria do Tesouro Nacional
Decreto n' 1.839, de 20 de março de 1998

1255

Série N, emissão; Série LJ substituição;Secretaria do Tesouro Nacional;
BancoCentraldo Brasil
Decreto n' 1.837, d.14 de março d.1996

1247

NOTA DO TESOURO NACIONAL (NTN)

Emissão; Banco do Brasil S.A; Aumento de Capital
Medida Provis6ria n!! 1.367, de 20 de março de 1996

1177

NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL

o
OBRAS ASSISTENCIAIS CASA DO CAMINHO, ARAXÁ (MG)

Utilidade Pública, declaração
(13) Decreto de 21 de março de 1996

1284

OFICIAL GENERAL

Ministério do Exército; Cargo privativo; DecretonQ 1.096/94, alteração
Decreton!! 1.833, de 6 de março de 1996
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1244

1344
OPERAÇÃO FINANCEIRA
Empréstimo externo; Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
(Caaan); Projeto de Recuperação de Sistemas de Abastecimento de Água
no Estado de Santa Catarina; União Federal, garantia; Estado de Santa
Catarina, contragarantia
Resolução n 2 20, de 28 de março de 1996

1215

Empréstimo externo; Empréstimo interno; Normas; Estados, Distrito
Federal e Municípios; Resolução n 269/95, alteração
Resolução nº 19, de 27 de março de 1996

1213

Empréstimo interno; Estado do Ceará; Programas Pro-Moradia, Prõ-Saneamento e Pró-Conclusão
Resolução n' 21, de 29 de março de 1996

1217

ORÇAMENTO
Elaboração, diretrizes; Exercício de 1996. Lei n 2 9.082/95, alteração
Medida Provisória n'l 1.366, de 14 de março de 1996

1175

ÓRGÃO PúBLICO
Extinto; Cargo em comissão; Função gratificada, extinção
Decreto n Q 1.834, de 7 de março de 1996

1244

p
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
Trabalhador
Medida Provis6ria n'l 1.355, de 12 de março de 1996

1138

PEDAGOGIA
Curso de Graduação, funcionamento, autorização
Habilitação em Educação de Excepcionais, Deficientes Mentais;
Faculdade de Filosofia. Ciências e Letras de Catanduva (SP)
(7) Decreto de B de março de 1996

1277

PESSOAL

Pagamento; Recursos; Companhia Fluminense de Trens Urbanos
(Flumitrens); Lei n 2 8.995/95, alteração
Medida Provisória n!! 1.332, de 12 de março de 1996

1015

PISlPASEP ver PRQGRAMADE lNTEGRAÇÃOSOCIAL E DE FORMAÇÃO
DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PúBLICO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO; Poder Executivo ver SISTEMA DE
PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1345
POLICIAL FEDERAL
Carreira, reorganização; Cargo efetivo; Remuneração
Lei n' 9.266, de 15 de março de 1996

1009

POLlTICA NACIONAL DE SEGURANÇA E PRNACIDADE DAS COMUNlCAÇÔES PARA O PAís
Grupo de Trabalho Intenninisterial (GTI), criação

Decreta n' 1.844, de 26 de março de 1996

1263

PORTUGAL
Acordo sobre Transporte e Navegação; Protocolo de Alteração, promul-

gação; Brasil e Portugal
Decreton 9. 1.846, de 28 de março de 1996

1265

PRECATÓRlO
Liquidação
Município de Campinas (SP)j Letra Financeira do Tesouro, emissão

ResoluçéWn' 12, de 13 de março de 1996
Município de Oeasco (SP) (LFTMO)
Resolução nl! 16, de 21 de março de 1996
Publicada no DO de 22 de março de 1996
Retificada no DO de 25 de março de 1996

1203
1209
1305

PRESID1:NClA DA REPúBLICA
Organização

Medida Provis6ria nl! 1.342, de 12 de março de 1996 .......,.......................

1052

PREVID1:NClA SOCIAL
Guia de Recolhimento; Decreto n!! 1.197/94, alteração
Decreto n 21.843, de 25 de março de 1996

1262

PRNATIZAÇÃO ver DESESTATIZAÇÃO
PRODUTNlDADE
Gratificação; Atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento
MedidaProvis6ria n' 1.341, de 12 de março de 1996

1048

PROGRAMA DE lNTERESSE ECONÔMICO E SOCIAL
Custeio; Fundo de Estabilização Fiscal
Emenda Constitucional n 210, de 4 de março de 1996

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1005

1346
PROGRAMA DE ESTíMuLo À REESTRUTURAÇÃO E AO FORTALECIMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Conselho Monetário Nacional
Medida Provisória nQ 1.369, de 28 de março de 1996

1183

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Pessoa jurídica; Contribuição
Medidn Provisória n' 1.353, de 12 de março de 1996

1134

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR PUBLICO (PISlPASEP)

Contribuição
Medida Provisória n' 1.365, de 12 de março de 1996

1172

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)

Banco Meridional do Brasil S.A.; Capital social; Participação estrangeira,aumento
(4) Decreto de 7 de março de 1996

1274

Empresa de energia elétrica. inclusão; Light Participações S.A.
(Lightpar)
Decreto n' 1.836, de 14 de março de 1996

1246

Lei nf! 8.031190, alteração
Medidn Provisória n' 1.349, de 12 de março de 1996

1112

Nota do Tesouro Nacional, utilização
Medida Provisória n'l1.354, de 12 de março de 1996

1136

PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS
DO BRASIL

Acordo-Quadro; Brasil e Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) Banco Mundial; Resolução nl! 68/93, alteração
Resolução n' 14, de 21 de março de 1996

1206

PROGRAMAS PRÓ-MORADIA,PRÓ-BANEAMENTO E PRÓ-CONCLUSÃO

Operação fmanceira; Empréstimo interno; Estado do Ceará
Resoluçãon2 21, de 29 de março de 1996

1217

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA NO ESTADO DE SANTA CATABINA

Empréstimo externo; Companhia Catarinenae de Águas e Saneamento
(Casan); União Federal, garantia; Estado de Santa Catarina, contragarantia
Resolução n' 20, de 28 de março de 1996

1215
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1347

R
RÁDIO CAPARAÓ LTDA., CARANGOLA (MG)

Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
Decreto Legislativo nº 32, de 21 de março de 1996
RÁDIO CENTRAL MISSIONEIRA LTDA., SÃO

1196

unz GONZAGA (RS)

RadiodilUsão; Serviço,concessão,pernrissão
DecretoLegislativo nº 34, de 21 de março de 1996

1198

RÁDIO CIDADE DE GOIÁS LTDA., GOIÁS (GO)

RadiodilUsão; Serviço,concessão,pernrissão
DecretoLegislativo nº 27, de 21 de março de 1996

1193

RÁDIO EXCELSIOR DA BAHIA S.A., SALVADOR (BA)

Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão

DecretoLegislativo n!.' 24, de 5 de março de 1996

1191

RÁDIO FM VALE DO SOL LTDA., SANTO ANTÔNIO DA PLATINA (PR)

RadiodilUsão; Serviço,concessão,pernrissão
DecretoLegislativo nf!31, de 21 de março de 1996

1196

RÁDIO LIBERTADORA MOSSOROENSE LTDA., MOSSORÓ (RN)

Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
Decreto Legislativo n Q 23, de 5 de março de 1996

1190

RÁDIO MARUMBY LTDA., CAMPO LARGO (PR)

Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
Decreto Legislativo n Q 30, de 21 de março de 1996
RÁDIO MISSIONEIRA SETE POVOS LTDA., SÃO

1195

unz GONZAGA (RS)

Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
Decreto Legislativo n Q 25, de 21 de março de 1996

1192

RÁDIO NATAL REIS MAGOS LTDA., NATAL (RN)

Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
Decreto Legislativo n Q 26, de 21 de março de 1996

1192

RÁDIO PANEMA LTDA., ANDIRÁ (PR)

Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
Decreto Legislativo n Q 20, de 5 de março de 1996

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996
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1348
RÁDIO S.A. CORREIO BRAZILIENSE, BRASILIA (DF)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
Decreto Legislativo n 2 33, de 21 de março de 1996

1197

RÁDIO TELEVISÃO BRASIL OESTE LTDA., CUIABÁ (MT)

RadiodllUsãOj Serviço, concessão,pernrissão
Decreto Legislativo nº 21, de 5 de março de 1996

1189

RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão, pennissão
Fundação Rádio Nazaré, Ananindeua (P A)
Decreto Legislativo n 222, de 5 de março de 1996
Fundação Zé Ribeiro (Funzer), Taperoá (PB)
Decreto Legislativo n!! 28, de 21 de março de 1996
Rádio Caparaó Ltda., Carangola (MG)
Decreto Legislativo nº 32, de 21 de março de 1996
Rádio Central Missioneira Ltda., São Luiz Gonzaga (RS)
Decreto Legislativo nº 34, de 21 de março de 1996
Rádio Cidade de Goiás Ltda., Goiás (GO)
Decreto Legislatiuo n 2 2 7, de 21 de março de 1996
Rádio Excelsior da Bahia S.A., Salvador (BA)
Decreto Legislatiuo n lJ 24, de 5 de março de 1996
Rádio FM Vale do Sol Ltda., Santo Antônio da Platina (PR)
Decreto Legislatiuo n!l 31, de 21 de março de 1996
Rádio Libertadora Mossoroense Ltda.• Mossor6 (RN)
Decreto Legislatiuo nº 23. de 5 de março de 1996
Rádio Marumby Ltda., Campo Largo (PR)
Decreto Legislatiuo n!.! 30, de 21 de março de 1996
Rádio Missioneira Sete Povos Ltda.• São Luiz Gonzaga (RS)
Decreto Legislatiuo n Q 25, de 21 de março de 1996
,..................
Rádio Natal Reis Magos Ltda., Natal (RN)
Decreto Legislatiuo n 2 26, de 21 de março de 1996
;...
Rádio Panema Ltda., Andirá (PR)
Decreto Legislatiuo n 2 20, de 5 de março de 1996
Rádio S.A. Correio Braziliense, Brasilia (DF)
Decreto Legislatiuo n 2 33, de 21 de março de 1996
Rádio Televisão Brasil Oeste Ltda., Cuiabá (MT)
Decreto Legislatiuo n Q 21, de 5 de março de 1996

1190
1194
1196

1198
1193
1191
1196
1190
1195
1192
1192
1188
1197
1189
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1349
Rede Mineira de Rádio e Televisão Ltda., Uberlândia (MG)
Decreto Legislativo n 2 29, de 21 de março de 1996
TV Amazônia Ltda., Macapá (AP)
Decreto Legislativo n!! 18, de 5 de março de 1996
Zilinsky, Propaganda e Radiodifusão Ltda., Gaspar (SC)
Decreto Legislativo nº 19, de 5 de março de 1996

REAL
Plano
Obrigações financeiras; Correção monetária
Medida Provisória nº 1.356, de 12 de março de 1996
Plano; Serviços Públicos; Tarifas; Preços, reajuste. revisão; Ministro
da Fazenda; Delegação de competência
Decreto n 2 1.849, de 29 de março de 1996

1194
1187
1188

1141

1269

RECURSOS FINANCEIROS

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)j Seguridade Social; Seguro
Desemprego; Leis nss 8.019/90 e 8.212/91, alteração
Medida Provisória n' 1.340, de 12 de março de 1996
Pagamento de Pessoal; Companhia Fluminense de Trens Urbanos
(Elumitrens); Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)j Lei
n' 8.995/95, alteração
Medida Provisória n'1 1.332, de 12 de março de 1996
Remuneração;Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), criação; Fundo de
Participação PislPasep; Fundo da Marinha Mercante
Medida Provisória n'1 1.335, de 12 de março de 1996

1047

1015

1022

Utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbras); Fundo da Marinha Mercante
Medida Provisória n~ 1.333, de 12 de março de 1996

1016

RECURSOS HíDRICOS
Bacia Hidrográfica do Rio Paraiba do Sul; Comitê para Integração,
criação
Decreto ni!1.842, de 22 de março de 1996

1259

REDE MINEIRA DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA., UBERLÂNDIA (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
Decreto Legislativo nº 29, de 21 de março de 1996

1194

REGULAMENTO DOS TRANSPORTES FERROVIÁRIOS
Aprovação
Decreto nº 1.832, de 4 de março de 1996

1230

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1350
REGULAMENTO PARA O CORPO AUXILIAR FEMININO DA RESERVA
DA MARINHA
~.40.revogação

Decreto n' 1.835, de 14 de março de 1996

1246

REMUNERAÇÃO

Policial Federal; Carreira, reorganização; Cargoefetivo
Lei n' 9.266, de 15 de março de 1996

1009

Servidor públicocivil; Militar; Data de Pagamento
Medida Provisória n9.1.346, de 12 de março de 1996

1265

REPRESENTAÇÃO EXTERNA
Embaixada do Brasil; Cumulatívídade, transferência;RepúblicaEslovaca; República Tcheca;Áustria
(l) Decreto de 4 de março de 1996

1270

REPúBLICA ESLOVACA

Embaixada do Brasil;Cumulatividade,transferência;RepúblicaTcheca;
Áustria
(1) Decreto de 4 de março de 1996

1270

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Sistema financeiro nacional
Medida Provis6ria n!! 1.334, de 12 de março de 1996

1244

s
SAÚDE
Conferência Nacional; Período de realização, alteração; Ministério da
Saúde
Decreto n!! 1.841, de 21 de março de 1996

1258

Custeio; Fundo de Estabilização Fiscal
Emenda Constitucional n!! 10, de 4 de março de 1996

,............

1005

Nota do Tesouro Nacional (NTN)
Série J, emissão; Secretaria do Tesouro Nacional
Decreto n'l1.839, de 20 de março de 1996
,....................
Série N, emissão; Série L, substituição; Secretaria do Tesouro Nacional; Banco Central do Brasil
Decreto n' 1.837, de 14 de março de 1996

1255

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

1247

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1351
SEGURIDADE SOCIAL
Organização; Recursos; Leis nss 8.019/90 e 8.212/91, alteração
Medida Provisória nº-1.340, de 12 de março de 1996
V 1.197/94.

Previdência Social;Guiade Recolhimento; Decreton
Decreto n 21.843, de 25 de março de 1996

1047

alteração

Servidorpúblico civil;Contribuição social
Medida Provisória n' 1.350, de 12 de março de 1996

1262

1122

SEGURO DESEMPREGO
Recursos; Fundo de Amparo ao Trabalhador; Leis nVs 8.019/90 e
8.212191, alteração
Medida Provisória n' 1.340, de 12 de março de 1996

1047

SERVIÇO PúBLICO
Contrato por prazo determinado; Interesse público; Lei n fl 8.745/93,
alteração
Medida Provisória n' 1.368, de 21 de março de 1996

1182

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA

Imóvel; Utilidade Pública
Santa Leopoldina e Domingos Martins (ES); Espírito Santo Centrais
Elétricas SoA (E,celsa)
(11) Decreto de 20 de março de 1996
Resende (RJ); Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de
Janeiro (Cerj)
(12) Decreto de 20 de março de 1996

1281

1283

SERVIDOR PÚBLICO
Cargo em Comissão; Estada, custeio; Despesa funcional; Alojamento,
despesa; Viagem, despesa, ressarcimento
Decreto n' 1.840, de 20 de março de 1996

Isonomiasalarial
Medida Provisória n' 1.339, de 12 de março de 1996
Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio
(PISlPasep); Contribuição
Medida Provisória n' 1.365, de 12 de março de 1996
Seguridade Social; Contribuição social
Medida Provisória n' 1.350, de 12 de março de 1996

1267
1036

1172
1122

SERVIDORPÚBUCOCIVlL

Remuneração; Data de Pagamento
Medida Provisória n' 1.346, de 12 de março de 1996

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1090

1352
Remuneração; Vantagem pessoal, extinção; Lei dos Quintos; Décimos,
criação; Leis nOs 8.112/90 e 8.911J94, alteração
Medida Provisória n 2 1.347, de 12 de março de 1996

1091

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
Organização
Medida Provisória nº 1.348. de 12 de março de 1996

1098

SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
Organização
Medida Provisória nº 1.348, de 12 de março de 1996

1098

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Reestruturação, programa; Conselho Monetário Nacional
Medida Provisória nº 1.369, de 28 de março de 1996

1183

Responsabilidade solidária
Medida Provisória n 2 1.334. de 12 de março de 1996

1017

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL
Real, Plano; Medidas complementares; Correção Monetária
Medida Provisória n'l 1.356, de 12 de março de 1996

1141

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)
Financiamento; Recursos; Assistência Médico Social; Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT)
Medida Provis6ria n!! 1.364, de 12 de março de 1996

1170

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
Empregado; Remuneração; Data de Pagamento
Medida Provisória nº 1.346, de 12 de março de 1996

1090

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ITAPEMIRIM (ES)
Utilidade Pública. declaração
(13) Decreto de 21 de março de 1996

1284

SUS ver SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

T
TARIFA EXTERNA COMUM
Mercosul; Nomenclatura Comum; Lista de Exceção, alteração; Decreto
n'1.767/95, alteração
Decreto n' 1.848, de 29 de março de 1996

1268

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 3, p. 1321-1356, mar. 1996

1353
TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLPl
Criação
Medida Provisória n" 1.335, de 12 de março de 1996

1022

TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, permissão, concessão
Fundação Rádio Nazaré, Ananindeua (PA)
DecretoLegislativo n~ 22, de 5 de março de 1996
Fundação Zé Ribeiro (Funzer), Taperoá (PB)
Decreto Legislativo n!!28, de 21 de março de 1996
Rádio Capara6 Ltda., Carangola (MG)
Decreto Legislativo n~ 32, de 21 de março de 1996

1190
1194
1196

Rádio Central Missioneira Ltda., São Luiz Gonzaga (RS)
DecretoLegislativo n!! 34, de 21 de março de 1996

1198

Rádio Cidade de Goiás Ltda., Goiás (GO)
Decreto Legislativo n!!27, de 21 de março de 1996

1193

Rádio Excelsior da Bahia S.A., Salvador (BA)
Decreto Legislativo n!! 24, de 5 de março de 1996

1191

Rádio FM Vale do Sol Ltda., Santo Antônio da Platina (PR)
Decreto Legislativo n'l31, de 21 de março de 1996

1196

Rádio Libertadora Mossoroense Ltda., Mossoró (RN)
Decreto Legislativo nl!23, de 5 de março de 1996

1190

Rádio Marumby Ltda., Campo Largo (PR)
Decreto Legislativo n'l30, de 21 de março de 1996

1195

Rádio Missioneira Sete Povos Ltda., São Luiz Gonzaga (RS)
Decreto Legislativo nl! 25, de 21 de março de 1996

1192

Rádio Natal Reis Magos Ltda., Natal (RN)
Decreto Legislativo n!2 26, de 21 de março de 1996

1192

Rádio Panema Ltda., Andirá (PR)
Decreto Legislativo n!2 20, de 5 de março de 1996

1188

Rádio S.A. Correio Braziliense, Brasília (DF)
Decreto Legislativo n!2 33, de 21 de março de 1996

1197

Rádio Televisão Brasil Oeste Ltda., Cuiabá (MT)
Decreto Legislativo n!221, de 5 de março de 1996

1189

Rede Mineira de Rádio e Televisão Ltda., Uberlândia (MG)
Decreto Legislativo n!!29, de 21 de março de 1996

1194

TV Amazônia Ltda., Macapá (AP)
Decreto Legislativo n'l 18, de 5 de março de 1996

1187
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Zilinsky, Propaganda e Radiodifusão Ltda., Gaspar (SC)

Decreto Legislativo n!! 19, de 5 de março de 1996

1188

TITULO DO TESOURO NACIONAL

Administração pública; Entidade, extinção, dissolução; Lei n2 8.931194,
alteração
Medida Provis6ria n ll 1.357, de 12 de março de 1996

1146

TRABALHADOR
Participação noa lucros
Medida Provisória n 21.355, de 12 de março de 1996

1138

TRANSPORTE

Acordo sobre Transporte e Navegação; Protocolo de Alteração, promulgação; Brasil e Portugal
Decreto nº 1.846. de 28 de março de 1996

1265

TRANSPORTE AÉREO

Empresa, instalação; autorização; Midd1eEast Airlines Airliban S.AL.
(2) Decreta de 5 de março de 1996

1272

TRANSPORTE FERROVIÁRIO

Regulamento, aprovação

Decreto n' 1.832, de 4 de março de 1996

1230

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Informática, bens de; Aquisição
Medida Provisória n'11.371, de 28 de março de 1996

1186

TV AMAZÔNIA LTDA., MACAPÁ (AP)
1tadiodifilsão;Serviço,concessão,pernrissão
Decreto Legislativo n 2 18, de 5 de março de 1996

1187

u
UNIÃo FEDERAL
Garantia; Empréstimo externo; Companhia Catarinense de Águas e
Saneamento (Caaan); Projeto de Recuperação de Sistemas de Abastecimento de Água no Estado de Santa Catarina; União Federal, garantia;
Estado de Santa Catarina, contragarantia
Resolução n' 20, de 28 de março de 1996

1215
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1355
Orçamento, elaboração, diretrizes; Exercício de 1996 -. Lei nl! 9.082195,
alteração
Medida Provisória n' 1.366, de 14 de março de 1996

1175

UNIÃo ISRAELlTASHELGUEMILUTHASSADIM,RIODEJANEffiO(RJ)

Utilidade Pública, declaração
(6) Decreto de 8 de março de 1996

1276

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

Funcionamento, autorização; Decretode 4 de abril de 1994, alteração
(3) Decreto de 6 de março de 1996

1273

UTILlDADE PúBLICA
Declaração

Ação Comunitária do Parque Jeraguá, Bauru (SP)
(5) Decreto de 7 de março de 1996
Associação de Pais e Mestres do Centro Educacional Imaculada
Conceição, Salvador (BA)
(14) Decreto de 21 de março de 1996
Associaçãodos Moradores e Amigos do Bairroltinga, Joinville (SC)
(15) Decreto de 26 de março de 1996
Associação Protetora do Hospital São Francisco, Augusto Pestana (RS)
(15) Decreto de 26 de merço de 1996
Beneficência Portuguesa de Teresópolia (RJ)
(15) Decreto de 26 de março de 1996
Casa da Criança Dr. CarlosLuiz Malferrari, Rincão (SP)
(5) Decreto de 7 de março de 1996
Centro Comunitáriode São Sebastião da Amoreira(PR)
(15) Decreto de 26 de março de 1996
Centro Social Comunitário de Jeriquera (SP)
(14) Decreto de 21 de março de 1996
Círculo de Amigos da Paróquia de Santa Madre Cabrini, São
Carlos (SP)
(5) Decreto de 7 de março de 1996
Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Guarujá (SP)
(14) Decreto de 21 de março de 1996
ComunidadeMissionária de Villaregia, Belo Horizonte(MG)
(14) Decreto de 21 de março de 1996
Comunidade Redentor, Teutônia (RS)
(14) Decreto de 21 de março de 1996
Col. Leia Rep. Fed. Braail, Brasília, v. 188, n, 3, p. 1321-1356, mero 1996

1275

1285
1287

1287
1287
1275
1287
1285

1275
1285
1285
1285
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Conselho Central de Brasília da Sociedade São Vicente de Paulo,
Brasilia (DF)
(14) Decreto de 21 de março de 1996
Creche Berçário Irmã Catarioa, Bauru (SP)
(13) Decreto de 21 de março de 1996
OueeoJosé de Anchieta, Niterói (RJ)
(14) Decreto de 21 de março de 1996

Eden Instituto de Apoioao Desenvolvimento Humano.Brasília(DF)
(15) Decreto de 26 de março de 1996
Fundação Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisa das Tartarugas
Marinhas -Pró-Tamar, Praia do Forte, Mata de São João (BA)
(5) Decreto de 7 de março de 1996
Fundação Cultural e Ecológica Anjos do Asfalto, Rio de Janeiro (RJ)
(15) Decreto de 26 de março de 1996
Fundação de Assistência Social Cristã, Sobral (CE)
(13) Decreto de 21 de março de 1996
Fundação Educacional Guaçuana, Mogi Guaçu (SP)
(15) Decreto de 26 de março de 1996
Fundação Médico Hospitalar do Congo (PB)
(14) Decreto de 21 de março de 1996
Fundação São Sebastião de Espinosa (MG)
(14) Decreto de 21 de março de 1996
Fundação Solidariedade, Curitiba (PR)
(13) Decreto de 21 de março de 1996
Lar das Irmãs de Elizinha, São Paulo (SP)
(14) Decreto de 21 de março de 1996
Obras Assistenciais Casa do Caminho, Araxá (MG)
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EMENDA CONSTITUCIONAL

EMENDA CONSTITUCIONAL N· 11
Permite a admissão de professores, técnicose cientistas estrangeiros pelas universidades brasileiras e concede autonomia às
instituições de pesquisa cientifica e tecnol6gica.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3· do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1· São acrescentados ao art. 207 da Constituição Federal
dois parágrafos com a seguinte redação:
«Art. 207
.
§ 1· É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.
§ 2· O disposto neste artigo aplica-se às instituições de
pesquisa científica e tecnológica."
Art. 2" Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de abril de 1996
Mesa da Câmara dos Deputados

Mesa do Senado Federal

Deputado LUÍS EDUARDO
Presidente

Senador JOSÉ SARNEY
Presidente
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Deputado RONALDO PERIM
lº"ice-Presidente

Senador TEOTONIO VILELA
FILHO

lºVice-Presidente
Deputado BETO MANSUR
2 2 Vice-Presidente

Senador JÚLIO CAMPOS

Deputado WILSON CAMPOS
I' Secretário

Senador ODACIR SOARES

Deputado LEOPOLDO BESSONE
2' Secretário

Senador RENAN CALHEIROS
2' Secretário

Deputado BENEDITO DOMINGOS

Senador LEVY DIAS

32 Secretário

32 Secretário

Deputado JOÃO HENRIQUE

Senador ERNANDES AMORIM

4º Secretário

42 Secretário

2º Vice-Presidente
12 Secretário
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LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991(*)
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio. e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL
TÍTULO I
Conceituação e Princípios Constitucionais
Art. 1s A Seguridade Social compreende um conjunto integrado.
de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado
a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência
social.
Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes
princípios e diretrizes:
a) universidade da cobertura e do atendimento:
(*)Publicação consolidada da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991, determinada
pelo art. &' da Lei nl! 9.032, de 28 de abril de 1995.
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b) uniformidade e equivalência dos beneficios e serviços às populações urbanas e rurais;

c) seletividade e distributividade na prestação dos beneficios e
serviços;
d) irredutibilidade do valor dos beneficios;

e) eqüidade na forma de participação no custeio;

fJ diversidade da base de financiamento;
g) caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores,
empresários e aposentados.

TÍTULorr
Da Saúde

Art. 2º A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Parágrafo único. As atividades de saúde são de relevância pública,
e sua organização obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes:
a) acesso universal e igualitário;

b) provimento das ações e serviços através de rede regionalizada
e hierarquizada, integrados em sistema único;

c) descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
d) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas;

e) participação da comunidade na gestão, na fiscalização e no
acompanhamento das ações e serviços de saúde;

fJ participação da iniciativa privada na assistência à saúde,
obedecidos os preceitos constitucionais.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 4, p. 1359-1463, abro 1996

1361

TÍTULom
Da Previdência Social

Art. 3" A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus
beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de
incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de fanu1ia e reclusão ou morte daqueles de quem
dependiam economicamente.
Parágrafo único. A organização da Previdência Social obedecerá
aOS seguintes princípios e diretrizes:
a) universalidade de participação nos planos previdenciários,
mediante contribuição;
b) valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do saláriode-contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao do salário minimo;

c) cálculo dos benefícios, considerando-se os salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente;
d) preservação do valor real dos benefícios;

e) previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional.

TÍTULO IV
Da Assistência Social

Art. 4" A Assistência Social é a política social que provê o
atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à
família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa
portadora de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social.
Parágrafo único. A organização da Assistência Social obedecerá
às seguintes diretrizes:
a) descentralização político-administrativa;

b) participação da população na formulação e no controle das
ações em todos os níveis.
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TÍTULO V
Da Organização da Seguridade Social
Art. 5º As ações nas áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social, conforme o disposto no Capítulo II do Título VIII da
Constituição Federal, serão organizadas em Sistema Nacional de
Seguridade Social, na forma desta lei.
Art. 6º Fica instituído o Conselho Nacional da Seguridade Social, órgão superior de deliberação colegiada, com a participação da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de representantes da sociedade civil.
§ 1º O Conselho Nacional da Seguridade Social terá dezessete
membros e respectivos suplentes, sendo: (Redação dada pela Lei nº
8.619, de 5.1.1993)
a) 4 (quatro) representantes do Governo Federal, dentre os
quais, 1 (um) da área de Saúde, 1 (um) da área de previdência social
e 1 (um) da área de assistência social;
b) 1 (um) representante dos governos estaduais e 1 (um) das
prefeituras municipais;
c) 8 (oito) representantes da sociedade civil, sendo quatro trabalhadores, dos quais pelo menos dois aposentados, e quatro empresários; (Redação dada pela Lei nº 8.619, de 5.1.1993)
d) 3 (três) representantes dos conselhos setoriais, sendo um de
cada área da seguridade social, conforme disposto no Regimento do
Conselho Nacional da Seguridade Social.
§ 2º Os membros do Conselho Nacional da Seguridade Social
serão nomeados pelo Presidente da República.
§ 3º O Conselho Nacional da Seguridade Social será presidido por
um dos seus integrantes, eleito entre seus membros, que terá mandato
de 1 (um) ano, vedada a reeleição, e disporá de uma Secretaria Executiva,
que se articulará com os conselhos setoriais de cada área.
§ 4º Os representantes dos trabalhadores, dos empresários e
respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais e terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser
reconduzidos uma única vez.
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§ 5Q As áreas de Saúde, previdência social e assistência social
organizar-se-ão em conselhos setoriais, com representantes da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e da sociedade civil.

§ 6Q O Conselho Nacional da Seguridade Social reunir-se-á ordinariamente a cada bimestre, por convocação de seu presidente, ou,
extraordinariamente, mediante convocação de seu presidente ou de
um terço de seus membros, observado, em ambos os casos, O prazo de
até 7 (sete) dias para realização da reunião.
§ 7Q AB reuniões do Conselho Nacional da Seguridade Social
serão iniciadas com a presença da maioria absoluta de seus membros,
sendo exigida para deliberação a maioria simples dos votos.
§ 8 Q Perderá o lugar no Conselho Nacional da Seguridade Social
o membro que não comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas ou a
5 (cinco) intercaladas, no ano, salvo se a ausência ocorrer por motivo
de força maior, justificado por escrito ao conselho, na forma estabelecida pelo seu regimento.

§ 9 Q A vaga resultante da situação prevista no parágrafo anterior será preenchida através de indicação da entidade representada,
no prazo de 30 (trinta) dias.
§ 10. (Revogado pela Lei n Q 9.032, de 28.4.1995)
§ 11. AB ausências ao trabalho'dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes de sua participação no conselho,
serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalha- ,
da para todos os fins e efeitos legais.

Art. 7Q Compete ao Conselho Nacional da Seguridade Social:
I - estabelecer as diretrizes gerais e as políticas de integração entre as áreas, observado o disposto no inciso VII do art. 194 da
Constituição Federal;
II - acompanhar e avaliar a gestão econômica, financeira e
social dos recursos e o desempenho dos programas realizados, exigindo prestação de contas;
III - apreciar e aprovar os termos dos convênios firmados entre
a seguridade social e a rede bancária para a prestação dos serviços;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 4, p. 1359-1463, abro 1996'

1364
N - aprovar e submeter ao Presidente da República os programas anuais e plurianuais da Seguridade Social;

V - aprovar e submeter ao Órgão Central do Sistema de
Planejamento Federal e de Orçamentos a proposta orçamentária
anual da Seguridade Social;
VI - estudar, debater e aprovar proposta de recomposição periódica dos valores dos benefícios e dos salários-de-contribuição, a fim de
garantir, de forma permanente, a preservação de seus valores reais;
VII - zelar pelo fiel cumprimento do disposto nesta lei e na
legislação que rege a Seguridade Social, assim como pelo cumprimento de suas deliberações;
VIII - divulgar, através do Diário Oficial da União, todas as
suas deliberações;
IX -

elaborar o seu regimento interno.

Art. 8 As propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da
Seguridade Social serão elaboradas por comissão integrada por 3
(três) representantes, sendo 1 (um) da área da saúde, 1 (um) da área
da previdência social e 1 (um) da área de assistência social.
Q

Art. 9Q As áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência
Social são objeto de leis específicas, que regulamentarão sua organização e funcionamento.

TÍTULO VI
Do Financiamento da Seguridade Social
Introdução
Art. 10. A Seguridade Social será financiada por toda sociedade,
de forma direta e indireta, nos termos do art. 195 da Constituição
Federal e desta lei, mediante recursos provenientes da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municipios e de contribuições sociais.
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é
composto das seguintes receitas:
I -

receitas da União;
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11

111

receitas das contribuições sociais;
receitas de outras fontes.

Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou
creditada aos segurados a seu serviço;

b) as dos empregadores domésticos;

c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição;
d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro;
e) as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos.

CAPÍTULO I
Dos Contribuintes
Seção I
Dos Segurados
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as
seguintes pessoas fisicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à
empresa, em caráter não-eventual, sob sua subordinação e mediante
remuneração, inclusive como diretor empregado;

b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário,
definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente
ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas;

c) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil
para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa
nacional no exterior;
d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou
a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela suborCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 4, p. 1359-1463, abro 1996
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dinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o
não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro
amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão
diplomática ou repartição consular;
e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em
organismos oficiais brasileiros ou internacionais, dos quais o Brasil
seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se
segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio;

fJ o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil
para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior,
cuja maioria do capital votante pertença a empresa brasileira de
capital nacional;
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vinculo
efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e
Fundações Públicas Federais. (Alínea acrescentada pela Lei n' 8.647,
de 13.4.1993)

11 - como empregado doméstico, aquele que presta serviço de
natureza contínua a pessoa ou fanu1ia, no ãmbito residencial desta,
em atividades sem fins lucrativos;
111 - como empresário: o titular de firma individual urbana ou
rural, o diretor não empregado, o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria e o
sócio cotista que participe da gestão ou receba remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural;
IV - como trabalhador autônomo:
a) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter
eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego;

b) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não;

V - como equiparado a trabalhador autônomo, além dos casos previstos em legislação específica:
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário,
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diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua;
(Redação dada pela Lei n' 8.540, de 22.12.1992)
b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de
extração mineral - garimpo -, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de
empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não-contínua; (Alínea acrescentada pela Lei n' 8.540, de 22.12.1992)

c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de
vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, este quando
por ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à Previdência
Social em razão de outra atividade, ou a outro sistema previdenciário,
militar ou civil, ainda que na condição de inativo; (Redação dada pela
Lei n' 8.540, de 22.12.1992)
d) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por sistema
próprio de previdência social; (Redação dada pela Lei n' 8.540, de
22.12.1992)
e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo
oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá
domiciliado e contratado, salvo quando coberto por sistema de previdência social do país do domicílio; (Alínea acrescentada pela Lei n'
8.540, de 22.12.1992)

VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vinculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural
definidos no regulamento;

VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam essas atividades individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de quatorze anos ou a
eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo
familiar respectivo. (Redação dada pela Lei n' 8.398, de 7.1.1992)
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§ 1Q Entende-se como regime de economia familiar a atividade
em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria
subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboração, sem a utilização de empregados.

§ 2Q Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma
atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de Previdência Social
é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas.
§ 3Q O INSS instituirá Carteira e Identificação e Contribuição,
sujeita a renovação anual, nos termos do Regulamento desta lei, que
será exigida. (Redação dada pela Lei n Q 8.870, de 15.4.1994)

I - da pessoa física, referida no inciso V, alínea a, deste
artigo, para fins de sua inscrição como segurado e habilitação aos
benefícios de que trata a Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991; (Inciso
acrescentado pela Lei n Q 8.870, de 15.4.1994)
II - do segurado especial, referido no inciso VII deste artigo,
para sua inscrição, comprovação da qualidade de segurado e do
exercício de atividade rural e habilitação aos benefícios de que trata
a Lei n'' 8.213, de 24 de julho de 1991. (Inciso acrescentado pela Lei
nº 8.870, de 15.4.1994)
§ 4Q O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade
abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa
atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta lei para
fins de custeio da Seguridade Social. (Parágrafo acrescentado pela Lei
n Q 9.032, de 28.4.1995)

Art. 13. O servidor civil ou militar da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, é excluído do Regime Geral de Previdência
Social consubstanciado nesta lei, desde que esteja sujeito a sistema
próprio de previdência social.
Parágrafo único. Caso este servidor venha a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo Regime Geral
de Previdência Social, tornar-se-á segurado obrigatório em relação a
essas atividades.
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Art. 14. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos
de idade que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, na forma do art. 21, desde que não incluído nas
disposições do art. 12.

Seção II
Da Empresa e do Empregador Doméstico
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o
risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou
não, bem como os órgãos e as entidades da Administração Pública
direta, indireta e fundacional;
II ~ empregador doméstico - a pessoa ou fanulia que admite
a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Considera-se empresa, para os efeitos desta lei,
o autônomo e equiparado em relação a segurado que lhe presta
serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer
natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular
de carreira estrangeiras.

CAPÍTULülI
Da Contribuição da União
Art. 16. A contribuição da União é constituída de recursos adicionais do Orçamento Fiscal, fixados obrigatoriamente na Lei Orçamentária Anual.
Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social, na forma da Lei Orçamentária Anual.
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Art. 17. Para pagamento dos Encargos Previdenciários da
União (EPU) poderão contribuir os recursos da Seguridade Social,
referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, nas
proporções do total destas despesas, estipuladas pelo segninte cronograma: (Este artigo encontra-se alterado pela Medida Provisória n'
1.340, de 12.3.1996)
I

até 55% (cinqüenta e cinco por cento), em 1992;

II

até 45% (quarenta e cinco por cento), em 1993;

III

até 30% (trinta por cento), em 1994;

IV

até 10% (dez por cento), a partir de 1995.

Art. 18. Os recursos da Seguridade Social referidos nas alíneas
a, b, c e d do parágrafo único do art. 11 desta lei poderão contribuir,
a partir do exercício de 1992, para: o financiamento das despesas com
pessoal e admínistração geral apenas do Instituto Nacional do Segnro
Social (INSS), do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), da Fundação Legião Brasileira de Assistência
(LBA) e da Fundação Centro Brasileira para Infância e Adolescência.
Art. 19. O Tesouro Nacional entregará os recursos destinados
à execução do Orçamento da Seguridade Social aos respectivos órgãos
e unidades gestoras nos mesmos prazos legais estabelecidos para a
distribuição dos Fundos de Participação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. (Este artigo encontra-se alterado pela
Medida Provisória n' 1.340, de 12.3.1996)
§ l' Decorridos os prazos referidos no caput deste artigo, as
dotações a serem repassadas sujeitar-se-ão à atualização monetária
segnndo os mesmos índices utilizados para efeito de correção dos
tributos da União.

§ 2' Os recursos oriundos da majoração das contribuições previstas nesta lei ou da criação de novas contribuições destinadas à
Segnridade Social somente poderão ser utilizados para atender as
ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social.
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CAPÍTULO III
Da Contribuição do Segurado
Seção!
Da Contribuição dos Segurados Empregado, Empregado Doméstico
e Trabalhador Avulso
Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e
a do trabalhador avulso é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário-de-contribuição mensal, de
forma não cumulativa, observado o disposto no art. 28, de acordo com
a seguinte tabela: (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
Salário-de-Contribuição

Alíquota em %

Até R$ 249,80
de R$ 249,81 até R$ 416,33
de R$ 416,34 até R$ 832,66

8,00
9,00
11,00

(Valores constantes da Lei nº 9.129, de 20.11.95)
§ 1e Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a
partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com
os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Lei nº
8.620, de 5.1.1993)
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se também aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos que prestem serviços a microempresas. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.620, de 5.1.1993)

Seção!1
Da Contribuição dos Segurados Trabalhador Autônomo,
Empresário e Facultativo
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresário,
facultativo, trabalhador autônomo e equiparados, aplicada sobre o
respectivo salário-de-contribuição, será de:
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I - 10% (dez por cento) para os salários-de-contribuição de
valor igual ou inferior a Cr$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros);
II buição.

20% (vinte por cento) para os demais salários-de-contri-

Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão
reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma
época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
CAPÍTULO IV
Da Contribuição.da Empresa
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
I - 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autônomos que lhe prestem serviços; (A contribuição da empresa em
relação às remunerações e retribuições pagas ou creditadas pelos
serviços de segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos
e demais pessoas fisicas, sem vinculo empregattcio, tem novo disciplinamento dado pela Lei Complementar nº 84, de 18.1.1996)
II - para o financiamento da complementação das prestações
por acidente do trabalho, dos seguintes percentuais, incidentes sobre
o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;

b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade
preponderante esse risco seja considerado médio;

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade
preponderante esse risco sej a considerado grave.
§ 1º No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, soCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 4, p. 1359-1463, abro 1996
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ciedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de
seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada
abertas e fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no
art. 23, é devida a contribuição adicional de 2,5% (dois inteiros e cinco
décimos por cento) sobre a base de cálculo definida no inciso I deste
artigo.
§ 2º Não integram a remuneração as parcelas de que trata o §
9º do art. 28.
§ 3º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá
alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas
em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular
investimentos em prevenção de acidentes.
§ 4º O Poder Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o
Conselho Nacional da Seguridade Social, mecanismos de estímulo às
empresas que se utilizem de empregados portadores de deficiências
física, sensorial e/ou mental com desvio do padrão médio.
§ 5º O disposto neste artigo não se aplica à pessoa física de que
trata a alínea a do inciso V do art. 12 desta lei. (Parágrafo acrescen-

tado pela Lei nº 8.540, de 22.12.1992)
Art. 23. As contribuições a cargo da empresa, provenientes do
faturamento e do lucro, destinadas à Seguridade Social, além do
disposto no art. 22, são calculadas mediante a aplicação das seguintes
alíquotas:
I - 2% (dois por cento) sobre sua receita bruta, estabelecida
segundo o disposto no § 1· do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.940, de 25 de
maio de 1982, com a redação dada pelo art. 22 do Decreto-Lei n" 2.397,
de 21 de dezembro de 1987, e alterações posteriores; (Esta alíquota
deixou de ser cobrada a partir de 1º.4.1992 pelas alterações dos arts.
1º, 2º e 9º da Lei Complementar nº 70, de 30.12.1991)
II - 10% (dez por cento) sobre o lucro líquido do período-base,
antes da provisão para o Imposto de Renda, ajustado na forma do art.
2º da Lei nº 8.034, de 12 de abril de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 4, p. 1359-1463, abro 1996

1374
§ 1º No caso das instituições citadas no § 1º do art. 22 desta lei,
a alíquota da contribuição prevista no inciso II é de 15% (quinze por
cento). (Alíquota elevada em mais 8% pelo art. 11 da Lei Complementar nº 70, de 30.12.1991)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às pessoas de que trata
o art. 25.

CAPÍTULüV
Da Contribuição do Empregador Doméstico
Art. 24. A contribuição do empregador doméstico é de 12% (doze
por cento) do salário-de-contribuição do empregado doméstico a seu
serviço.
CAPÍTULüVI
Da Contribuição do Produtor Rural e do Pescador
(Alterado pela Lei nº 8.398, de 7.1.1992)
Art. 25. A contribuição da pessoa física e do segurado especial
referidos, respectivamente, na alinea a do inciso V e no inciso VII do
art. 12 desta lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada
pela Lei nº 8.540, de 22.12.1992)
I - 2% (dois por cento), no caso da pessoa física, e 2,2% (dois
inteiros e dois décimos por cento), no caso do segurado especial, da
receita bruta da comercialização da sua produção; (Redação dada pela
Lei nº 8.861, de 25.3.1994)
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção para financiamento de complementação das prestações por acidente de trabalho. (Inciso acrescentado
pela Lei nº 8.540, de 22.12.1992)
§ 1e O segurado especial de que trata este artigo, além da
contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma do art. 21 desta lei. (Redação dada pela Lei nº
8.540, de 22.12.1992)
§ 2º A pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12
contribui, também, obrigatoriamente, na forma do art. 21 desta lei.
(Redação dada pela Lei nO 8.540, de 22.12.1992)
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§ 3Q Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a
processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim
compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização,
resftiamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, ftIndição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem, torrefação,
bem corno os subprodutos e os resíduos obtidos através desses processos. (parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.540, de 22.12.1992)
§ 4Q Não integra a base de cálculo dessa contribuição a produção
rural destinada ao plantio ou reflorestamento, nem sobre o produto
animal destinado à reprodução ou criação pecuária ou granjeira e à
utilização corno cobaias para fins de pesquisas científicas, quando
vendido pelo próprio produtor e quem a utilize diretamente com essas
finalidades, e no caso de produto vegetal, por pessoa ou entidade que,
registrada no Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, se dedique ao comércio de sementes e mudas no
Pais. (Parágrafo acrescentado pela Lei n" 8.540, de 22.12.1992)
§ 5Q (Vetado na Lei n Q 8.540, de 22.12.1992)

§ 6Q A pessoa física e o segurado especial mencionados no caput
deste artigo são obrigados a apresentar ao INSS Declaração Anual
das Operações de Venda (DAV), na forma a ser definida pelo referido
instituto com antecedência mínima de 120 dias em relação à data de
entrega. (Parágrafo acrescentado pela Lei n Q 8.861, de 25.3.1994)
§ 7Q A falta da entrega da declaração de que trata o parágrafo
anterior, ou a inexatidão das informações prestadas, importará na
suspensão da qualidade de segurado no período compreendido entre
a data fixada para a entrega da declaração e a entrega efetiva da
mesma ou da retificação das informações impugnadas. (Parágrafo
acrescentado pela Lei n Q 8.861, de 25.3.1994, e transcrito com a
redação dada pela Lei n Q 8.870, de 15.4.1994)
§ 8 Q A entrega da declaração nos termos do § 6Q deste artigo por
parte do segurado especial é condição indispensável para a renovação
automática da sua inscrição. (Redação dada pela Lei n Q 8.870, de
15.4.1994)
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CAPÍTULO VII
Da Contribuição sobre a Receita de Concursos de Prognósticos

Art. 26. Constitui receita da Segnridade Social a renda líquida
dos concursos de prognósticos, excetuando-se os valores destinados
ao Programa de Crédito Educativo. (Redação dada pela Lei n' 8.436,
de 25.6.1992)
§ I" Consideram-se concursos de prognósticos todos e quaisquer
concursos de sorteios de números, loterias, apostas, inclusive as
realizadas em reuuiões hípicas, nos ãmbitos Federal, Estadual, do
Distrito Federal e Muuicipal.
§ 2' Para efeito do disposto neste artigo, entende-se por renda
líquida o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados ao
pagamento de prêmios, de impostos e de despesas com a admiuistração, conforme fixado em lei, que inclusive estipulará o valor dos
direitos a serem pagos às entidades desportivas pelo uso de suas
denominações e símbolos.
§ 3' Durante a vigência dos contratos assinados até a publicação
desta lei com o Fundo de Assistência Social (F AS), é assegurado o
repasse à Caixa Econõmica Federal (CEF) dos valores necessários ao
cumprimento dos mesmos.
CAPÍTULO VIII
Das Outras Receitas

Art. 27. Constituem outras receitas da Seguridade Social:
I
as multas, a atualização monetária e os juros moratórios;
11
a remuneração recebida por serviços de arrecadação,
fiscalização e cobrança prestados a terceiros;

111 - as receitas provenientes de prestação de outros serviços
e de fornecimento ou arrendamento de bens;
IV

as demais receitas patrimoniais, industriais e financei-

ras;
V
eventuais;

as doações, os legados, as subvenções e outras receitas
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Vl - 50% (cinqüenta por cento) dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do art. 243 da Constitnição Federal;
VlI - 40% (quarenta por cento) do resultado dos leilões dos
bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal;

VlII -

outras receitas previstas em legislação específica.

Parágrafo único. As companhias seguradoras que mantêm o
seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, de que trata a Lei nº 6.194, de dezembro de
1974, deverão repassar à Seguridade Social 50% (cinqüenta por cento)
do valor total do prêmio recolhido e destinado ao Sistema Único de
Saúde (SUS), para custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito.
CAPÍTULO IX
Do Salário-de-Contríbuição

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração
efetivamente recebida ou creditada a qualquer título, durante o mês,
em uma ou mais empresas, inclusive os ganhos habituais sob a forma
de utilidades, ressalvado o disposto no § 9º e respeitados os limites
dos §§ 3º, 4º e 5º deste artigo;
II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada
na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observadas as normas
a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vinculo
empregatício e do valor da remuneração;

III - para o trabalhador autônomo e equiparado, empresário e
facultativo: o salário-base, observado o disposto no art. 29.
§ 1º Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta
do empregado ocorrer no curso do mês, o salário-de-contríbuição será
proporcional ao número de dias de trabalho efetivo, na forma estabelecida em regulamento.

§ 2º O salário-maternidade é considerado salário-de-contríbuição.
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§ 3' O limite mínimo do salário-de-contribuição é de um salário
mínimo, tomado no seu valor mensal, díário ou horário, conforme o
ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês.
§ 4' O limite mínimo do salário-de-contribuição do menor
aprendíz corresponde à sua remuneração mínima definida em lei.
§ 5' O limite máximo do salário-de-contribuição é de Cr$
170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros), reajustado a partir da data
da entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos
índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
§ 6' No prazo de. 180 (cento e oitenta) días, a contar da data de
publicação desta lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso
Nacional projeto de lei estabelecendo a previdência complementar,
pública e privada, em especial para os que possam contribuir acima
do limite máximo estipulado no parágrafo anterior deste artigo.
§ 7' O décimo-terceiro salário (gratificação natalina) integra o
salário-de-contribuição, exceto para o cálculo de benefício, na forma
estabelecida em regulamento. (Redação dada pela Lei n' 8.870, de
15.4.1994)

§ 8' O valor total das diárias pagas, quando excedente a 50%
(cinqüenta por cento) da remuneração mensal, integra o salário-decontribuição pelo seu valor total.
§ 9' Não integram o salário-de-contribuição:
a) as cotas do salário-família recebidas nos termos da lei;

b) as ajudas-de-custo e o adícional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei n' 5.929, de 30 de outubro de 1973;

c) a parcela in natura recebida de acordo com os programas de
alimentação, aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social, nos termos da Lei n' 6.321, de 14 de abril de 1976;
d) os abonos de férias não excedentes aos limites da legislação
trabalhista;

e) a importãncia recebida a título de aviso prévio indenizado,
férias indenizadas, indenização por tempo de serviço e indenização a
que se refere o art. 9' da Lei n" 7.238, de 29 de outubro de 1984;
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fJ a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da
legislação própria;
g) a ajuda-de-custo recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado;
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração mensal;
i) a importância recebida a título-de bolsa de complementação
educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei nº 6.494,
de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com a lei específica.
Art. 29. O salário-base de que trata o inciso III do art. 28 é
determinado conforme a seguinte tabela:
Escala de Salários-Base
Classe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Salário-Base

Nº Mínimo de Meses
de Permanência em
Cada Classe
(Interstícios)

l(um) salário mínimo
Cr$ 34.000,00
Cr$ 51.000,00
Cr$ 68.000,00
Cr$ 85.000,00
Cr$ 102.000,00
Cr$ 119.000,00
Cr$ 136.000,00
Cr$ 153.000,00
Cr$ 170.000,00

12
12
12
12
24
36
36
60
60

-

§ 1º Os valores do salário-de-contribnição serão reajustados, a
partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma data e com os
mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social.
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§ 2' O segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência
Social como facultativo, ou em decorrência de filiação obrigatória, cuja
atividade seja sujeita ao salário-base, será enquadrado na classe
inicial da tabela.
§ 3' Os segurados empregado, inclusive o doméstico, e trabalhador avulso, que passarem a exercer, exclusivamente, atividade sujeita
a salário-base, poderão enquadrar-se em qualquer classe até a eqnivalente ou a mais próxima da média aritmética simples dos seus seis
últimos salários-de-contribnição, atualizados monetariamente, devendo observar, para acesso às classes seguintes, os interstícios
respectivos.
§ 4' O segurado que exercer atividades simultâneas sujeitas a
salário-base contribnirá com relação a apenas uma delas.
§ 5' Os segurados empregado, inclusive o doméstico, e trabalhador avulso que passarem a exercer, simultaneamente, atividade
sujeita a salário-base, serão enquadrados na classe inicial, podendo
ser fracionado o valor do respectivo salário-base, de forma que a soma
de seus salários-de-contribuição obedeça ao limite fixado no § 5' do
art. 28.
§ 6' Os segurados empregado, inclusive o doméstico, e trabalhador avulso, que exercem, simultaneamente, atividade sujeita a salário-base, ficarão isentos de contribuições sobre a escala, no caso de o
seu salário atingir o limite máximo do salário-de-contribuição fixado
no § 5' do art. 28.
§ 7' O segurado que exercer atividade sujeita a salário-base e,
simultaneamente, for empregado, inclusive doméstico, ou trabalhador avulso, poderá, se perder o vínculo empregatício, rever seu enquadramento na escala de salário-base, desde que não ultrapasse a classe
equivalente ou a mais próxima da média aritmétíca símples dos seus
seís últimos salários-de-contribuição de todas as atividades, atualizados monetariamente.
§ 8' O segurado que deixar de exercer atividade que o incluir
como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social e
passar a contribuir como segurado facultativo, para manter essa
qualidade, deve enquadrar-se na forma estabelecida na escala de
salários-base em qualquer classe, até a equivalente ou a mais próxima
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da média aritmética simples dos seus seis últimos salários-de-contribuição, atualizados monetariamente.
§ 9' O aposentado por idade ou por tempo de serviço pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que estiver exercendo ou que
voltar a exercer atividade abrangida por este regime e sujeita a
salário-base, deverá enquadrar-se na classe cujo valor seja o mais
próximo do valor de sua remuneração. (Parágrafo acrescentado pela
Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
§ 10. Não é admitido o pagamento antecipado de contribuição
para suprir o interstício entre as classes.

§ 11. Cumprido o interstício, o segurado pode permanecer na
classe em que se encontra, mas em nenhuma hipótese isto ensejará
o acesso a outra classe que não a imediatamente superior, quando ele
desejar progredir na escala.
§ 12. O segurado em dia com as contribuições poderá regredir
na escala até a classe que desejar, devendo, para progredir novamente, observar o interstício da classe para a qual regrediu e os das
classes seguintes, salvo se tiver cumprido anteriormente todos os
interstícios das classes compreendidas entre aquela para a qual
regrediu e à qual deseja retomar.
CAPÍTULO X
Da Arrecadação e do Recolhimento das Contribuições

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de
outras importâncias devídas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n" 8.620, de 5.1.1993)
I -

a empresa é obrigada a:

a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior,
assim como as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, inclusive adiantamentos, aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos
a seu serviço, no dia 2 do mês seguinte ao da competência, prorrogado
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o prazo para o primeiro dia útil subseqüente se o vencimento cair em
dia em que não haja expediente bancário; (Redação dada pela Lei n'
9.063, de 14.6.1995)
c) recolher as contribuições de que tratam os incisos I e II do art.
23, na forma e nos prazos definidos pela legislação tributária federal
vigente;
II - os segurados trabalhador autônomo e equiparados, empresário facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por
iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da competência; (Redação dada pela Lei n' 8.620, de 5.1.1993)

III - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa são obrigados a recolher a contribuição de que trata o art. 25, até o dia 2 do
mês subseqüente ao da operação de venda ou consignação da produção, na forma estabelecida em regulamento; (Redacão dada pela Lei
nº 9.063, de 14.6.1995)
IV - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa ficam
sub-rogados nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea a do
inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações do art. 25 desta lei, exceto no caso do inciso X deste artigo,
na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei n'
8.540, de 22.12.1992)
V o empregador doméstico está obrigado a arrecadar a
contribuição do segurado empregado a seu serviço e a recolhê-la,
assim como a parcela a seu cargo, no prazo referido no inciso II deste
artigo; (Redação dada pela Lei n' 8.444, de 20.7.1992)
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei nº 4.591,
de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade
imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção,
reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu
direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida
a retenção de importância a este, devida para garantia do cumprimento dessas obrigações;

VII - exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária que
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realizar a operação com empresa de comercialização OlI incorporador
de imóveis, ficando estes solidariamente responsáveis com o construtor;

VlH - nenhuma contribuição à Seguridade Social é devida se
a construção residencial unifamiliar, destinada ao lISO próprio, de tipo
econônrico, for executada sem mão-de-obra assalariada, observadas
as exigências do regulamento;
IX - as empresas que integram grupo econônrico de qualquer
natllreza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei;
X - a pessoa física de qlIe trata a alínea a do inciso V do art.
12 e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de
que trata o art. 25 desta lei no prazo estabelecido no inciso IH deste
artigo, caso comercializem a sua produção no exterior ou, diretamente, no varejo, ao consumidor. (Redação dada pela Lei n Q 8.540, de
22.12.92)
§ 1· (Revogado pela Lei n Q 9.032, de 28.4.1995)

§ 2Q Se não houver expediente bancário nas datas indicadas na
alínea b do inciso I enos incisos H, IH, IV e X, o recolhimento deverá
ser efetuado até o dia útil imediatamente anterior. (parágrafo acrescentado pela Lei n Q 8.620, de 5.1.1993. Por força do disposto na Lei n Q
9.043, de 14.6.1995, esta disposição aplica-se somente ao contido no
inciso II do art. 30)

Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações
decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados, exceto
quanto ao disposto no art. 23.
§ 1Q Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra
o executor e adnritida a retenção de importãncias a este devidas para
garantia do cumprimento das obrigações desta lei, na forma estabelecida em regulamento.

§ 2· Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
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mente com as atividades normais das empresas, tais como construção
civil, limpeza e conservação, manutenção, vigilância e outros, independentemente da natureza e da forma de contratação. (Redação
dada pelei Lei n' 9.129, de 20.11.1995)
§ 3' A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for comprovado pelo executor o recolhimento
prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, incluída em nota fiscal ou fatura. (Parágrafo acrescentado pela
Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
§ 4' Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra
deverá elaborar folhas de pagamento e guia de recolhimento, distintas para cada empresa tomadora de serviço, devendo esta exigir do
executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento. (Parágrafoacrescentado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas de pagamento das remunerações pagas
ou creditadas a todos os segurados a seus serviços, de acordo com os
padrões e as normas estabelecidas pelo órgão competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos;

III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e
ao Departamento da Receita Federal (DRF) todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma
por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
Parágrafo único. Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na
empresa durante 10 (dez) anos, à disposição da fiscalização.
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) compete
arrecadar, fiscalizar, lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
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art. 11; e ao Departamento da Receita Federal (DRF) compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11,
cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover
a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
§ 1Q É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e do Departamento da Receita Federal (DRF) O exame da
contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse efeito O disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigado a empresa
e o segurado a prestarem todos os esclarecimentos e informações
solicitados.

§ 2º A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração
direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o serventuário da
Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e O liqüidante de
empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir
todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta lei.
§ 3 Q Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e o Departamento da Receita Federal (DRF)
podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o
ônus da prova em contrário.
§ 4º Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser
obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à
área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
co-responsável o ônus da prova em contrário.
§ 5º O desconto de contribuição e de consignação legalmente
autorizado sempre se presume feito oportuna e regularmente pela
empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se
eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o
disposto nesta lei.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 4, p. 1359-1463, abro 1996

1386
§ 6º Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro
documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade
não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu
serviço do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição
indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa
o ônus da prova em contrário.

Art.
Art.
Art.
Art.

34. (Revogado pela Lei nº 8.218, de 29.8.1991)
35. (Revogado pela Lei nº 8.218, de 29.8.1991)
36. (Revogado pela Lei nº 8.218, de 29.8.1991)

37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de
contribuições tratadas nesta lei, ou em caso de falta de pagamento de
benefício reembolsado, a fiscalização lavrará notificação de débito,
com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.
Parágrafo único. Recebida a notificação do débito, a empresa ou
segurado terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa,
observado o disposto em regulamento.

Art. 38. As contribuições devidas à Seguridade Social, incluída.
ou não em notificação de débito, poderão, após verificadas e confessadas, ser objeto de acordo para pagamento parcelado em até 60 (sessenta) meses, observado o disposto em regulamento.
§ 1º Não poderão ser objeto de parcelamento as contribuições
descontadas dos empregados, inclusive dos domésticos, dos trabalhadores avulsos e as decorrentes da sub-rogação de que trata o inciso
IV do art. 30, independentemente do disposto no art. 95.
§ 2º Não pode ser firmado acordo para pagamento parcelado se
as contribuições tratadas no parágrafo anterior não tiverem sido
pagas.
§ 3º A empresa ou o segurado que, por ato próprio ou de terceiros
tenha obtido, em qualquer tempo, vantagem ilícita em prejuízo direto
ou indireto da Seguridade Social, através da prática de crime previsto
na alínea j do art. 95, não poderá obter parcelamentos, independentemente das sanções administrativas, cíveis ou penais cabíveis.
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§ 4' As contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 23
serão objeto de parcelamento, de acordo com a legislação específica
vigente.

§ 5' Será admitido o reparcelamento por uma única vez, desde
que o devedor recolha, no ato da solicitação, dez por cento do saldo
devedor atualizado. (Parágrafo acrescentado pela Lei ri" 8.620, de
5.1.1993)

Art. 39. O débito original atualizado monetariamente, a multa
variável e os juros de mora incidentes sobre o mesmo, bem corno
outras multas previstas nesta lei, devem ser lançados em livro próprio
destinado à inscrição na Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) e da Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei ri"
8.620, de 5.1.1993)
§ l' A certidão textual do livro de que trata este artigo serve de
título para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por intermédio de seu procurador ou representante legal promover em juízo a
cobrança da dívida ativa, segundo o mesmo processo e com as mesmas
prerrogativas e privilégios da Fazenda Nacional.

§ 2' Os órgãos competentes podem, antes de ajuizar a cobrança
da dívida ativa, promover o protesto de título dado em garantia de
sua liquidação, ficando, entretanto, ressalvado que o título será
sempre recebido pro solvendo.
Art. 40. Vetado.
Art. 41. O dirigente de órgão ou entidade da Administração
Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, responde pessoalmente pela multa aplicada por infração de dispositivos desta lei
e do seu regulamento, sendo obrigatório o respectivo desconto em
folha de pagamento, mediante requisição dos órgãos competentes e a
partir do primeiro pagamento que se seguir à requisição.
Art. 42. Os administradores de autarquias e fundações públicas, criadas e mantidas pelo Poder Público, de empresas públicas e
de sociedade de economia mista sujeitas ao controle da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que se encontrarem
em mora, por mais de 30 (trinta) dias, no recolhimento das contribuições previstas nesta lei, tornam-se solidariamente responsáveis pelo
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respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos às proibições do art. I"
e às sanções dos arts. 4º e 7º do Decreto-Lei n" 368, de 19 de dezembro
de 1968.
Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de
direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz,
sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento
das importâncias devidas à Seguridade Social. (Redação dada pela
Lei nº 8.620, de 5.1.1993)
Parágrafo único. Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas legais
relativas à contribuição previdenciária, esta incidirá sobre o valor
total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo
homologado. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.620, de 5.1.1993)
Art.. 44. A autoridade judiciária velará pelo fiel cumprimento do
disposto no artigo anterior, inclusive fazendo expedir notificação ao
Instituto Nacional do Seguro Social. (INSS), dando-lhe ciência dos
termos da sentença ou do acordo celebrado. (Redação dada pela Lei
nº 8.620, de 5.1.1993)
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus
créditos extingue-se após 10 (dez) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito poderia ter sido constituido;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vicio formal, a constituição de crédito anteriormente
efetuada.

§ 1º No caso de segurado empresário ou autônomo e equiparados, o direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos, para fins de comprovação do exercício de atividade, para obtenção de benefícios, extingue-se em 30 (trinta) anos. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
§ 2º Para apuração e constituição dos créditos a que se refere o
parágrafo anterior, a Seguridade Social utilizará como base de incidência o valor da média aritmética simples dos 36 (trinta e seis)
últimos salários-de-contribuição do segurado. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
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§ 3º No caso de indenização para fins da contagem recíproca de
que tratam os arts. 94 a 99 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a
base de incidência será a remuneração sobre a qual incidem as
contribuições para o regime específico de previdência social a que
estiver filiado o interessado, conforme dispuser o regulamento, observado o limite máximo previsto no art. 28 desta lei. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)

Art. 46. O direito de cobrar os créditos da Seguridade Social,
constituídos na forma do artigo anterior, prescreve em 10 (dez) anos.
CAPÍTULO XI
Da Prova de Inexistência de Débito
Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo órgão competente, nos seguintes casos: (Redação dada pela
Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
I -

da empresa:

a) na contratação com o poder público e no recebimento de
benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedido por ele;

b) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou
direito a ele relativo;

c) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel de
valor superior a Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
cruzeiros) incorporado ao ativo permanente da empresa;
d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo
a baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital
social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade
ou sociedade comercial ou civil;

11 - do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, quando de sua averbação no registro de imóveis, salvo no
caso do inciso VIII do art. 30.
§ 1º A prova de inexistência de débito deve ser exigida da
empresa em relação a todas às suas dependências, estabelecimentos
e obras de construção civil, independentemente do local onde se
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encontrem, ressalvado aos órgãos competentes o direito de cobrança
de qualquer débito apurado posteriormente.
§ 2' A prova de inexistência de débito, quando exigível ao incorporador, independe da apresentada no registro de imóveis por ocasião
da inscrição do memorial de incorporação.
§ 3' Fica dispensada a transcrição, em instrumento público ou
particular, do inteiro teor do documento comprobatório de inexistência de débito, bastando a referência ao seu número de série e data da
emissão, bem como a guarda do documento comprobatório à disposição dos órgãos competentes.

§ 4' O documento comprobatório de inexistência de débito poderá ser apresentado por cópia autenticada, dispensada a indicação
de sua finalidade, exceto no caso do inciso II deste artigo.
§ 5' O prazo de validade da Certidão Negativa de Débito (CND)
é de 6 (seis) meses, contados da data de sua emissão. (Redação dada
pela Lei nO 9.032, de 28.4.1995)
§ 6' Independe de prova de inexistência de débito:
a) a lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato que
constitua retificação, ratificação ou efetivação de outro anterior para
o qual já foi feita a prova;

b) a constituição de garantia para concessão de crédito rural, em
qualquer de suas modalidades, por instituição de crédito pública ou
privada, desde que o contribuinte referido no art. 25 não seja responsável direto pelo recolhimento de contribuições sobre a sua produção
para a Seguridade Social;

c) a averbação prevista no inciso II deste artigo, relativa a imóvel
cuja construção tenha sido concluída antes de 22 de novembro de
1966.
§ 7' O condômino adquirente de unidades imobiliárias de obra
de construção civil não incorporada na forma da Lei n' 4.591, de 16
de dezembro de 1964, poderá obter documento comprobatório de
inexistência de débito, desde que comprove o pagamento das contribuições relativas à sua uuidade, conforme dispuser o regulamento.
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§ 8° No caso de parcelamento, a Certidão Negativa de Débito
(CND) somente será emitida mediante a apresentação de garantia,
ressalvada a hipótese prevista na alínea a do inciso I deste artigo.
(Parágrafo acrescentado pela Lei nO 9.032, de 28.4.1995)

Art. 48. A prática de ato com inobservância do disposto no
artigo anterior, ou o seu registro, acarretará a responsabilidade
solidária dos contratantes e do oficial que lavrar ou registrar o
instrumento, sendo o atonulo para todos os efeitos.
§ 12 Os órgãos competentes podem intervir em instrumento que
depender de prova de inexistência de débito, a fim de autorizar sua
lavratura, desde que o débito seja pago no ato ou o seu pagamento
fique assegurado mediante confissão de dívida fiscal com o oferecimento de garantias reais suficientes, na forma estabelecida em regulamento.
§ 22 O servidor, o serventuário da Justiça e a autoridade ou
órgão que infringirem o disposto no artigo anterior incorrerão em
multa aplicada na forma estabelecida no art. 92, sem prejuízo da
responsabilidade administrativa e penal cabível.

TÍTULO VII
Das Disposições Gerais

Art. 49. A matrícula da empresa será feita:
I - simultaneamente com a inscrição, registro ou arquivamento de ato constitutivo na Junta Comercial, se for o caso;
II - perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no
prazo de 30 (trinta) dias contados do inicio de suas atividades, quando
não sujeita a Registro do Comércio.
§ 12 Independentemente do disposto neste artigo, o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) procederá à matrícula:
a) de oficio, quando ocorrer omissão;

b) de obra de construção civil, mediante comunicação obrigatória
do responsável por sua execução, no prazo do inciso lI.
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§ 2º A unidade matriculada na forma do inciso II e do § 1º deste
artigo receberá Certificado de Matrícula com número cadastral básico, de caráter permanente.
§ 3º O não-cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b
do § 1e deste artigo sujeita o responsável a multa na forma estabelecida no art. 92 desta lei.
§ 4º O Departamento Nacional de Registro do Comércio
(DNRC), através das Juntas Comerciais, bem como os Cartórios de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, prestarão, obrigatoriamente, ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), todas as informações
referentes aos atos constitutivos e alterações posteriores relativos a
empresas e entidades neles registradas, conforme o disposto em
regulamento.

Art. 50. É obrigatória a apresentação de comprovante de matricula no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de obra de
construção civil, quando do fornecimento de alvará, bem como de
comprovante de inexistência de débito para com a Seguridade Social,
quando da concessão do habite-se, por parte das Prefeituras Municipais, salvo o disposto no inciso VIII do art. 30 desta lei. (Redação dada
pela Lei nº 8.620, de 5.1.1993)
Art. 51. O crédito relativo a contribuições, cotas e respectivos
adicionais ou acréscimos de qualquer natureza arrecadados pelos
órgãos competentes, bem como a atualização monetária e os juros de
mora, estão sujeitos, nos processos de falência, concordata ou concurso de credores, às disposições atinentes aos créditos da União, aos
quais são equiparados.
Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
reivindicará os valores descontados pela empresa de seus empregados
e ainda não recolhidos.
Art. 52. À empresa em débito para com a Seguridade Social é
proibido:
I -

distribuir bonificação ou dividendo a acionista;

II - dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio-cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo,
ainda que a título de adiantamento.
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Parágrafo único. A infração do disposto neste artigo sujeita o
responsável à multa de 50% (cinqüenta por cento) das quantias que
tiverem sido pagas ou creditadas a partir da data do evento, atualizadas na forma prevista no art. 34. (O art. 34 foi revogado pela Lei n'
8.218, de 29.8.1991)
Art. 53. Na execução judicial da dívida ativa da União, suas
autarquias e fundações públicas, será facultado ao exeqüente indicar
bens à penhora, a qual será efetivada concomitantemente com a
citação inicial do devedor.
§ l' Os bens penhorados nos termos deste artigo ficam desde
logo indisponíveis.

§ 2' Efetuado o pagamento integral da dívida executada, com
seus acréscimos legais, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da
citação, independentemente da juntada aos autos do respectivo mandado, poderá ser liberada a penhora, desde que não haja outra
execução pendente.
§ 3' O disposto neste artigo aplica-se também às execuções já
processadas.
§ 4' Não sendo opostos embargos, no caso legal, ou sendo eles
julgados improcedentes, os autos serão conclusos ao Juiz do feito, para
determinar o prosseguimento da execução.

Art. 54. Os órgãos competentes estabelecerão critério para a
dispensa de constituição ou exigência de crédito de valor inferior ao
custo dessa medida.
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22
e 23 desta lei a entidade beneficente de assistência social que atenda
aos seguintes requisitos cumulativamente:
1 - seja reconhecida como de Utilidade Pública Federal e
Estadual ou do Distrito Federal ou Municipal;
II - sejaportadora do Certificado ou do Registro de Entidade
de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço
Social, renovado a cada três anos;
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IH - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou
benefícios a qualquer título;

V - aplique integralmente o eventual resultado operacional
na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais,
apresentando anualmente ao Conselho Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades.

§ 1a Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata
este artigo será requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.
§ 2º A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou
entidade que, tendo personalidade jurídica própria, seja mantida por
outra que esteja no exercício da isenção.

Art. 56. A inexistência de débitos em relação às contribuições
devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a partir da
publicação desta lei, é condição necessária para que os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios possam receber as transferências dos
recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
(FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), celebrar
acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou
entidades da administração direta e indireta da União.
Parágrafo único. Para o recebimento do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM), bem como a consecução dos demais instrumentos citados no caput deste artigo, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios deverão apresentar os comprovantes de recolhimento das
suas contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
referentes aos 3 (três) meses imediatamente anteriores ao mês previsto para a efetivação daqueles procedimentos.
Art. 57. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios serão,
igualmente, obrigados a apresentar, a partir de 1s de junho de 1992,
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para os fins do disposto no artigo anterior, comprovação de pagamento
da parcela mensal referente aos débitos com o Institnto Nacional do
Seguro Social (INSS), existentes até 1º de setembro de 1991, renegociados nos termos desta lei.

Art. 58. Os débitos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
existentes até l' de setembro de 1991, poderão ser liquidados em até
240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais.
§ l' Para apuração dos débitos será considerado o valor original atualizado pelo índice oficial utilizado pela Seguridade Social
para correção de seus créditos. (Renumerado pela Lei nº 8.444, de
20.7.1992)
§ 2' As contribuições descontadas até 30 de junho de 1992 dos
segurados que tenham prestado serviços aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios poderão ser objeto de acordo para parcelamento em até doze meses, não se lhes aplicando O disposto no § l'
do art. 38 desta lei. (Parágrafo acrescentado pela Lei n' 8.444, de
20.7.1992)

Art. 59. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) implantará, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação
desta lei, sistema próprio e infotmatizado de cadastro dos pagamentos e débitos dos Governos Estaduais, do Distrito Federal e das
Prefeituras Municipais, que viabilize o permanente acompanhamento e a fiscalização do disposto nos arts. 56, 57 e 58 e permita a
divulgação periódica dos devedores da Previdência Social.
Art. 60. A arrecadação da receita prevista nas alíneas a, b e c
do parágrafo único do art. 11 e o pagamento dos benefícios da
Seguridade Social serão realizados através da rede bancária ou por
outras formas, nos termos e condições aprovados pelo Conselho Nacional de Seguridade Social;
Parágrafo único. Os recursos da Seguridade Social serão centralizados em banco estatal federal que tenha abrangência em todo o
. País.

Art. 61. As receitas provenientes da cobrança de débitos dos
Estados e Municípios e da alienação, arrendamento ou locação de
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bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), deverão constituir reserva técnica,
de longo prazo, que garantirá o seguro social estabelecido no Plano
de Benefícios da Previdência Social.
Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos de que trata
este artigo, para cobrir despesas de custeio em geral, inclusive as
decorrentes de criação, majoração ou extensão dos benefícios ou
serviços da Previdência Social, admitindo-se sua utilização, excepcionalmente, em despesas de capital, na forma da lei de orçamento.
Art. 62. A contribuição estabelecida na Lei n" 5.161, de 21 de
outubro de 1966, em favor da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de
Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), será de 2% (dois
por cento) da receita proveniente da contribuição a cargo da empresa,
a título de financiamento da complementação das prestações por
acidente do trabalho, estabelecida no inciso II do art. 22.
TÍTULOvrn
Das Disposições Finais e Transitórias
CAPÍTULO I
Da Modernização da Previdência Social
Art. 63. Fica instituído o Conselho Gestor do Cadastro Nacional
do Trabalhador (CNT), criado na forma dos Decretos nOs 97.936, de
10 de julho de 1989, e 99.378, de 11 de julho de 1990.
Parágrafo único. O Conselho Gestor do Cadastro Nacional do
Trabalhador é vinculado ao Ministério do Trabalho e da Previdência
Social, que assegurará condições para o seu funcionamento.
Art. 64. Ao Conselho Gestor do Cadastro Nacional do Trabalhador incumbe supervisionar e fiscalizar os trabalhos de implantação
do Cadastro Nacional do Trabalhador, bem como sugerir as medidas
legais e administrativas que permitam, no prazo máximo de 4 (quatro) anos a contar da data de publicação desta lei, a existência na
Administração Pública Federal de cadastro completo dos trabalhadores e das empresas.
Art. 65. O Conselho Gestor do Cadastro Nacional do Trabalhador terá 12 (doze) membros titulares e igual número de suplentes,
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nomeados pelo Ministro do Trabalho e da Previdência Social para
mandato de 4 (quatro) anos, sendo:
I -

6 (seis) representantes do Governo Federal;

II - 3 (três) representantes indicados pelas centrais sindicais
ou confederações nacionais de trabalhadores;

III - 3 (três) representantes das Confederações Nacionais de
Empresários.
§ 1º A presidência do Conselho Gestor será exercida por um de
seus membros, eleito para mandato de 1 (um) ano, vedada a recondução.
§ 2º O Conselho Gestor tomará posse no prazo de 30 (trinta) dias
a contar da data de publicação desta lei.
§ 3º No prazo de até 60 (sessenta) dias após sua posse, o Conselho Gestor aprovará seu regimento interno e o cronograma de implantação do Cadastro Nacional do Trabalhador (CNT), observado o prazo
limite estipulado no art. 64.

Art. 66. Os órgãos públicos federais, da administração direta,
indireta ou fundacional envolvidos na implantação do Cadastro Nacional do Trabalhador (CNT) se obrigam, nas respectivas áreas, a
tomar as providências necessárias para O cumprimento dos prazos
previstos nesta lei, bem como do cronograma a ser aprovado pelo
Conselho Gestor.
Art. 67. Até que seja implantado o Cadastro Nacional do Trabalhador (CNT), as instituições e órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, detentores de cadastros de empresas e de
contribuintes em geral, deverão colocar à disposição do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), mediante a realização de convênios, todos os dados necessários à permanente atualização dos cadastros da Previdência Social.
Art. 68. O Titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas
Naturais fica obrigado a comunicar, ao INSS, até o dia 10 de cada
mês, o registro dos óbitos ocorridos no mês imediatamente anterior,
devendo da relação constar a filiação, a data e o local de nascimento
da pessoa falecida. (Redação dada pela Lei nº 8.870, de 15.4.1994)
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§ I' No caso de não haver sido registrado nenhum óbito, deverá
o Titular do Cartório de 'Registro Civil de Pessoas Naturais comunicar este fato ao INSS no prazo estipulado no caput deste artigo.
(Parágrafo acrescentado pela Lei n' 8.870, de 15.4.1994)

§ 2' A falta da comunicação na época própria, bem como o envio
de informações inexatas sujeitará o Titular da Serventia à multa de
dez mil Ufírs, (Parágrafo acrescentado pela Lei n Q 8.870, de 15.4.1994)
Art. 69. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverá
iniciar, a partir de 60 (sessenta) dias, e concluir, no prazo de até 2 (dois)
anos, a contar da data da publicação desta lei, um programa de revisão
da concessão e da manutenção dos beneficios da Previdência Social, a
fim de apurar irregularidades e falhas porventura existentes.
§ l' O programa deverá ter como etapa inicial a revisão dos
benefícios concedidos por acidentes do trabalho.

§ 2' Os resultados do programa de revisão a que se refere o
caput deste artigo deverão constituir fonte de informações para implantação e manutenção do Cadastro de Beneficiários da Previdência
Social.
§ 3' O programa de revisão da concessão e da manutenção dos
benefícios poderá contar com auxílio de auditoria independente.

Art. 70. Os beneficiários da Previdência Social, aposentados por
invalidez, ficam obrigados, sob pena de sustação do pagamento do
beneficio, a submeterem-se a exames médico-periciais, estabelecidos
na forma do regulamento, que definirá sua periodicidade e os mecanismos de fiscalização e auditoria.
Art. 71. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverá
rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho,
ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência,
atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada
como causa para a sua concessão.
Parágrafo único. Será cabível a concessão de liminar nas ações
rescisórias e revisional, para suspender a execução do julgado rescindendo ou revisando, em caso de fraude ou erro material comprovado.
(Parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
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Art. 72. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promoverá, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação desta
lei, a revisão das indenizações associadas a beneficios por acidentes
do trabalho, cujos valores excedam a Cr$ 1.700.000,00 (um milbão e
setecentos mil cruzeiros).
Art. 73. O setor encarregado pela área de beneficios no âmbito
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverá estabelecer
indicadores qualitativos e quantitativos para acompanhamento e
avaliação das concessões de beneficios realizadas pelos órgãos locais
de atendimento.
Art. 74. Os postos de beneficios deverão adotar como prática o
cruzamento das informações declaradas pelos segurados, como os
dados de cadastros de empresas e de contribuintes em geral quando
da concessão de beneficios.
Art. 75. O pagamento mensal de beneficios de valores entre Cr$
999.000,00 (novecentos e noventa e nove mil cruzeiros) e Cr$
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) sujeitar-se-á a expressa
autorização das Direções Regionais do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).
Parágrafo único. Os beneficios de valores superiores ao limite
estipulado no caput deste artigo terão seu pagamento mensal condicionado à autorização da presidência do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).
Art. 76. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverá
proceder ao recadastramento de todos aqueles que, por intermédio de
procuração, recebem beneficios da Previdência Social.
Parágrafo único. O documento de procuração deverá, a cada
semestre, ser revalidado pelos órgãos de atendimento locais.
Art. 77. Fica autorizada a criação de Conselhos Municipais de
Previdência Social, órgãos de acompanhamento e fiscalização das
ações na área previdenciária, com a participação de representantes
da comunidade.
Parágrafo único. As competências e o prazo para a instalação
dos conselhos referidos no caput deste artigo serão objeto de regulamento desta lei.
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Art. 78. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na forma
da legislação específica, fica autorizado a contratar auditorias externas, periodicamente, para analisar e emitir parecer sobre demonstrativos econômico-financeiros e contábeis, arrecadação, cobrança e fiscalização das contribuições, bem como pagamento dos benefícios,
submetendo os resultados obtidos à apreciação do Conselho Nacional
da Seguridade Social.
Art. 79. O Conselho Nacional da Seguridade Social (CNSS)
deverá indicar cidadão de notório conhecimento na área para exercer
a função de Ouvidor-Geral da Seguridade Social, que terá mandato
de 2 (dois) aI)OS, sendo vedada a sua recondução.
§ 1º Caberá ao Congresso Nacional aprovar a escolha do ouvidor
referido no caput deste artigo.
§ 2º As atribuições do Ouvidor-Geral da Seguridade Social serão definidas em lei específica.
Art. 80. Fica O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) obrigado a:
I - enviar às empresas e aos contribuintes individuais, quando solicitado, extratos de recolhimento das suas contribuições;

II - emitir automaticamente e enviar às empresas avisos de
cobrança de débitos;

III - emitir e enviar aos beneficiários o Aviso de Concessão de
Benefício, além da memória de cálculo do valor dos benefícios concedidos;
IV - reeditar versão atualizada, nos termos do Plano de Benefícios, da Carta dos Direitos dos Segurados;
V - divulgar, com a devida antecedência, através dos meios
de comunicação, alterações porventura realizadas na forma de contribuição das empresas e segurados em geral;

VI - descentralizar, progressivamente, o processamento eletrônico das informações, mediante extensão dos programas de informatização de postos de atendimento e de Regiões Fiscais.
Art. 81. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgará, trimestralmente, lista atualizada dos devedores das contribuições
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previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como
relatório circunstanciado das medidas administrativas e judiciais
adotadas para a cobrança e execução da dívida.
§ 1a O relatório a que se refere o caput deste artigo será encaminhado aos órgãos da Administração Federal direta e indireta, às
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, aos registros públicos, cartórios de registro de títulos e documentos, cartórios
de registro de imóveis e ao sistema financeiro oficial, para os fins do
§ 3º do art. 195 da Constituição Federal e da Lei nº 7.711, de 22 de
dezembro de 1988.
§ 2º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fica
autorizado a firmar convênio com os Governos Estaduais e Municipais para extensão, àquelas esferas de governo, das hipóteses previstas no art. 10 da Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988.
Art. 82. A Auditoria e a Procuradoria do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) deverão, a cada trimestre, elaborar relação das
auditorias realizadas e dos trabalhos executados, bem como dos
resultados obtidos, enviando-a a apreciação do Conselho Nacional da
Seguridade Social.
Art. 83. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverá
implantar um programa de qualificação e treinamento sistemático de
pessoal, bem como promover a reciclagem e redistribuição de funcionários conforme as demandas dos órgãos regionais e locais, visando
a melhoria da qualidade do atendimento e o controle e a eficiência dos
sistemas de arrecadação e fiscalização de contribuições, bem como de
pagamento de benefícios.
Art. 84. O Conselho Nacional da Seguridade Social, no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias a partir de sua instalação, criará comissão
especial para acompanhar o cumprimento, pelo Ministério do Trabalho
e da Previdência Social, das providências previstas nesta lei, bem como
de outras destinadas à modernização da Previdência Social.
CAPÍTULO II
Das Demais Disposições
Art. 85. O Conselho Nacional da Seguridade Social será instalado no prazo de 30 (trinta) dias após a promulgação desta lei.
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Art. 86. Enquanto não for aprovada a Lei de Assistência Social,
o representante do conselho setorial respectivo será indicado pelo
Conselho Nacional da Seguridade Social.
Art. 87. Os orçamentos das pessoas jurídicas de direito público
e das entidades da Administração Pública indireta devem consignar
as dotações necessárias ao pagamento das contribuições da Seguridade Social, de modo a assegurar a sua regular liquidação dentro do
exercício.
Art. 88. Os prazos de prescrição de que goza a União aplicam-se
à Seguridade Social, ressalvado o disposto no art. 46.
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade Social arrecadada pelo Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) na hipótese de pagamento ou recolhimento
indevido. (Redação dada ao caput e parágrafos pela Lei nº 9.129, de
20.11.1995)
§ l' Admitir-se-á apenas a restituição ou a compensação de
contribuição a cargo da empresa, recolhida ao INSS, que, por sua
natureza, não tenha sido transferida ao custo de bem ou serviço
oferecido à sociedade.
§ 2' Somente poderá ser restituído ou compensado, nas contribuições arrecadadas pelo INSS, o valor decorrente das parcelas
referidas nas alíneas a, b e c do parágrafo úuico do art. 11 desta lei.
§ 3' Em qualquer caso, a compensação não poderá ser superior
a trinta por cento do valor a ser recolhido em cada competência.
§ 4' Na hipótese de recolhimento indevido, as contribuições
serão restituídas ou compensadas atualizadas monetariamente.

§ 5' Observado o disposto no § 3', o saldo remanescente em favor
do contribuinte, que não comporte compensação de uma só vez, será
atualizado monetariamente.
§ 6' A atualização monetária de que tratam os §§ 4' e 5' deste
artigo observará os mesmos critérios utilizados na cobrança da própria contribuição.

§ 7' Não será permitida ao beneficiário a antecipação do pagamento de contribuições para efeito de recebimento de benefícios.
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Art. 90. O Conselho Nacional da Seguridade Social, dentro de
180 (cento e oitenta) dias da sua instalação, adotará as providências
necessárias ao levantamento das dívidas da União para com a Seguridade Social.
Art. 91. Mediante requisição da Seguridade Social, a empresa
é obrigada a descontar, da remuneração paga aos segurados a seu
serviço, a importância proveniente de dívida ou responsabilidade por
eles contraída junto à Seguridade Social, relativa a benefícios pagos
indevidamente.
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta lei para a qual
não haja penalidade expressamente cominada sujeita o responsável,
conforme a gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00
(cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros),
conforme dispuser o regulamento.
Art. 93. O recurso contra a decisão do INSS que aplicar multa
por infração a dispositivo da legislação previdenciária só terá seguimento se o interessado o instruir com a prova do depósito da multa
atualizada monetariamente, a partir da data da lavratura. (Redação
dada pela Lei n" 8.870, de 15.4.1994)
Parágrafo único. A autoridade que reduzir ou relevar multa
recorrerá de ofício para autoridade hierarquicamente superior, na
forma estabelecida em regulamento.

Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá
arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração ajustada, contribuição
por lei devida a terceiros, desde que provenha de empresa, segurado,
aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que couber, o disposto nesta lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, às contribuições que tenham a mesma base utilizada para o
cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou
creditada a segurados, ficando sujeitas aos mesmos prazos, condições,
sanções e privilégios, inclusive no que se refere à cobrança judicial.

Art. 95. Constitui crime:
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a) deixar de incluir na folha de pagamentos da empresa os
segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou autônomo
que lhe prestem serviços;
b) deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa o montante das quantias descontadas dos segurados e o das contribuições da empresa;
c) omitir total ou parcialmente receita ou lucro auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições, descumprindo as normas legais pertinentes;
d) deixar de recolher, na época própria, contribuição ou outra
importãncia devida à Seguridade Social e arrecadada dos segurados
ou do público;
e) deixar de recolher contribuições devidas à Seguridade Social
que tenham integrado custos ou despesas contábeis relativos a produtos ou serviços vendidos;
fJ deixar de pagar salário-família, salário-maternidade, auxílionatalidade ou outro beneficio devido a segurado, quando as respectivas quotas e valores já tiverem sido reembolsados à empresa. (Sem
efeito para o auxflio-natalidade a partir de 1 Q.1.1996, por força do
disposto na Lei n Q 8. 742, de 7.12.1993)
g) inserir ou fazer inserir em folha de pagamentos, pessoa que
não possui a qualidade de segurado obrigatório;
h) inserir ou fazerinserir em Carteira de Trabalho e Previdência
Social do empregado, ou em documento que deva produzir efeito
perante a Seguridade Social, declaração falsa ou diversa da que
deveria ser feita;
i) inserir ou fazer inserir em documentos contábeis ou outros
relacionados com as obrigações da empresa declaração falsa ou diversa da que deveria constar, bem como omitir elementos exigídos pelas
normas legais ou regulamentares específicas;
j) obter ou tentar obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita,
em prejuízo direto ou indireto da Seguridade Social ou de suas
entidades, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, contrafação, imitação, alteração ardilosa, falsificação ou qualquer
outro meio fraudulento.
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§ lº No caso dos crimes caracterizados nas alíneas d, e e f deste
artigo, a pena será aquela estabelecida no art. 5º da Lei nº 7.492, de
16 de junho de 1986, aplicando-se à espécie as disposições constantes
dos arts. 26,27,30,31 e 33 do citado diploma legal.
§ 2º A empresa que transgredir as normas desta lei, além das
outras sanções previstas, sujeitar-se-á, nas condições em que dispuser o regulamento:
a) à suspensão de empréstimos e financiamentos, por instituições financeiras oficiais;

b) à revisão de incentivos fiscais de tratamento tributário espe-

cial;
c) à inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão ou
entidade da: Administração Pública direta ou indireta Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal;
d) à interdição para o exercício do comércio, se for sociedade
mercantil ou comerciante individual;

e) à desqualificação para impetrar concordata;

fJ à cassação de autorização para funcionar no País, quando for
o caso.
§ 3º Consideram-se pessoalmente responsáveis pelos crimes
acima caracterizados o titular de firma individual, os sócios solidários, gerentes, diretores ou administradores que participem ou tenham participado da gestão de empresa beneficiada; assim como o
segurado que tenha obtido vantagens.
§ 4º A Seguridade Social, através de seus órgãos competentes,
e de acordo com o regulamento, promoverá a apreensão de comprovantes de arrecadação e de pagamento de benefícios, bem como de
quaisquer documentos pertinentes, inclusive contábeis, mediante
lavratura do competente termo, com a finalidade de apurar administrativamente a ocorrência dos crimes previstos neste artigo.

Art. 96. O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional,
anualmente, acompanhando a Proposta Orçamentária da Seguridade
Social, projeções atuariais relativas à Seguridade Social, abrangendo
um horizonte temporal de, no mínimo, 20 (vinte) anos, considerando
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hipóteses alternativas quanto às variáveis demográficas, econômicas
e institucionais relevantes.
Art. 97. O segurado empregador rural que vinha contribuindo
para o Regime de Previdência Social instituído pela Lei nº 6.260, de
6 de novembro de 1975, agora segurado obrigatório do Regime Geral
da Previdência Social, na forma do inciso III ou da alínea a do inciso
IV do art. 12, passa a contribuir na forma do art. 21, enquadrando-se
na escala de salários-base, defiuida no art. 29, a partir da classe iuicial
até a mais próxima ou a correspondente a 11120 (um cento e vinte
avos) da média dos valores sobre os quais incidiram suas três últimas
contribuições anuais, respeitados os limites minimo e máximo da
referida escala.
Art. 98. Os processos judiciais nos quais é a Previdência Social
exeqüente, cuja última movimentação houver ocorrido até 31 de
dezembro de 1984, e estiverem paralisados por ausência da localização do executado ou de bens para garantir a execução, e cujo valor
originário do débito for inferior, na data do lançamento, ao equivalente a cinqüenta Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, são
declarados extintos, cabendo ao Poder Judiciário, com prévia intimação, providenciar a baixa e o arquivamento do feito. (Redação dada
pela Lei nº 8.620, de 5.1.1993)
Art. 99. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) autorizado a firmar convênio com as entidades beneficentes de assistência social, que atendam ao disposto no art. 55 desta lei, para o
recebimento em serviços, conforme normas a serem defiuidas pelo
Conselho Nacional da Seguridade Social, dos valores devidos à Seguridade Social, correspondente ao período de 1" de setembro de 1977
até a data de publicação desta lei.
. Art. 100. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em
caráter excepcional, fica autorizado a cancelar em até 30% (trinta por
cento) o valor dos débitos vencidos dos Governos Estaduais, do Distrito Federal e das Prefeituras Municipais.
Art. 10 1. Os valores e os limites do salário-de-contribuição,
citados nos arts. 20, 21, 28, § 5º, e 29, serão reajustados, a partir de
abril de 1991 até a data da entrada em vigor desta lei, nas mesmas
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épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento do
limite mínimo do salário-de-contribuição neste período.
Art. 102. Os valores expressos em cruzeiros nesta lei serão
réajustados, a partir de abril de 1991, à exceção do disposto nos arts.
20, 21, 28, § 5º, e 29, nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos beneficios de prestação continuada da Previdência Social, neste período.
Art. 103. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
60 (sessenta) dias a partir da data de sua publicação.
Art. 104. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 105. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de julho de 1991; 170º da Independência e 103º da
República.

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991(*)
Dispõe sobre os Planos de Beneficios da
Previdência Social e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
TÍTULO I
Da Finalidade e dos Princípios Básicos
da Previdência Social
Art. 1e A Previdência Social, mediante contribuição, tem por
fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade
avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte
daqueles de quem dependiam economicamente.
(*)Publicação consolidada da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, determinada
pelo art. 6" da Lei n' 9.032, de 28 de abril de 1995.
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Art. 2º A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios
e objetivos:
I

universalidade de participação nos planos previdenciá-

rios;

II - uniformidade e equivalência dos beneficios e serviços às
populações urbanas e rurais;
III

seletividade e distributividade na prestação dos benefi-

cios;

IV - cálculo dos beneficios considerando-se os salários-decontribuição corrigidos monetariamente;
V - irredutibilidade do valor dos beneficios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo;
VI - valor da renda mensal dos beneficios substitutos do
salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não
inferior ao do salário mínimo;
VII - previdência complementar facultativa, custeada por
contribuição adicional;
VIII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa' com a participação do governo e da comunidade, em
especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados.
Parágrafo único. A participação referida no inciso VIII deste
artigo será efetivada em nivel Federal, Estadual e Municipal.

Art. 3º Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), órgão superior de deliberação colegiada, que terá como
membros: (Incisos e alínea com redação dada pela Lei nº 8.619, de
5.1.1993)
I
II

seis representantes do Governo Federal;
nove representantes da sociedade civil, sendo:

a) três representantes dos aposentados e pensionistas;
b) três representantes dos trabalhadores em atividade;

c) três representantes dos empregadores.
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§ 1Q Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão
nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes
titulares da sociedade civil mandato de 2 (dois) anos, podendo ser
reconduzidos, de imediato, uma única vez.
§ 2Q OS representantes dos trabalhadores em atividade, dos
aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão
indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais.
§ 3Q O CNPS reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, por
convocação de seu presidente, não podendo ser adiada a reunião por
mais de 15 (quinze) dias se houver requerimento nesse sentido da
maioria dos conselheiros.
§ 4Q Poderá ser convocada reunião extraordinária por seu presidente ou a requerimento de um terço de seus membros, conforme
dispuser o regimento interno do CNPS.

§ 5Q Ai> decisões do conselho serão tomadas com a presença de,
no mínimo, 6 (seis) de seus membros.
§ 6Q Ai> ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes das atividades do conselho, serão
abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada
para todos os fins e efeitos legais.
§ 7Q Aos membros do CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do
mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo
judicial.
§ 8' Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência
Social proporcionar ao CNPS os meios necessários ao exercício de suas
competências, para o que contará com uma Secretaria Executiva do
Conselho Nacional de Previdência Social.
§ 9Q O CNPS deverá se instalar no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da publicação desta lei.

Art. 4 Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social
Q

(CNPS):
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I - estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de
políticas aplicáveis à Previdência Social;
11 - participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a
gestão previdenciária;

III -

apreciar e aprovar os planos e programas da Previdên-

cia Social;
IV - apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, antes de sua consolidação na proposta orçamentária
da Seguridade Social;
V - acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais
por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no
âmbito da Previdência Social;

VI - acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social;

VII - apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao
Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar
auditoria externa;
VIII - estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos
quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do
Presidente do INSS para formalização de desistência ou transigência
judiciais, conforme o disposto no art. 132;
IX -

elaborar e aprovar seu regimento interno.

Parágrafo único. As decisões proferidas pelo CNPS deverão ser
publicadas no Diário Oficial da União.

Art. 5° Compete aos órgãos governamentais:
I - prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do CNPS, fornecendo inclusive
estudos técnicos;
11 - encaminhar ao CNPS, com antecedência mínima de 2
(dois) meses do seu envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social, devidamente detalhada.
Art. 6° O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) deverá indicar cidadão de notório conhecimento na área para exercer a
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função de Ouvidor-Geral da Previdência Social, que terá mandato de
2 (dois) anos, sendo vedada a sua recondução.
§ 1º Caberá ao Congresso Nacional aprovar a escolha do ouvidor
referido no caput deste artigo.

§ 2º As atribuições do Ouvidor-Geral da Previdência Social serão definidas em lei específica.

Art. 7º Ficam instituidos os Conselhos Estaduais e os Conselhos
Municipais de Previdência Social- respectivamente CEPS e CMPS
_ órgãos de deliberação colegiada, subordinados ao Conselho Nacional de Previdência Social, observando para a sua organização e
instalação, no que couber, os critérios estabelecidos nesta lei para o
CNPS, adaptando-os para a esfera Estadual ou Municipal.
§ 1º Os membros dos CEPS serão nomeados pelo Presidente do
CNPS e o dos CMPS, pelos presidentes dos CEPS.
§ 2° Os representante dos trabalhadores em atividade e seus
respectivos suplentes serão indicados, no caso dos CEPS, pelas federações ou centrais sindicais, e, no caso dos CMPS, pelos sindicatos ou,
na ausência destes, pelas federações ou ainda, em último caso, pelas
centrais sindicais ou confederações nacionais.

§ 3° Os representantes dos aposentadores e seus respectivos
suplentes serão indicados, no caso dos CEPS, pelas federações ou
confederações e, no caso dos CMPS, pelas associações ou, na ausência
destes, pelas federações.
§ 4º Os representantes dos empregadores e seus respectivos
suplentes serão indicados, no caso dos CEPS, pelas federações, e, no
caso dos CMPS, pelos sindicatos, associações ou, na ausência destes,
pelas federações.

Art. 8º Compete aos CEPS e ao CMPS nos âmbitos Estadual e
Municipal, respectivamente:
I -

cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNPS;

II - acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária;
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III
Social;

propor ao CNPS planos e programas para a Previdência

IV
acompanhar, apreciar e dar conhecimento ao CNPS, através de relatórios gerenciais por este definidos, a execução dos planos,
programas e orçamentos;
V - acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social;
VI -

elaborar seus regimentos internos.

TÍTULon
Do Plano de Benefícios da Previdência Social
CAPÍTULO ÚNICO
Dos Regimes de Previdência Social
Art. 9º A Previdência Social compreende:
I
II

o Regime Geral de Previdência Social;
o Regime Facultativo Complementar de Previdência So-

cial.
§ 1º O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) garante a
cobertura de todas as situações expressas no art. 1º desta lei, exceto
a de desemprego involuntário, objeto de lei específica.
§ 2º O Regime Facultativo Complementar de Previdência Social será objeto de lei específica.

TÍTULom
Do Regime Geral de Previdência Social
CAPÍTULO I
Dos Beneficiários
Art. 10. Os Beneficiários do Regime Geral de Previdência Social
classificam-se como segurados e dependentes, nos termos das Seções
I e II deste capítulo.
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Seção I
Dos Segurados

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as
seguintes pessoas físicas:
I -

como empregados:

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à
empresa, em caráter não-eventual, sob sua subordinação e mediante
remuneração, inclusive como diretor empregado;

b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário,
definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente
ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas; ~

c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil
para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa
nacional no exterior;
d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou
a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o
não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro
amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão
diplomática ou repartição consular;

e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em
organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil
seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se
segurado na forma da legislação vigente do pais do domicílio;

fJ o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil
para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior,
cuja maioria do capital votante pertença a empresa brasileira de
capital nacional;
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem
vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais. (Redação dada pela Lei n Q 8.647,
de 13.4.1993)
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II - como empregado doméstico: aquele que presta serviço de
natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta,
em atividades sem fins lucrativos;
III - como empresário: o titular de firma individual urbana ou
rural, o diretor não-empregado, o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria e o
sócio-cotista que participe da gestão ou receba remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural;

IV -

como trabalhador autônomo:

a) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter
eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego;

b) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não;

V - como equiparado a trabalhador autônomo, além dos casos previstos em legislação específica:
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais, em caráter
permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e
com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de
forma não-contínua;

b) o ministro de confissão religiosa e o membro de iustituto de
vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, este quando
por ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à Previdência
Social em razão de outra atividade, ou a outro sistema previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de inativo;

c) o empregado de organísmo oficial internacional ou estrangeiro
em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por sistema próprio de previdência social;
d) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organísmo
oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá
domiciliado e contratado, salvo quando coberto por sistema de previdência social do país do domicílio;
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VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural
definidos no regulamento;
VII - como segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro
e o arrendatário rurais, o garimpeiro, pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime
de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros,
bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores
de 14 (quatorze) anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem,
comprovadamente, com o grupo familiar respectivo. (O garimpeiro
está excluído por força da Lei nº 8.398, de 7.1.1992, que alterou a
redação do inciso VII do art. 12 da Lei nº 8.2[2, de 24.7.1991)
§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade
em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria
subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboração, sem a utilização de empregados.
§ 2º Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma
atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de Previdência Social
é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas.
§ 3º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade
abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa
atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da Seguridade Social.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)

Art. 12. O servidor civil ou militar da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, é excluído do Regime Geral de Previdência
Social consubstanciado nesta lei, desde que esteja sujeito a sistema
próprio de Previdência Social.
Parágrafo único. Caso este servidor venha a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo Regime Geral
de Previdência Social, tornar-se-á segurado obrigatório em relação a
essas atividades.
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Art. 13. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos
que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do art. 11.
Art. 14. Consideram-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o
risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou
não, bem como os órgãos e entidades da Administração Pública direta,
indireta ou fundacional;
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite
a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Considera-se empresa, para os efeitos desta lei,
o autônomo e equiparado em relação a 'segurado que lhe presta
serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição
consular de carreira estrangeiras.
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente
de contribuições:
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefícios;
II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o
segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida
pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado
acometido de doença de segregação compulsória;
IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido
ou recluso;
V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;
VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o
segurado facultativo.

§ 1Q O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e
quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da
qualidade de segurado.
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§ 2º Os prazos do inciso n ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze)
meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e
da Previdência Social.
§ 3" Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos
os seus direitos perante a Previdência Social.
§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia segninte
ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade
Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus
parágrafos.

Seção II
Dos Dependentes
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho nãoemancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou
inválido; (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)

n -

os pais;

In - o irmão não-emancipado, de qualquer condição, menor de
21 (vinte e um) anos ou inválido; (Redação dada pela Lei nº 9.032, de
28.4.1995)
IV -

(Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)

§ I" A existência de dependente de qualquer das classes deste
artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.
§ 2º Equiparam-se a filho, nas condições do inciso I, mediante
declaração do segurado: o enteado; o menor que, por determinação
judicial, esteja sob a sua guarda; e o menor que esteja sob sua tutela
e não possua condições suficientes para "o próprio sustento e educação.
§ 3 9 Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que,
sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a
segurada, de acordo com o § 3' do art. 226 da Constituição Federal.
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§ 4" A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso
I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Seçõo Ill
Das Inscrições

Art. 17. O regulamento disciplinará a forma de inscrição do
segurado e dos dependentes.
§ F Incumbe ao segurado a inscrição de seus dependentes, que
poderão promovê-Ia se ele falecer sem tê-Ia efetivado.
§ 2" O cancelamento da inscrição do cônjuge se processa em face
de separação judicial ou divórcio sem direito a alimentos, certidão de
anulação de casamento, Certidão de Óbito ou sentença judicial,
transitada em julgado.
§ 3" A Previdência Social poderá emitir identificação específica,
para os segurados referidos nos incisos IH, IV, V, VI e VII do art. 11
e no art. 13 desta lei, para produzir efeitos exclusivamente perante
ela, inclusive com a finalidade de provar a filiação.
CAPÍTULO H
Das Prestações em Geral
Seção I
Das Espécies de Prestações

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as
seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:
I - quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de serviço;
d) aposentadoria especial;
e) auxílio-doença;
fJ salário-fanu1ia;
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g) salário-maternidade;
h) auxílio-acidente;

i) (Revogada pela Lei nº 8.870, de 15.4.1994)
11 -

quanto ao dependente:

a) pensão por morte;

b) auxílio-reclusão;

111 -

quanto ao segurado e dependente:

a) (Revogada pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
b) serviço social;

c) reabilitação profissional.
§ 1º Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, VI e VII do art. 11 desta lei. (Redação
dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
§ 2º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) que permanecer em atividade sujeita a este regime, ou a ela
retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em
decorrência do exercicio dessa atividade, exceto ao salário-fann1ia, à
reabilitação profissional e ao auxílio-acidente, quando empregado.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do
trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos
segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta lei, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou
redução, permanente ou temporáiia, da capacidade para o trabalho.
§ 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas
coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.
§ 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a
empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.
§ 3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas
sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.
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§ 42 O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o regulamento.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do
artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:
I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social;
II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é
realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação
mencionada no inciso I.

§ 12 Não são consideradas como doença do trabalho:
a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;
c) a que não produza incapacidade laborativa;
d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante
de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 22 Em caso excepcional, constatando-se que a doença não
incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das
condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se
relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para
efeitos desta lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido
a causa única, haja contribuído díretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou
produzindo lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;
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Il - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do
trabalho, em conseqüência de:
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho;

b) ofensa fisica intencional, inclusive de terceiro, por motivo de
disputa relacionada ao trabalho;

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro
ou de companheiro de trabalho;
d) ato de pessoa privada do uso da razão;

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou
decorrentes de força maior;
III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;
IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e
horário de trabalho:
a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a
autoridade da empresa;

b) na prestação espontãnea de qualquer serviço à empresa para
lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação
da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado,
inclusive veículo de propriedade do segurado;
d) no percurso da residência para 'o local de trabalho ou deste
para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo
de propriedade do segurado,

§ 1Q Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por
ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do
trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do
trabalho,
§ 2 Q Não é considerada agravação ou complicação de acidente
do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se
associe ou se superponha às conseqüências do anterior.
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Art. 22. A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à
Previdência Social até o 1Q (primeiro) dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob
pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do
salário-de-contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social.
§ F Da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia
fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que
corresponda a sua categoria.

§ 2Q Na falta de comunicação por parte da empresa, podem
formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade
pública, não prevalecendo, nestes casos, o prazo previsto neste artigo.
§ . 3Q A comunicação a que se refere o § 2Q não exime a empresa
de responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste
artigo.
§ 4Q OS sindicatos e entidades representativas de classe poderão
acompanhar a cobrança, pela Previdência Social, das multas previstas neste artigo.
Art. 23. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença
profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação
compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para
este efeito o que ocorrer primeiro.

Seção II
Dos Períodos de Carência
Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao
benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos
meses de suas competências.
Parágrafo único. Havendo perda da qualidade de segurado, as
contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito
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de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à
Previdência Social, com, no mínimo, 113 (um terço) do número de
contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para
o benefício a ser requerido.

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência,
ressalvado o disposto no art. 26:
I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze)
contribuições mensais;
II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de
serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais. (Redação dada pela Lei nº 8.870, de 15.4.1994)

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:
I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente e pecúlios;
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de
acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou
do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao
Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das
doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios
da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três anos, de
acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que
mereçam tratamento particularizado;

III - os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39,
aos segurados especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta lei;
IV
V

serviço social;
reabilitação profissional.

Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188,n. 4, p. 1359-1463, abro 1996

1424
I - referentes ao período a partir da data da filiação ao
Regime Geral de Previdência Social, no caso dos segurados empregados e trabalhadores avulsos referidos nos incisos I e VI do art. 11;
II - realizadas a contar da data do efetivo pagamento da
primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este
fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências
anteríores, no caso dos segurados referidos nos incisos lI, lII, IV, Ve
VII, 'este enquanto contribuinte facultativo, do art. 11 e no art. 13
desta lei.
SeçãoIII
Do Cálculo do Valor dos Benefícios
Subseção I
Do Salário-de-Benefício
Art. 28. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive
o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho,
exceto o salário-famíliae o salário-maternidade, será calculado com
base no salário-de-benefício. (Redação dada pela Lei n' 9.032, de
28.4.1995)
§ l' (Revogado pela Lei n" 9.032, de 28.4.1995)
§ 2' (Revogado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)

§ 3' (Revogado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
§ 4' (Revogado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)

Art. 29. O salário-de-benefício consiste na média aritmética
simples de todos os últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data da
entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados
em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses.
§ l' No caso de aposentadoria por tempo de serviço, especial ou
por idade, contando o segurado com menos de 24 (vinte e quatro)
contríbuições no período máximo citado, o salário-de-benefício corresponderá a 1124(um vinte e quatro avos) da soma dos salários-de-contribuição apurados.
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§ 2" O valor do salário-de-benefício não será inferior ao de um
salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição na data de início do benefício.
§ 3º Serão considerados para cálculo do salário-de-benefício os
ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob
forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenham
incidido contribuições previdenciárias, exceto o décimo terceiro salário (gratificação natalina). (Redação dada pela Lei n" 8.870, de
15.4.1994)
§ 4º Não será considerado, para o cálculo do salário-de-benefício, o aumento dos salários-de-contribuição que exceder o limite legal,
inclusive o voluntariamente concedido nos 36 (trinta e seis) meses
imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado
pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa admitida pela legislação do trabalho, de
sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva.

§ 5º Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido
beneficios por incapacidade, sua duração será contada, considerandose como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-benefício que
serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas
mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser
inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo.
Art. 30. (Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
Art. 31. (Revogado pela Lei nº 8.880, de 27.5.1994)
Art. 32. O salário-de-benefício do segurado que contribuir em
razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma
dos salários-de-contribuição das atividades exercidas na data do
requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo, observado
o disposto no art. 29 e as normas seguintes:
I - quando o segurado satisfizer, em relação a cada atividade,
as condições do benefício requerido, o salário-de-benefício será calculado com base na soma dos respectivos salários-de-contribuição;

11 - quando não se verificar a hipótese do inciso anterior, o
salário-de-benefício corresponde à soma das seguintes parcelas:
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a) o salário-de-benefício calculado com base nos salários-de-contribuição das atividades em relação às quais são atendidas as condições do benefício requerido;
b) um percentual da média do salário-de-contribuição de cada
uma das demais atividades, equivalente à relação entre o número de
meses completo de contribuição e os do período de carência do benefício requerido;
IH - quando se tratar de benefício por tempo de serviço, o
percentual da alínea b do inciso H será o resultante da relação entre
os anos completos de atividade e o número de anos de serviço considerado para a concessão do benefício.
§ 1" O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em
obediência ao limite máximo do salário-de-contribuição, contribuiu
apenas por uma das atividades concomitantes.
§ 2· Não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que tenha
sofrido redução do salário-de-contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo desse salário.

Jubseção II
Da Renda Mensal do Benefício

Art. 33. A renda mensal do benefício de prestação continuada
que substituir o salário-de-contribuição ou o rendimento do trabalho
do segurado não terá valor inferior ao do salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição, ressalvado o
disposto no art. 45 desta lei.
Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício,
inclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão computados:
<Redação dada pela Lei n· 9.032, de 28.4.1995)
I - para o segurado empregado e trabalhador avulso, os salários-de-contribuição referentes aos meses de contribuições devidas,
ainda que não recolhidas pela empresa, sem prejuízo da respectiva
cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis; (Inciso acrescentado
pela Lei n Q 9.032, de 28.4.1995)
H - para os demais segurados, somente serão computados os
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vamente recolhidas. (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.032, de
28.4.1995)
Art. 35. Ao segurado empregado e ao trabalhador avulso que
tenham cumprido todas as condições para a concessão do beneficio
pleiteado, mas não possam comprovar o valor dos seus salários-decontribuição no período básico de cálculo, será concedido o beneficio
de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada,' quando da
apresentação de prova dos salários-de-contribuição.

Art. 36. Para o segurado empregado doméstico que; tendo satisfeito as condições exigidas para a concessão do beneficio requerido,
não comprovar o efetivo recolhimento das contribuições devidas, será
concedido o beneficio de valor mínimo, devendo sua renda ser recalculada quando da apresentação da prova do recolhimento das contribuições.
Art. 37. A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o
disposto nos arts. 35 e 36, deve ser reajustada como a dos beneficios
correspondentes com igual data de início e substituirá, a partir da
data do requerimento de revisão do valor do beneficio, a renda mensal
que prevalecia até então.
Art. 38. Sem prejuízo do disposto nos arts. 35 e 36, cabe à
Previdência Social manter cadastro dos segurados com todos os
informes necessários para o cálculo da renda mensal dos beneficios.
Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do
art. 11 desta lei, fica garantida a concessão:
I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxíliodoença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário
mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que
de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do beneficio, igual ao número de meses correspondentes à
carência do beneficio requerido; ou
II - dos beneficios especificados nesta lei, observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social, na forma estipulada no Plano
de Custeio da Seguridade Social.
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Parágrafo umco. Para a segurada especial, fica garantida a
concessão do salário-de-maternidade no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de
forma descontínua, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao
do início do benefício. (Parágrafo acrescentado pela Lei n" 8.861, de
25.3.1994)

Art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da
Previdência Social que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.
Parágrafo único. O abono anual será calculado, no que couber,
da mesma forma que a Gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo
por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de
cada ano.

SeçãoN
Do Reajustamento do Valor dos Benefícios

Art. 41. O reajustamento dos valores de benefícios obedecerá às
seguintes normas:
I - é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real da data de sua concessão;
II -

(Revogado pela Lei n" 8.542, de 23.12.1992)

§ l' O disposto no inciso II poderá ser alterado por ocasião da
revisão da política salarial. (Implicitamente revogado em função da
exclusão do inciso 11deste artigo pela Lei n" 8.542, de 23.12.1992)
§ 2' Na hipótese de se constatar perda de poder aquisitivo com
a aplicação do disposto neste artigo, o Conselho Nacional de Seguridade Social (CNSS) poderá propor um reajuste extraordinário para
recompor esse valor, sendo feita igual recomposição das faixas e dos
limites fixados para os salários-de-contribuição.
§ 3' Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário-de-benefício na data do reajustamento, respeitados
os direitos adquiridos.
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§ 4' Os benefícios devem ser pagos do primeiro ao décimo dia
útil do mês seguinte ao de sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento.
(Redação dada pela Lei n' 8.444, de 20.7.1992)

§ 5' Em caso de comprovada inviabilidade operacional e financeira do Instituto Nacional do Seguro Social, o Conselho Nacional de
Previdência Social poderá autorizar, em caráter excepcional, que o
pagamento dos benefícios de prestação continuada, concedidos a
partir de l' de agosto de 1992, seja efetuado do décimo primeiro ao
décimo segundo dia útil do mês seguinte ao de sua competência,
retomando-se à regra geral, disposta no § 4' deste artigo, tão logo
superadas as dificuldades. (Parágrafo incluído pela Lei n' 8.444, de
20.7.1992)
§ 6' O primeiro pagamento de renda mensal do benefício será
efetuado até 45 (quarenta e cinco) dias após a data da apresentação,
pelo segurado, da documentação necessária a sua concessão. (Parágrafo renumerado pela Lei n' 8.444, de 20.7.1992)
§ 7' (Revogado pela Lei n' 8.880, de 27.5.1994)

Seção V
Dos Benefícios
Subseção I
Da Aposentadoria por Invalidez
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida,
quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que,
estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta
condição.
§ l' A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da
verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas
expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
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§ 2' A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao
filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá
direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade
sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou
lesão.
Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do
dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto
nos §§ F, e 2' e 3' deste artigo.
§ l' Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por
invalidez será devida: (Redação dada pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
a) ao segurado empregado ou empresário, definidos no art. 11
desta lei, a contar do 16' (décimo sexto) dia do afastamento da
atividade ou a partir da data da entrada do requerimento, se entre o
afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30
(trinta) dias;

b) ao segurado empregado doméstico, autônomo e equiparado,
trabalhador avulso, segurado especial ou facultativo, definidos nos
arts. 11 e 13 desta lei, a contar da data do início da incapacidade ou
da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem
mais de 30 (trinta) dias.

§ 2' Durante os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento da
atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário ou, ao segurado empresário, a remuneração.

§ 3' (Revogado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente
de acidente do trabalho, consistirá nnma renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto
na Seção IH, especialmente no art. 33 desta lei. (Redação dada pela
Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
§ l' No cálculo do acréscimo previsto na alínea a deste artigo,
será considerado como período de contribuição o tempo em que o
segurado recebeu auxílio-doença ou outra aposentadoria por invalidez. (Implicitamente revogado em virtude da exclusão da alinea a
quando da nova redação do caput deste artigo)
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§ 2" Quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do
auxílio-doença se este, por força de reajustamento, for superior ao
previsto neste artigo.

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que
necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido
de 25% (vinte e cinco por cento).
Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo:
a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite
máximo legal;
b) será recalculado quando o beneficio que lhe deu origem for
reajustado;

c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável
ao valor da pensão.

Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno.
Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do
aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento:
I - quando a recuperação ocorrer dentro de 5 (cinco) anos,
contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do
auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o beneficio cesssará:
a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a
retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento,
para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência
Social; ou

b) após tantos meses quantos forem os anos de duração do
auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, para os demais
segurados;

11 - quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o periodo do inciso I, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o
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exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à atividade:
a) no seu valor integral, durante 6 (seis) meses contados da data
em que for verificada a recuperação da capacidade;

b) com redução de 50% (cinqüenta por cento), no período seguinte de 6 (seis) meses;

c) com redução de 75% (setenta e cinco por cento), também por
igual período de 6 (seis) meses, ao término do qual cessará definitivamente.

Subseção II
Da Aposentadoria por Idade

Art. 48. A aposentadoria por idade serádevida ao segurado que,
cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 (sessenta e cinco)
anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada
pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
§ I' Os limites fixados no caput são reduzidos para 60 (sessenta)
e 55 (cinqüenta e cinco) anos no caso dos que exercem atividades
rurais, exceto se empresário, respectivamente homens e mulheres,
referidos na alínea a dos incisos I e IV e nos incisos VI e VII do art.
11 desta lei. (Parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
§ 2' Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural,
ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior
ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses
de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido.
(Parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)

Art. 49. A aposentadoria por idade será devida:
I -

ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir:

a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até
essa data ou até 90 (noventa) dias depois dela; ou

b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do
emprego ou quando for requerida após o prazo previsto na alínea a;
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11 rimento.

para os demais segurados, da data da entrada do reque-

Art. 50. A aposentadoria por idade, observado o disposto na
Seção 111 deste capítulo, especialmente no art. 33, consistirá numa
renda mensal de 70% (setenta por cento) do salário-de-beneficio, mais
1% (um por cento) deste, por grupo de 12 (doze) contribuições, não
podendo ultrapassar 100% (cem por cento) do salário-de-beneficio.
Art. 51. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela
empresa, desde que o segurado empregado tenha cumprido o período
de carência e completado 70 (setenta) anos de idade, se do sexo
masculino, ou 65 (sessenta e cinco) anos, se do sexo feminino, sendo
compulsória, caso em que será garantida ao empregado a indenização
prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão
do contrato de trabalho a imediatamente anterior à do início da
aposentadoria.
Subseção III
Da Aposentadoria por Tempo de Serviço

Art. 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida,
cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que completar 25
(vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou30 (trinta) anos,
se do sexo masculino.
Art. 53. A aposentadoria por tempo de serviço, observado o
dispostc na Seção 111 deste capítulo, especialmente no art. 33, consistirá numa renda mensal de:
I - para a mulher: 70% (setenta por cento) do salário-de-beneficio aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço, mais 6% (seis por cento)
deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de
100% (cem por cento) do salário-de-beneficio aos 30 (trinta) anos de
serviço;
11 - para o homem: 70% (setenta por cento) do salário-de-beneficio aos 30 (trinta) anos de serviço, mais 6% (seis por cento) deste,
para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% (cem
por cento) do salário-de-beneficio aos 35 (trinta e cinco) anos de
serviço.
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Art. 54. A data do início da aposentadoria por tempo de serviço
será fixada da mesma forma qne a da aposentadoria por idade,
conforme o disposto no art. 49.
Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, além do correspondente às
atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art.
11 desta lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:
I - o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o
previsto no § I" do art. 143 da Constituição Federal, ainda que
anterior à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, desde que
não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças
Armadas ou aposentadoria no serviço público;
II - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxíliodoença ou aposentadoria por invalidez;
III - o tempo de contribuição efetuada como segurado facultativo; (Redação dada pela Lei n" 9.032, de 28.4.1995)
IV - o tempo de serviço referente ao exercício de Mandato
Eletivo Federal, Estadual ou Municipal, desde que não tenha sido
contado para a inatividade remunerada nas Forças Armadas ou
aposentadoria no serviço público;
V - o tempo de contribuição efetuado por segurado depois de
ter deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrava no
art. 11 desta lei;
VI - o tempo de contribuição efetuado com base nos artigos 8"
e 9" da Lei n" 8.162, de 8 de janeiro de 1991, pelo segurado definido
no art. 11, inciso I, alinea g, desta lei, sendo tais contribuições
computadas para efeito de carência. (Inciso acrescentado pela Lei n"
8.647, de 13.4.1993)
§ 1" A averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício
da atividade não determinava filiação obrigatória ao anterior Regime
de Previdência Social Urbana s6 será admitida mediante o recolhimenta das contribuições correspondentes, conforme dispuser o regulamento, observado o disposto no § 2".
§ 2" O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior
à data de início de vigência desta lei, será computado indeCo\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 4, p. 1359-1463, abro 1996
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pendentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência,conforme dispuser o regulamento.
§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta lei,
inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme
o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início
de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito,
conforme disposto no regulamento.

Art. 56. O professor, após 30 (trinta) anos, e a professora, após
25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em funções de magistério,
poderão aposentar-se por tempo de serviço, com renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o
disposto na Seção In deste capítulo.
SubseçãoN
Da Aposentadoria Especial

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado
sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física; durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos,
conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de
28.4.1995)
§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33
desta lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por
cento) do salário-de-benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de
28.4.1995)
§ 2º A data de início do benefício será fixada da mesma forma
que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.
§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período minimo fixado. (Redação dada pela
Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
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§ 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho,
exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou asso ciação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo
período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. (Redação dada pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que
sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à
integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo
de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito
de concessão de qualquer benefício. (Parágrafo acrescentado pela Lei
nº 9.032, de 28.4.1995)
§ 6º É vedado ao segurado aposentado nos termos deste artigo
continuar no exercício de atividade ou operações que o sujeitem aos
agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta lei.
(Parágrafo acrescentado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)

Art. 58. A relação de atividades profissionais prejudiciais à
saúde ou à integridade física será objeto de lei específica.
Subseção V
Do Auxilio-Doença
Art. 59. O auxilio-doença será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Parágrafo único. Não será devido auxilio-doença ao segurado
que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da
doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo
quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
Art. 60. O auxilio-doença será devido ao segurado empregado e
empresário a contar do 16' (décimo sexto) dia do afastamento da
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atividade, e no caso dos demais segurados, a contar da data do início
da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.
§ l' Quando requerido por segurado afastado da atividade por
mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data
da entrada do requerimento.

§ 2' (Revogado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
§ 3' Durante os primeiros 15 (quinze) dias consecutivos ao do
afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá à empresa
pagar ao segurado empregado o seu salário integral ou, ao segurado
empresário, a sua remuneração.
§ 4' A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em
convênio, terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas
correspondentes ao período referido no § 3', somente devendo encaminhar O segurado à perícia médica da Previdência Social quando a
incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias.

Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do
trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na
Seção IH, especialmente no art. 33 desta lei. (Redação dada pela Lei
n' 9.032, de 28.4.1995)
Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de
recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
Não cessará o benefício até que seja dado .como habilitado para o
desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou,
quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.
Art. 63. O segurado empregado em gozo de auxílio-doença será
considerado pela empresa como licenciado.
Parágrafo único. A empresa que garantir ao segurado licença
remunerada ficará obrigada a pagar-lhe durante o período de auxílio-doença a eventual diferença entre o valor deste e a importância
garantida pela licença.

Art. 64. (Revogado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
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Subseção VI
Do Salário-Fanu1ia
Art. 65. O salário-família será devido, mensalmente, ao segurado empregado, exceto ao doméstico, e ao segurado trabalhador
avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados
nos termos do § 2' do art. 16 desta lei, observado o disposto no art. 66.
Parágrafo único. O aposentado por invalidez ou por idade e os
demais aposentados com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais de idade, se
do sexo masculino, ou 60 (sessenta) anos ou mais, se do feminino, terão
direito ao salário-família, pago juntamente com a aposentadoria.
Art. 66. O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade ou inválido
de qualquer idade é de:
I - Cr$ 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta cruzeiros), para
o segurado com remuneração mensal não superior a Cr$ 51.000,00
(cinqüenta e um mil cruzeiros);
Il - Cr$ 170,00 (cento e setenta cruzeiros), para o segurado
com remuneração mensal superior a Cr$ 51.000,00 (cinqüenta e um
mil cruzeiros).
Art. 67. O pagamento do salário-fanu1ia é condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação
relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação anual de
atestado de vacinação obrigatória do filho.
Art. 68. As cotas do salário-família serão pagas pela empresa,
mensalmente, junto com o salário, efetivando-se a compensação quando
do recolhimento das contribuições, conforme dispuser o regulamento.
§ l' A empresa conservará durante 10 (dez) anos os comprovantes dos pagamentos e as cópias das certidões correspondentes, para
exame pela fiscalização da Previdência Social.
§ 2' Quando o pagamento do salário não for mensal, o salário-família será pago juntamente com o último pagamento relativo ao mês.
Art. 69. O salário-família devido ao trabalhador avulso poderá
ser recebido pelo sindicato de classe respectivo, que se incumbirá de
elaborar as folhas correspondentes e de distribuí-lo.
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Art. 70. A cota do salário-família não será incorporada, para
qualquer efeito, ao salário ou ao benefício.
Subseção VII
Do Salário-Maternidade

Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada empregada, à
trabalhadora avulsa, à empregada doméstica e à segurada especial,
observado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta lei, durante 120
(cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes
do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições
previstas na legislação no que conceme à proteção à maternidade.
(Redação dada pela Lei n' 8.861, de 25.3.1994)
Parágrafo único. A segurada especial e a empregada doméstica
podem requerer o salário-maternidade até 90 (noventa) dias após o
parto. (Parágrafo acrescentado pela Lei n' 8.861, de 25.3.1994)

Art. 72. O salário-maternidade para a segurada empregada ou
trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual à sua remuneração integral e será pago pela empresa, efetivando-se a compensação
quando do recolhimento das contribuições, sobre a folha de salários.
Parágrafo único. A empresa deverá conservar durante 10 (dez)
anos os comprovantes dos pagamentos e os atestados correspondentes
para exame pela fiscalização da Previdência Social.

Art. 73. O salário-maternidade será pago diretamente pela Previdência Social à empregada doméstica, em valor correspondente ao
do seu último salário-de-contribuição, e à segurada especial, no valor
de 1 (um) salário mínimo, observado o disposto no regulamento desta
lei. (Redação dada pela Lei n' 8.861, de 25.3.1994)
Subseção VIII
Da Pensão por Morte

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data
do óbito ou da decisão judicial, no caso de morte presumída.
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Art. 75. O valor mensal da pensão por morte, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o
disposto na Seção UI, especialmente no art. 33 desta lei. (Redação
dada pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
Art. 76. A concessão da pensão por morte não será protelada
pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer
inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependentes só produzirá efeito a contar da data da inscrição
ou habilitação.
§ l' O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o
companheiro ou a companheira, que somente farájus ao benefício a partir
da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica.
§ 2' O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato
que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 16 desta lei.
Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista,
será rateada entre todos em partes iguais. (Artigo, parágrafos e
incisos com nova redação dada pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
§ l' Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à
pensão cessar.

§ 2' A parte individual da pensão extingue-se:

I - pela morte do pensionista;
U - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de
ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um)
anos de idade, salvo se for inválido;
Ill - para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez.
§ 3º Com a extinção da parte do último pensionista a pensão
extinguir-se-á.
Art. 78. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 (seis) meses de ausência,
será concedida pensão provisória, na forma desta subseção.
§ 1a Mediante prova do desaparecimento do segurado em conseqüência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão
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jus à pensão provisória independentemente da declaração e do prazo
deste artigo.
§ 2" Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da
pensão cessará imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.
Art. 79. Não se aplica o disposto no art. 103 desta lei ao pensionista menor, incapaz ou ausente, na forma da lei.

Subseção IX
Do AUXl1io-Reclusão
Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da
pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que
não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxíliodoença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.
Parágrafo único. O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser
instituído com certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário.
Subseção X
Dos Pecúlios
Art. 81. (Revogado pela Lei n" 9.129, de 20.11.1995)
Art. 82. (Revogado pela Lei n" 9.032, de 28.4.1995)
Art. 83. (Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
Art. 84. (Revogado pela Lei nº 8.870, de 15.4.1994)
Art. 85. (Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
Subseção Xl
Do Auxílio-Acidente
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao
segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente
de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da
capacidade funcional. (Redação dada pela Lei n" 9.129, de 20.11.1995)
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§ 1º O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50%
(cinqüenta por cento) do salário-de-benefício do segurado. (Redação
dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado.
§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício
não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente,
§ 4º (Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)
§ 5º (Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.1995)

Subseção XI!
Do Abono de Permanência em Serviço

Art. 87. (Revogado pela Lei nº 8.870, de 15.4.1994)
Seção VI
Dos Serviços
Subseção!
Do Serviço Social

Art. 88. Compete ao Serviço Social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer
conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que
emergirem de sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito
interno da instituição como na dinâmica da sociedade.
§ 1º Será dada prioridade aos segurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial aos aposentados e pensiouistas.
§ 2º Para assegurar o efetivo atendimento dos usuários serão
utilizadas intervenção técnica, assistência de natureza juridica, ajuda
material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social,
inclusive mediante celebração de convêuios, acordos ou contratos.
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§ 3" O Serviço Social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e no fortalecimento da política previdenciária, em articulação com as associações e entidades de classe.
§ 4" O Serviço Social, considerando a universalização da Previdência Social, prestará assessoramento técnico aos Estados e Municípios na elaboração e implantação de suas propostas de trabalho.

Subseção II
Da Habilitação e da Reabilitação Profissional

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão porporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente
para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência" os meios para
a (releducação e de (rejadaptação profissional e social indicados para
participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.
Parágrafo único, A reabilitação profissional compreende:
c) o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos
de aUX11io para locomoção quando a perda ou redução da capacidade
funcional puder ser atenuada por seu uso e dos eqnipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional;

b l a reparação ou a substitnição dos aparelhos mencionados no
inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário;
cl o transporte do acidentado do trabalho, quando necessário.

Art. 90. A prestação de que trata o artigo anterior é devida em
caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados e, na medida
das possibilidades do órgão da Previdência Social, aos seus dependentes.
Art. 91. Será concedido, no caso de habilitação e reabilitação
profissional, auxílio para tratamento ou exame fora do domicílio do
beneficiário, conforme dispuser o regulamento.
Art. 92. Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social
e profissional, a Previdência Social emitirá certificado individual, indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada
impedindo que este exerça outra atividade para a qual se capacitar.
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Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está
obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a5% (cinco por cento) dos
seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de
deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:
I
até 200 empregados 2%;
II
de 201 a 500
3%;
III

de 501 a 1.000
4%;
IV
de 1.001 em diante
5%.
§ 1Q A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa)
dias, e a imotivada, no contrato por prazo indeterminado, só poderá
ocorrer após a contratação de substituto. de condição semelhante.
§ 2" O Ministério do Trabalho e da Previdência Social deverá gerar
estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por
reabilitados e deficientes habilitados, fornecendo-as, quando solicitadas,
aos sindicatos ou entidades representativas dos empregados.

Seção VII
Da Contagem Recíproca de Tempo de Serviço
Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de
Previdência Social, é assegurada a contagem recíproca do tempo de
contribuição ou de serviço na administração pública e na atividade
privada, rural e urbana, hipótese em que os diferentes sistemas de
previdência social se compensarão financeiramente.
Parágrafo único. A compensação financeira será feita ao sistema
a que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício pelos
demais sistemas, em relação aos respectivos tempos de contribuição
ou de serviço, conforme dispuser o regulamento.
Art. 95. Observada a carência de 36 (trinta e seis) contribuições
mensais, o segurado poderá contar, para fins de obtenção dos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social, o tempo de serviço prestado à
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
Parágrafo único. Poderá ser contado o tempo de serviço prestado
à administração públíca direta, autárquica e fundacional dos Estados,
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do Distrito Federal e dos Municípios, desde que estes assegurem aos
seus servidores a contagem de tempo de serviço em atividade vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.

Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta
seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas
as normas seguintes:
I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras
condições especiais;
II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o
de atividade privada, quando concomitantes;

III - não será contado por um sistema o tempo de serviço
utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro;
IV - otempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade
de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização
da contribuição correspondente ao período respectivo, com os acréscimos legais;
V - o tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta lei, será computado sem que
seja necessário o pagamento das contribuições a ele correspondentes,
desde que cumprido o período de carência.

Art. 97. A aposentadoria por tempo de serviço, com contagem
de tempo na forma desta seção, será concedida ao segurado do sexo
feminino a partir de 25 (vinte e cinco) anos completos de serviços, e,
ao segurado do sexo masculino, a partir de' 30 (trinta) anos completos
de serviço, ressalvadas as hipóteses de redução previstas em lei.
Art. 98. Quando a soma dos tempos de serviço ultrapassar 30
(trinta) anos, se do sexo feminino, e 35 (trinta e cinco) anos, se do sexo
masculino, o excesso não será considerado para qualquer efeito.
Art. 99. O benefício resultante de contagem de tempo de serviço
na forma desta seção será concedido e pago pelo sistema a que o
interessado estiver vinculado ao requerê-lo, e calculado na forma da
respectiva legislação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 4, p. 1359-1463, abro 1996

1446

Seção VIII
Das Disposições Diversas Relativas às Prestações
Art. 100. (Vetado).
Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria
por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de
suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da
Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o
cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. (Redação
dada pela Lei n Q 9.032, de 28.4.1995)
Art. 102. A perda da. qualidade de segurado após o preenchimento de todos os requisitos exigiveis para a concessão de aposentadoria ou pensão não importa em extinção do direito a esses benefícios.
Art. 103. Sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve em 5
(cinco) anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na
época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos
incapazes ou dos ausentes.
Art. 104. As ações referentes à prestação por acidente do trabalho prescrevem em 5 (cinco) anos, observado o disposto no art. 103
desta lei, contados da data:
I - do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo da Previdência Social; ou
II - em que for reconhecida pela Previdência Social, a incapacidade permanente ou o agravamento das seqüelas do acidente.

Art. 105. A apresentação de documentação incompleta não
constitui motivo para recusa do requerimento de benefício.
Art. 106. Para comprovação do exercício de atividade rural será
obrigatória, a partir de 16 de abril de 1994, a apresentação da
Carteira de Identificação e Contribuição (CIC) referida no § 3Q do art.
12 da Lei n Q 8.212, de 24 deju1bo de 1991. (Redação dada pela Lei n Q
9.063, de 14.6.1995)
Parágrafo único. A comprovação do exercício de atividade rural
referente a período anterior a 16 de abril de 1994, observado o disposto
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no § 3Q do art. 55 desta lei, far-se-á alternativamente através de:
(Redação dada pela Lei n Q 9.063, de 14.6.1995)
I - contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho
e Previdência Social;
II -

contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;

Ill - declaração do sindicato de trabalhadores rurais, desde
que homologada pelo INSS; (Redação dada pela Lei n Q 9.063, de
14.6.1995)
IV - comprovante de cadastro do Incra, no caso de produtores
em regime de economia familiar; (Redação dada pela Lei n Q 9.063, de
14.6.1995)
V -

bloco de notas do produtor rural. (Redação dada pela Lei

n Q 9.063, de 14.6.1995).

Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55 desta lei será
considerado para cálculo do valor da renda mensal de qualquer
beneficio.
Art. 108. Mediante justificação processada perante a Previdência Social, observado o disposto no § 3Q do art. 55 e na forma estabelecida no regulamento, poderá ser suprida a falta de documento ou
provado ato do interesse de beneficiário ou empresa, salvo no que se
refere a registro público.
Art. 109. O beneficio será pago diretamente ao beneficiário,
salvo em caso de ausênéia, moléstia contagiosa ou impossibilidade de
locomoção, quando será pago a procurador, cujo mandato não terá
prazo superior a doze meses, podendo ser renovado. (Redação dada
pela Lei n Q 8.870, de 15.4.1994)
Parágrafo único. A impressão digital do beneficiário incapaz de
assinar, aposta na presença de servidor da Previdência Social, vale
como assinatura para quitação de pagamento de beneficio.

Art. 110. O beneficio devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador,
admitindo-se, na sua falta e por periodo não superior a 6 (seis) meses,
o pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso
firmado no ato do recebimento.
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Parágrafo único. Para efeito de curatela, no caso de interdição
do beneficiário, a autoridade judiciária pode louvar-se no laudo médico-pericial da Previdência Social.
Art. 111. O segurado menor poderá, conforme dispuser o regulamento, firmar recibo de benefício, independentemente da presença
dos pais ou do tutor.
Art. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será
pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta
deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente
de inventário ou arrolamento.
Art. 113. O benefício poderá ser pago mediante depósito em
conta corrente ou por autorização de pagamento, conforme se dispuser em regulamento.
Parágrafo único. Na hipótese da falta de movimentação a débito
em conta corrente utilizada para pagamento de benefícios, por prazo
superior a sessenta dias, os valores' dos. benefícios remanescentes
serão creditados em conta especial, à ordem do INSS, com a identificação de sua origem. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.870, de
15.4.1994)
Art. 114. Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a
desconto autorizado por esta lei, ou derivado da obrigação de prestar
alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser
objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno direito
a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele,
bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para
o seu recebimento.
Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:
I
U
lU

contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social;
pagamento de benefício além do devido;
Imposto de Renda retido na fonte;

IV

pensão de alimentos decretada em sentença judicial;

V
mensalidades de associações de demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus
filiados.
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Parágrafo único. Na hipótese do inciso H, o desconto será feito
em parcelas, conforme dispuser o regulamento, salvo má-fé.
Art. 116. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade,
as diferenças eventualmente pagas com o período a que se referem e
os descontos efetuados.
Art. 117. A empresa, o sindicato ou a entidade de aposentados
devidamente legalizada poderá, mediante convênio com a Previdência Social, encarregar-se, relativamente a seu empregado ou associado e respectivos dependentes, de:
I - processar requerimento de benefício, preparando-o e instruindo-o de maneira a ser despachado pela Previdência Social;
H - submeter o requerente a exame médico, inclusive complementar, encaminhando à Previdência Social o'respectivo laudo, para
efeito de homologação e posterior concessão de benefício que depender
de avaliação de incapacidade;

IH -

pagar benefício.

Parágrafo único. O convênio poderá dispor sobre o reembolso das
despesas da empresa, do sindicato ou da entidade de aposentados
devidamente legalizada, correspondente aos serviços previstos nos
incisos H e IH, ajustado por valor global conforme o número de
empregados ou de associados, mediante dedução do valor das contribuições previdenciárias a serem recolhidas pela empresa.
Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu
contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença
acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente,
Parágrafo único. (Revogado pela Lei n" 9.032, de 28.4.1995)
Art. 119. Por intermédio dos estabelecimentos de ensino, sindicatos, associações de classe, Fundação Jorge Duprat Figueiredo de
Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), órgãos públicos e
outros meios, serão promovidas regularmente instrução e formação
com vistas a incrementar costumes e atitudes prevencionistas em
matéria de acidente, especialmente do trabalho.
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Art. 120. Nos casos de negligência quanto às normas padrão de
segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual
e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os
responsáveis.
Art. 121. O pagamento, pela Previdência Social, das prestações
por acidente do trabalho não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de outrem.
Art. 122. (Revogado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
Art. 123. (Revogado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o
recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:
I -

aposentadoria e auxílio-doença;

II - mais de uma aposentadoria; (Redação dada pela Lei n'
9.032, de 28.4.1995)
III -

aposentadoria e abono de permanência em serviço;

N - salário-maternidade e auxílio-doença; (1nciso acrescentado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
V - mais de um auxílio-acidente; (Inciso acrescentado pela Lei
n' 9.032, de 28.4.1995)
VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro,
ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. (Inciso acrescentado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)
Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente, (Parágrafo único acrescentado pela Lei n' 9.032, de 28.4.1995)

TÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 125. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social
poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte
de custeio total.
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Art. 126. Das decisões administrativas relativas à matéria tratada nesta lei, caberá recurso para o Conselho de Recursos do Trabalho e da Previdência Social (CRTPS), conforme dispuser o regulamento.
Art. 127. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o Código
de Processo Civil será aplicável subsidiariamente a esta lei.
Art. 128. As demandas judiciais que tiverem por objeto as questões reguladas nesta lei e cujo valor da execução, por autor, não for
superior a R$ 4.988,57 (quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais
e cinqüenta e sete centavos), serão isentas de pagamento de custas e
quitadas imediatamente, não se lhes aplicando o disposto nos arts.
730 e 731 do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº
9.032, de 28.4.1995)
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes
do trabalho serão apreciados:
I - na "esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência
Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações,
com prioridade para conclusão; e
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, segundo o rito sumarissimo, inclusive durante as férias
forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação
do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente
do Trabalho (CAT).
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II
deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas
relativas à sucumbência.
Art. 130. Os recursos interpostos pela Previdência Social, em
processo que envolvam prestações desta lei, serão recebidos exclusivamente no efeito devolutivo, cumprindo-se, desde logo, a decisão ou
sentença, através de processo suplementar ou carta de sentença.
Parágrafo único. Ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso
o benefício e exonerado o beneficiário de restituir os valores recebidos
por força da liquidação condicionada.
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Art. 131. O INSS poderá formalizar desistência ou abster-se de
recorrer nos processos judiciais sempre que a ação versar matéria
sobre a qual o Tribunal Federal houver expedido Súmula de Jurisprudência favorável aos beneficiários. (Redação dada pela Lei n Q
8.620, de 5.1.1993)
Art. 132. A formalização de desistência ou transigência judiciais, por parte de Procurador da Previdência Social, será sempre
precedida da anuência, por escrito, do Procurador-Geral do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), ou do presidente desse órgão,
quando os valores em litígio ultrapassarem os limites definidos pelo
Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).
§ 1Q Os valores, a partir dos quais Se exigirá a anuência do
Procurador-Geral ou do Presidente do INSS, serão definidos periodicamente pelo CNPS, através de resolução própria.
§ 2Q Até que o CNPS defina os valores mencionados neste artigo,
deverão ser submetidos à anuência prévia do Procurador-Geral ou do

Presidente do INSS a formalização de desistência ou transigência
judiciais, quando os valores, referentes a cada segurado considerado
separadamente, superarem, respectivamente, 10 (dez) ou 30 (trinta)
vezes o teto do salário-de-benefício.
Art. 133. A infração a qualquer dispositivo desta lei, para a qual
não haja penalidade expressamente cominada, sujeita o responsável,
conforme a gravidade da infração, à multa variável de Cr$ 100.000,00
(cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros).
Parágrafo único. A autoridade que reduzir ou relevar muIta já
aplicada recorrerá de ofício para a autoridade hierarquicamente
superior.
Art. 134. Os valores expressos em cruzeiros nesta lei serão
reajustados, a partir de maio de 1991, nas mesmas épocas e com os
mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios.
Art. 135. Os salários-de-contribuição utilizados no cálcuIo do
valor de benefício serão considerados, respeitando-se os limites mínimo e máximo vigentes nos meses a que se referirem.
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Art. 136. Ficam eliminados o menor e o maior valor-teto para
cálculo do salário-de-benefício.
Art. 137. Fica extinto o Programa de Previdência Social aos
Estudantes, instituído pela Lei n' 7.004, de 24 de junho de 1982,
mantendo-se o pagamento dos benefícios de prestação continuada
com data de início até a entrada em vigor desta lei.
Art. 138. Ficam extintos os regimes de Previdência Social instituídos pela Lei Complementar n' 11, de 25 de maio de 1971, e pela
Lei n' 6.260, de 6 de novembro de 1975, sendo mantidos, com valor
não inferior ao do salário mínimo, os benefícios concedidos até a
vigência desta lei.
Parágrafo único. Para os que vinham contribuindo regularmente para os regimes a que se refere este artigo, será contado o tempo
de contribuição para fins do Regime Geral de Previdência Social,
conforme disposto no regulamento.
Art. 139. A Renda Mensal Vitalícia continuará integrando o
elenco de benefícios da Previdência Social, até que seja regulamentado o inciso V do art. 203 da Constituição Federal. (Artigo sem efeito a
partir de 1º.1.1996, por força do disposto na Lei n Q 8. 742, de 7.12.1993)
§ 1Q A Renda Mensal Vitalícia será devida ao maior de 70
(setenta) anos de idade ou inválido que não exercer atividade remunerada, não auferir qualquer rendimento superior ao valor da sua
renda mensal, não for mantido por pessoa de quem depende obrigatoriamente e não tiver outro meio de prover o próprio sustento, desde
que:
I - tenha sido filiado à Previdência Social, em qualquer época, no mínimo por 12 (doze) meses, consecutivos ou não;
II - tenha exercido atividade remunerada atualmente abrangida pelo Regime Geral de Previdência Social, embora sem filiação a
este ou à antiga Previdência Social Urbana ou Rural, no mínimo por
5 (cinco) anos, consecutivos ou não; ou

III - se tenha filiado à antiga Previdência Social Urbana após
completar 60 (sessenta) anos de idade, sem direito aos benefícios
regulamentares.
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§ 2" O valor da Renda Mensal Vitalícia, inclusive para as concedidas antes da entrada em vigor desta lei, será de 1 (um) salário
mínimo.
§ 3" A Renda Mensal Vitalícia será devida a contar da data da
apresentação do requerimento.
§ 4" A Renda Mensal Vitalícia não pode ser acumulada com
qualquer espécie de beneficio do Regime Geral de Previdência Social,
ou da antiga Previdência Social Urbana ou Rural, ou de outro regime.
Art. 140. O auxílío-natalidade será devido, após 12 (doze) contribuições mensais, ressalvado o disposto no § 1", à segurada gestante
ou ao segurado pelo parto de sua esposa ou companheira não segurada, com remuneração mensal igual ou inferior a Cr$ 51.000,00 (cinqüenta e um míl cruzeiros). (Artigo sem efeito a partir de 1".1.1996,
por força do disposto na Lei n" 8. 742, de 7 de dezembro de 1993).
§ 1" Não serão exigidas, para os segurados especiais definidos
no inciso VII do art. 11, as 12 (doze) contribuições mensais.
§ 2" O auxilio-natalidade consistirá no pagamento de uma parcela única no valor de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros).
§ 3" O auxílio-natalidade, independentemente de convênio para
esse fim, deverá ser pago pela empresa com mais de 10 (dez) empregados, até 48 (quarenta e oito) horas após a apresentação da certidão
de nascimento, sendo que o ressarcimento à empresa será efetuado
por ocasião do recolhimento das contribuições previdenciárias, mediante compensação.
§ 4" O pagamento do auxílio-natalidade deverá ser anotado na
Carteira de Trabalho do empregado, conforme estabelecido no regulamento.
§ 5" O segurado de empresa com menos de 10 (dez) empregados
e os referidos nos incisos II a VII do art. 11 desta lei receberão o
auxílio-natalidade no Posto de Beneficios, mediante formulário próprio e cópia da certidão de nascimento, até 48 (quarenta e oito) horas
após a entrega dessa documentação.
§ 6" O pagamento do auxílio-natalidade ficará sob a responsabilidade da Previdência Social até que entre em vigor lei que disponha
sobre os beneficios e serviços da Assistência Social.
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Art. 141. Por morte do segurado, com rendimento mensal igual
ou inferior a Cr$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros), será devido
auxílio-funeral, ao executor do funeral, em valor não excedente a Cr$
17.000,00 (dezessete mil cruzeiros). (Sem efeito a partir de 1'.1.1996,
por força do disposto na Lei n' 8.742, de 7.12.1993)
§ l' O executor dependente do segurado receberá o valor máximo previsto.
§ 2' O pagamento do auxilio-funeral ficará sob a responsabilidade da Previdência Social até que entre em vigor lei que disponha
sobre os benefícios e serviços da Assistência Social.

Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o
empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência
das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial, obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado
implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício:
(Artigo e tabela com a nova redação dada pela Lei n' 9.302, de
28.4.1995).
Ano de ímclementacão das condícões

Meses de contribuicão exísrídos

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

60 meses
60 meses
66 meses
72 meses
78 meses
90 meses
96 meses
102 meses
lOS meses
114 meses
120 meses
126 meses
132 meses
138 meses

144 meses
150 meses
156 meses
162 meses
168 meses
174 meses
180 meses
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Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado
obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea
a do inciso I, ou do inciso IV, ou VII do art. 11 desta lei, pode requerer
aposentadoria por idade, no valor de um salário minimo, durante
quinze anos, contados a partir da data de vigência desta lei, desde
que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em
número de meses idêntico à carência do referido benefício. (Redação
dada pela Lei nº 9.063, de 14.6.1995)
Art. 144. Até 1a de junho de 1992, todos os benefícios de prestação
continuada concedidos pela Previdência Social, entre 5 de outubro de
1988 e 5 de abril de 1991, devem ter sua renda mensal inicial
recalculada e reajustada, de acordo com as 'regras estabelecidas nesta
lei.
Parágrafo único. A renda mensal, recalculada de acordo com o
disposto no caput deste artigo, substituirá para todos os efeitos a que
prevalecia até então, não sendo devido, entretanto, o pagamento de
quaisquer diferenças decorrentes da aplicação deste artigo referentes
às competências de outubro de 1988 a maio de 1992.
Art. 145. Os efeitos desta lei retroagirão a 5 de abril de 1991,
devendo os benefícios de prestação continuada, concedidos pela Previdência Social a partir de então, terem, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, suas rendas mensais iuiciais recalculadas e atualizadas
de acordo com as regras estabelecidas nesta lei.
Parágrafo úuico. As rendas mensais resultantes da aplicação do
disposto neste artigo substituirão, para todos os efeitos as que prevaleciam até então, devendo as diferenças de valor apuradas serem
pagas, a partir do dia seguinte ao término do prazo estipulado no
caput deste artigo, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais
consecutivas reajustadas nas mesmas épocas e na mesma proporção
em que forem reajustados os benefícios de prestação continuada da
Previdência Social.
Art. 146. As rendas mensais de benefícios pagos pela Previdência Social incorporarão, a partir de 1º de setembro de 1991, o abono
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definido na alínea b do § 6° do art. 9° da Lei nO 8.178, de 1° de março
de 1991, e terão, a partir dessa data, seus valores alterados de acordo
com o dísposto nesta lei.

Art. 147. Serão respeitadas as bases de cálculo para a fixação
dos valores referentes às aposentadorias especiais, deferidas até a
data da publicação desta lei.
Art. 148. Reger-se-á pela respectiva legislação específica a aposentadoria do aeronauta, do jornalista profissional, do ex-combatente
e do jogador profissional de futebol, até que sejam revistas pelo
Congresso Nacional.
Art. 149. As prestações e o seu financiamento, referentes aos
beneficios de ex-combatente e de ferroviário servidor público ou
autárquico federal ou em regime especial que não optou pelo regime
da Consolidação das Leis do Trabalho, na forma da Lei nO 6.184, de
11 de dezembro de 1974, bem como seus dependentes, serão objeto de
legislação específica.
Art. 150. Os segurados da Previdência Social, anistiados pela
Lei n" 6.683, de 28 de agosto de 1979, ou pela Emenda Constitucional
nO 26, de 27 de novembro de 1985, ou ainda pelo art. 8° do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal,
terão direito à aposentadoria em regime excepcional, observado o
dísposto no regulamento.
Parágrafo único. O segurado anistiado já aposentado por invalidez, por tempo de serviço ou por idade, bem como seus dependentes
em gozo de pensão por morte, podem requerer a revisão do seu
beneficio para transformação em aposentadoria excepcional ou pensão por morte de anistiado, se mais vantajosa.

Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas
no inciso II do art. 26, independe de carência a concessão de auxíliodoença e aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se
ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido das seguintes
doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia
maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardíopatia
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grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);
Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida (Aids); e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.
Art. 152. A relação de atividades profissionais prejudiciais à
saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do
Congresso Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da
publicação desta lei, prevalecendo, até então, a lista constante da
legislação atualmente em vigor para aposentadoria especial.
Art. 153. O Regime Facultativo Complementar de Previdência
Social será objeto de lei especial, a ser submetida à apreciação do
Congresso Nacional dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 154. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
60 (sessenta) dias a partir da data da sua publicação.
Art. 155. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 156. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de julho de 1991; 170' da Independência e 103' da
República.
LEI N' 9.268, DE l' DE ABRIL DE 1996
Altera dispositivos do Decreto-Lei n"
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal - Parte Geral.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. lº Os dispositivos a seguir enumerados, do Decreto-Lei n'
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passam a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória,
a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe as
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normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública,
inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas
da prescrição.

.........................................................................................................
Art. 78

.

.........................................................................................................
§ 2· Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste código
lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a
exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente:

Art. 92
..
I _ a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo
igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de
poder ou violação de dever para com a administração pública;

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos nos demais casos.

Art. 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá:
I - em dois anos, quando a multa for a única cominada
ou aplicada;
11 - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena
privativa de liberdade. Quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.
Art. 117

vVI -

.

pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
pela reincidência.»
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º São revogados os §§ 1" e 2º do art. 51 do Código Penal e
o art. 182 da Lei n? 7.210, de 11 de julho de 1984.
Brasília, 1º de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

LEI Nº 9.269, DE 2 DE ABRIL DE 1996
Dá nova redação
Código Penal.

M

§ 4º do art. 159 do

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º O § 4º do art. 159 do Código Penal passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 159

.

§ 4º Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que
o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do seqüestrado,
terá sua pena reduzida de um a dois terços."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 2 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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LEI N" 9.270, DE 17 DE ABRIL DE 1996
Acrescenta inciso ao art. 659 da Consolidação das Leis do Trabalho.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' O art. 659 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 1"de maio de 1943, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso X:

«Art. 659

.

X - conceder medida liminar, até decisão final'do processo, em reclamações trabalhistas que visem reintegrar no
emprego dirigente sindical afastado, suspenso ou dispensado
pelo empregador.»

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de abril de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PaulaPaiva
LEI N' 9.271, DE 17 DE ABRIL DE 1996
Altera os arts. 366, 367;368, 369 e 370
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1Q OS arts. 366,367,368,369 e 370 do Decreto-Lei n? 3.689,
de 3 de outubro de 1941- Código de Processo Penal, passam a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer,
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso

do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso,
decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
§ 1Q As provas antecipadas serão produzidas na presença
do Miuistério Público e do defensor dativo.
§ 2Q Comparecenâo o acusado, ter-se-á por citado pessoalmente, prosseguindo o processo em seus ulteriores atos.

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado
que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar
de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de
residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Art. 368. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso
do prazo de prescrição até o seu cumprimento.
Art. 369. As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória.
Art. 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e
demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato,
será observado, no que for aplicável, o disposto no capítulo
anterior.

§ 1Q A intimação do defensor constituído, do advogado do
querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo,
sob pena de nulidade, o nome do acusado.

§ 2Q Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na
comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por
mandado, ou via postal com comprovante de recebimento, ou por
qualquer outro meio idôneo.
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§ 3Q A intimação pessoal, feita pelo escrivão, dispensará a
aplicação a que alude o § 1Q.
§ 4Q A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal»
Art. 2Q Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua
publicação.
Brasília, 17 de abril de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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MEDIDA PROVISÓRIA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.372, DE 3 DE ABRIL DE 1996
Acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei
n' 4.728, de 14 dejulho de 1995.

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

Art. lº O art. 75 da Lei n? 4.728, de 14 de julho de 1965, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
«Art. 75

.

§ 4· As importâncias adiantadas na forma do § 2· deste
artigo serão destinadas, na hipótese de falência, liquidação
extrajudicial ou intervenção em instituição financeira, ao pagamento das linhas de crédito comercial que lhes deram origem, nos termos e condições estabelecidos pelo Banco Central
do Brasil.»

Art. 2· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.330, de 7 de março de 1996.
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Art. 3· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 3 de abril de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.373, DE 3 DE ABRIL DE 1996
Acrescenta § 5' ao art. 4' deLei n'8.884,
de 11 dejunho de 1994, e dá outras providências.

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

Art. 1· O art. 4· da Lei n· 8.884, de 11 de junho de 1994, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 5·:
«§ 5· Se, nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, ou
no caso de encerramento de mandato dos conselheiros, a composição do conselho ficar reduzida a número inferior ao estabelecido
no art. 49, considerar-se-ão automaticamente interrompidos os
prazos previstos nos arts. 28, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 42, 45, 46,
parágrafo único, 52, § 2·, 54, §§ 4·, 6", 7· e 10, e 59, § 1·, desta lei,
e suspensa a tramitação de processos, iniciando-se a nova contagem imediatamente após a recomposição do quorum."

Art. 2· O disposto no § 5· do art. 4· da Lei n· 8.884, de 1994,
aplica-se aos processos em tramitação no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica na data da publicação desta medida
provisória.
Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.331, de 7 de março de 1996.
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Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 3 de abril de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.374, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Dá nova redação 00 parágrafo único do
art. l' da Lei n" 8.995, de 24 de fevereiro de
1995, que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da Companhia Bresileira de Trens Urbanos (CBTU), a transferir
à Companhia Fluminense de Trens Urbanos
(Flumitrens) recursos para pagamento de
pessoal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" O parágrafo único do art. 1" da Lei n" 8.995, de 24 de
fevereiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. lQ

.

Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo fica
condicionada até o limite de R$ 164.130.653,00 (cento e sessenta
e quatro milhões, cento e trinta mil, seiscentos e cinqüenta e três
reais) e correrá à conta de dotação orçamentária da CBTU."
Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.332, de 12 de março de 1996.
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Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175" da Independência e .108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Alcides José Saldanha
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.375, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com
recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado
exclusivamente ao custeio das respectivas despesas admiuistrativas,
exceto pessoal.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o prazo
de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe aplicando
as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente, para a realização de operações financeiras com órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta, assim
como as limitações associadas ao endividamento do setor público.
Art. 2" O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando
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volvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta, liberar
os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 3" A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de
Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na
forma do artigo precedente.
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.333, de 12 de março de 1996.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175" da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides José Saldanha
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.376, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas aos regimes de que tratam aLei nº 6.024,
de 13 de março de 1974, e o Decreto-Lei n'
2.321, de 25 de feuereiro de 1987; sobre a
indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização das empresas de auditoria
contábil ou dos auditores contábeis índependentes; sobre privatização de instituições
cujas ações sejam desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n 22.321. de 1987, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1Q A responsabilidade solidária dos controladores de instituições financeiras estabelecida no art. 15 do Decreto-Lei n Q 2.321, de
25 de fevereiro de 1987, aplica-se, também, aos regimes de intervenção e liquidação extrajudicial de que trata a Lei n Q 6.024, de 13 de
março de 1974.
Art. 2Q O disposto na Lei n Q 6.024, de 1974, e no Decreto-Lei nQ
2.321, de 1987, no que se refere à indisponibilidade de bens, aplica-se,
também, aos bens das pessoas, naturais ou jurídicas, que detenham
o controle, direto ou indireto das instituições submetidas aos regimes
de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial
temporária.
§ F Objetivando assegurar a normalidade da atividade econômica e os interesses dos credores, o Banco Central do Brasil, por
decisão de sua diretoria, poderá excluir da indisponibilidade os bens
das pessoas jurídicas controladoras das instituições financeiras submetidas aos regimes especiais.

§ 2Q Não estão sujeitos à indisponibilidade os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis, nos termos da legislação em vigor.
§ 3Q A indisponibilidade não impede a alienação de controle,
cisão, fusão ou incorporação da instituição submetida aos regimes de
intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.

Art. 3Q O inquérito de que trata o art. 41 da Lei nQ 6.024, de
1974, compreende também a apuração dos atos' praticados ou das
omissões incorridas pelas pessoas naturais ou jurídicas prestadoras
de serviços de auditoria independente as instituições submetidas aos
regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração
especial temporária.
Parágrafo único. Concluindo o inquérito que houve culpa ou dolo
na atuação das pessoas de que trata o caput, aplicar-se-á o disposto
na parte final do caput do art. 45 da Lei n Q 6.024, de 1974.
Art. 4Q Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 2Q e 15 da Lei n Q 6.024, de 1974, e no art. 1Q do
Decreto-Lei n Q 2.321, de 1987, é facultado ao Banco Central do Brasil,
visando assegurar a normalidade da economia pública e resguardar
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os interesses dos depositantes, investidores e demais credores, sem
prejuízo da posterior adoção dos regimes de intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, determinar as
seguintes medidas:
I - capitalização da sociedade, com o aporte de recursos necessários ao seu soerguímento, em montante por ele fixado;
11 - transferência do controle acionário;

111 - reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou cisão.
Parágrafo único. Não implementadas as medidas de que trata
este artigo, no prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil,
decretar-se-á o regime especial cabível.

Art. 5· No resguardo da economia pública e dos interesses dos
depositantes e investidores, o interventor, o liquidante ou o conselho
diretor da instituição submetida aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária, quando prévia e expressamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, poderá:
I - transferir para outra ou outras sociedades, isoladamente
ou em conjunto, bens, direitos e obrigações da empresa ou de seus
estabelecimentos;
11 - alienar ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar a
assunção de obrigações por outra sociedade;
111 - proceder à constituição ou reorganização de sociedade ou
sociedades para as quais sejam transferidos, no todo ou em parte,
bens, direitos e obrigações da instituição sob intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, objetivando a
continuação geral ou parcial de seu negócio ou atividade.
Art. 6· A implementação das medidas previstas no artigo anterior e o encerramento, por qualquer forma, dos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária
não prejudicarão o andamento do inquérito para apuração das responsabilidades dos controladores, administradores, membros dos
conselhos e das pessoas naturais ou jurídicas prestadoras de serviços
de auditoria independente às instituições submetidas aos regimes de
que tratam a Lei n· 6.024, de 1974, e o Decreto-Lei n" 2.321, de 1987.
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Art. 7" A intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições
financeiras poderão, também, a critério do Banco Central do Brasil,
ser executadas por pessoa jurídica.
Art. 8' Instaurado processo admiuistrativo contra instituição
financeira, seus administradores, membros de seus conselhos, a
empresa de auditoria contábil ou o auditor contábil independente, o
Banco Central do Brasil, por decisão da diretoria, considerando a
gravidade da falta, poderá, cautelarmente:
I - determinar o afastamento dos indiciados da admiuistração dos negócios da instituição, enquanto perdurara apuração de SUas
responsabilidades;
II - impedir que os indiciados assumam quaisquer cargos de
direção ou admiuistração de instituições financeiras ou atuem como
mandatários ou prepostos de diretores ou admiuistradores;

III -

impor restrições às atividades da instituição financeira;

IV - determinar à instituição financeira a substituição da empresa de auditoria contábil ou do auditor contábil independente.
§ I? Das decisões do Banco Central do Brasil proferidas com
base neste artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no prazo de
cinco dias.
§ 2' Não concluído o processo, no âmbito do Banco Central do
Brasil, no prazo de 120 dias, a medida cautelar perderá sua eficácia.
§ 3' O disposto neste artigo aplica-se às demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Art. 9' A alienação do controle de instituições financeiras, cujas
ações sejam desapropriadas pela Uuião, na forma do Decreto-Lei n'
2.321, de 1987, será feita mediante oferta pública, na forma de
regulamento, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
§ l' O decreto expropriatório fixará, em cada caso, o prazo p ara
alienação do controle, o qual poderá ser prorrogado por igual período.
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§ 2º Desapropriadas as ações, o regime de administração especial temporária prosseguirá, até que efetivada a transferência, pela
União, do controle acionário da instituição.

Art. 10. As instituições financeiras cujas ações sejam desapropriadas pela União permanecerão, até a alienação de seu controle,
para todos os fins, sob o regime jurídico próprio das empresas privadas.
Art. 11. Nos empréstimos realizados no âmbito do Programa de
Estimulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer) poderão ser aceitos, como garantia, títulos ou
direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias sejam
representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal vendidos em leilões competitivos, o valor nominal das' garantias deverá
exceder em pelo menos vinte por cento o montante garantido.
Art. 12. Na hipótese de operações financeiras ao amparo do
Proer, o Banco Central do Brasil informará, tempestivamente, à
Comissão de Assuntos Econõmicos do Senado Federal, em cada caso:
I - os motivos pelos quais a instituição financeira solicitou
sua inclusão no Programa;

II -

o valor da operação;

III - os dados comparativos entre os encargos financeiros cobrados no Proer e os encargos financeiros médios pagos pelo Banco
Central do Brasil na colocação de seus títulos no mercado;
IV - as garantias aceitas e seu valor em comparação com o
empréstimo concedido.
Art. 13. Os arts. 22 e 26 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de
1976, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 22

.

§ 1º Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir
normas aplicáveis às companhias abertas sobre:
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§ 2" O disposto nos incisos II e IV do parágrafo anterior não
se aplica às instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, as quais continuam
sujeitas às disposições da Lei n" 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
e aos atos normativos dela decorrentes>

«Art. 26

.

§ 3" Sem prejuízo do disposto no parágrafo precedente, as
empresas de auditoria contábil ou os auditores contábeis independentes responderão administrativamente, perante o Banco
Central do Brasil, pelos atos praticados ou omissões em que
houverem incorrido no desempenho das atividades de auditoria
de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 4" Na hipótese do parágrafo anterior, o Banco Central do
Brasil aplicará aos infratores as penalidades previstas no art. 11
desta lei,»
Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.334, de 12 de março de 1996.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175" da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.377, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Institui a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLPJ, dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep,
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do
Fundo da Marinha Mercante e dá outras
providências.
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o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" A partir de 1"de dezembro de 1994, o Banco Central do
Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), apurada de
acordo com o disposto nesta medida provisória e em normas a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 2" A TJLP será calculada a partir da rentabilidade nominal média, em moeda nacional, verificada em período imediatamente
anterior ao de sua vigência, dos Títulos da Dívida Pública externa e
interna de aquisição voluntária.
Art. 3" As normas a que se refere o art. 1", in fine, a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, disporão, dentre outros
aspectos, sobre:
I - período de vigência da TJLP, observado o prazo mínimo
de três meses;
11 - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como de
longo prazo;
111 - especificação dos Títulos da Dívida Pública interna e
externa que servirão de base para cálculo da TJLP;
IV - o prazo do período de apuração da rentabilidade a que se
refere o caput do art. 2";
V - as proporções em que a rentabilidade nominal média em
moeda nacional de cada título será considerada no cálculo da TJLP.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a
legislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses de aplicação
da TJLP, além das previstas nesta medida provisória.
Art. 4" Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do
Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante,
repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a
financiamentos contratados a partir de 1"de dezembro de 1994, terão
comoremuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respectivo período, ressalvado o disposto no § 1"do art. 5"e nos arts. 6" e 7"
desta medida provisória.
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Parágrafo único. O BNDES transferirá, nos prazos legais, ao
Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador o valor correspondente à TJLP alndida no caput deste artigo,
limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o
Conselho Monetário Nacional, após manifestação favorável do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e
do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep, alterar esse
limite.
Art. 5º O BNDES poderá aplicar até vinte por cento dos recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, excetuados os
de que trata o art. 11 desta medida provisória, em operações de
financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à produção
ou comercialização de bens com reconhecida inserção internacional.
§ 1º Os recursos referidos no caput deste artigo, bem como os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar
dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central do
Brasil.
§ 2º O limite estabelecido no caput deste artigo poderá ser
ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat).

Art. 6º Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador aplicados nas operações de financiamentos de que trata o art. 5º desta
medida provisória terão como remuneração a Taxa de Juros para
Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário de Londres
(Libor), informada pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em cada
operação de financiamento.
Parágrafo único. O BNDES transferirá ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador a remuneração prevista no caput deste artigo, no prazo
a que se refere o art. 3º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 7º Os recursos do Fundo da Marinha Mercante destinados
a financiamentos contratados a partir de 1º de setembro de 1995, bem
como os respectivos saldos devedores, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos Estados Unidos
da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
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Parágrafo único. Os encargos e as comissoes, bem como os
prazos, nas hipóteses de que trata o caput deste artigo, serão definidos
pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 8' A partir de l' de dezembro de 1994, os recursos dos
Fundos mencionados no art. 4' desta medida provisória, repassados
ao BNDES ou por este administrados e destinados a financiamentos
contratados até 30 de novembro de 1994, terão a Taxa Referencial
(TR) a que alude o art. 25 da Lei n' 8.177, de l' de março de 1991,
substituída pela TJLP, ajustada por fator de redução a ser definido
pelo Conselho Monetário Nacional, mantidos os juros previstos nos
§§ 2' e 3' do art. 2' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos ali aludidos.

Art. 9' Será admitida a aplicação, a partir de l' de setembro de
1995, do critério de que trata o art. 7', em substituição ao previsto no
art. 8' desta medida provisória, quanto aos recursos do Fundo da
Marinha Mercante e aos saldos devedores dos financiamentos a que
se destinam, contratados até 31 de agosto de 1995.
Parágrafo único. A substituição prevista no caput deste artigo
se dará por opção dos beneficiários dos financiamentos ali aludidos,
em prazos e condições a serem regulamentados pelo BNDES.

Art. 10. A apuração dos valores das obrigações pecuniárias
devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de Amparo
ao Trabalhador e ao Fundo da Marinha Mercante, bem assim dos
valores dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os
respectivos recursos, será efetuada com base no critério pro rata
tempore.
Art. 11. O disposto nesta medida provisória aplica-se aos depôsitos especiais de recurso do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
definidos pelo art. 9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990, alterado
pelo art. I? da Lei n' 8.352, de 28 de dezembro de 1991, a partir da
liberação dos empréstimos realizados com os referidos recursos,
quando destinados a programas de investimento voltados para a
geração de empregos e renda.
Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de
Participação PIS-Pasep terão, a partir de l' de dezembro de 1994, a
Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 38 da Lei n" 8.177, de l' de
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março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução
a que alude o art. 8' desta medida provisória.
Art. 13. A partir de l' de dezembro de 1995, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), O Conselho
Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep e a Comissão do Fundo
da Marinha Mercante poderão propor ao Conselho Monetário Nacional a adoção de outros critérios legais para a remuneração dos
respectivos recursos, em substituição à TJLP de que trata esta
medida provisória.
Art. 14. Observado o disposto no art. 8', in fine, desta medida
provisória, ficam revogados o art. 25 da Lei n' 8.177, de l' de março
de 1991, e os §§ 2' e 3' do art. 2' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.335, de 12 de março de 1996.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.378, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo
e dá outres providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 4, p. 1465-1647, abro 1996

1479
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, QuíInico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em
exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de
origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
niveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Dacta).
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 3' As gratificações de que tratam os arts. F e 2' terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos niveis superior
e intermediário, observados o disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os liInites estabelecidos no art. 12 da Lei n'
8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994.
§ l' As gratificações serão calculadas obedecendo a critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ininistros das respectivas áreas e do Ministro da AdIninistração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2' Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. l'
e 2' , quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal,
para o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de niveis DAS-5, DAS·6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;

b) liInitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nivel
DAS-4, ou equivalente.
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§ 3' Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2', para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4' As gratificações a que se referem os arts. l' e 2' serão pagas
em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5' As gratificações serão pagas a partir de l' de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o'§ 1'.

Art. 4' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5' O Anexo I da Lei n'' 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de
enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Art. 6' O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano ÚIÚCO de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n" 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2' da Lei n' 8.911, de 11 de
julho de 1994.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.336, de 12 de março de 1996.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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ANEXO
(Medida Provisória n? 1.378, de 11 de abril de 1996)
Valor
Correspondente
Carreiras

Classes

Padrões

aos Padrões

do Anexo II da
Lei n' 8.460/92

Oficial de
Chancelaria

Inicial

deI a VIII

D-I a C-IlI

500

A

deIaVII

C-IV aB-IV

350

Especial

deIaV

B-V a A-IlI

150

Subtotal

Assistente de
Chancelaria

1.000

Inicial

de I a VIII

D-I a C-IlI

600

A

deI a VII

C-IV a B-IV

420

Especial

deIaV

B-VaA-IlI

180

Subtotal
Total geral

Quant.
de
Cargos

1.200
2.200

MEDIDA PROVISÓRlA N° 1.379, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre os quadros de cargos do
Grupo-Díreçõo e Assessoramento Superiores
(DAS) da Aduocaoia-Geral da Uniõo, do Ministério da F~nda e dá outras providências.

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

Art. 1° São criados e reclassificados, na Advocacia-Geral da
União, os cargos constantes dos Anexos I a VI.
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Art. 2Q São criados no Ministério da Fazenda, a serem alocados
na Secretaria da Receita Federal, 276 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo dezoito cargos
DAS 101.3,84 cargos DAS 101.2 e 174 cargos DAS 101.1.
Art. 3Q São criados na Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab) 36 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo um cargo DAS 101.6, quatro cargos
DAS 101.4, oito cargos DAS 101.3, quatorze cargos DAS 101.2, seis
cargos DAS 101.1 e três cargos DAS 102.2.
§ 1Q São igualmente criadas na Sunab 194 Funções Gratificadas (FG), sendo 147 FG-1, treze FG-2 e 34 FG-3.
§ 2Q Para reestruturação da Sunab, fica o Poder Executivo
autorizado a alterar a denominação e a especificação dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem aumento de despesa, no prazo de até trinta dias.
Art. 4Q O cargo de Consultor Jurídico de Ministério e do Estado-Maior das Forças Armadas, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS) corresponde ao nível 101.5.
Art. 5Q Fica assegurada a percepção da vantagem prevista no
art. 1Q, inciso I, e § 1Q , do Decreto-Lei n? 2.333, de 11 dejunbo de 1987,
com a disciplina nele estabelecida, aos seus beneficiários, inclusive
àqueles integrantes de quadros de entidades não mais sujeitas a
regime especial de remuneração.
§ 1Q Os efeitos financeiros do disposto neste artigo vigoram,
para os beneficiários referidos no caput, a partir de 19 de setembro
de 1992.
§ 2Q À vantagem referida neste artigo fazem jus também os
titulares de cargos integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da
União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar n'' 73, de 10 de
fevereiro de 1993, e os Juízes do Tribunal Maritimo instituído pela
Lei n Q 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, com as modificações introduzidas pela legislação ulterior.
Art. 6Q Ficam prorrogados, por mais 24 meses, a partir do seu
término, os prazos referidos no art. 20 da Lei n? 9.028, de 12 de abril
de 1995.
Art. 7Q O § 3Q do art. 17 da Lei n" 8.429, de 2 de junbo de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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«§ 3Q No caso de a ação principal ter sido proposta pelo

Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3Q do
art. 6Q da Lei n" 4.717, de 29 de junho de 1965.»
Art. 8Q As despesas decorrentes da aplicação desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.337, de 12 de março de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175Q da Independência e 108 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão

ANEXaI
Advocacia-Geral da União
Situação Anterior

N'de
Cargos

Denominação

Situação Nova

Código

N'de
Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Advogado-Geral da União
Consultor da
União

DAS 102.6

10

Consultor da União DAS 102.5

10

3

Adjunto do
Advogado-Geral

DAS 102.5

3

Advogado-Geral

1
6

Chefe de Gabinete
Assessor Técnico

DAS 101.5
DAS 102.4

1
6

Chefe de Gabinete DAS 101.5
Assessor Técnico
DAS 102.4

Adjunto do
DAS 102.6
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Situação Anterior
N" de
Cargos

Denominação

Situação Nova
Código

N" de
Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Advogado-Geral da União
3

Oficial de Gabinete

DAS 101.3

3

2

Oficialde Gabinete DAS 101.2

2

11

Oficial de Gabinete

DAS 101.1

16

5

Diretor de Divisão

DAS 101.3

5

Oficial de
Gabinete

DAS 101.3

Oficial de

DAS 101.2

Gabinete
Oficial de
Gabinete
Coordenador

DAS 101.1
DAS 101.3

ANEXO II
Advocacia-Geral da União
N" de Cargos

Denominação

Código

I - Gabinete do Consultor-Geral da União
1

1

Assessor Jurídico
Oficial de Gabinete

1

Oficial de Gabinete

DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1

II - Gabinete do Corregedor-Geral da Advocacia da União
5
1
5
2
1

CorregedorAuxiliar
Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico

Oficial de Gabinete

DAS 101.6
DAS 101.4
DAS 102.3
DAS 102.3
DAS 101.2
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N2 de Cargos

Denominação
II -

8
2
1
3

Gabinete do Corregedor-Geral da Advocacia da União

Oficial de Gabinete

DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Servi o

Situação Anterior

N'de
Cargos

Código

Denominação

Situação Nova

Código

N'de
Cargos

Denominação

Código

III - Gabinete do Procurador-Geral da União

3
2

Adjunto do
Procurador-Geral
da União
Assessor Jurídico

DAS 102.4
DAS 102.3

5
4
1
2

Adjunto do
Procurador-Geral
DAS 102.5
DAS 102.3
DAS 101.4
DAS 102.3
DAS 101.2

8

da União
Assessor Jurídico
Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete

1
2
4
2

Coordenador-Geral DAS 101.4
Coordenador
DAS 101.3
Chefe de Divisão
DAS 101.2
Chefe de Servico
DAS 101.1

1

DAS 101.1
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N' de Cargos

Denominação

2

Assessor Técnico

1

Coordenador

C6digo
DAS 102.2
DAS 101.3

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

2

1
1

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

Coordenador

III - Procuradoria da União nos Estados do Acre, Alagoas,
Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte,
Rondônia e Sergipe: estrutura unitária.
1
1

Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

1

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

IV - Procuradoria da União nos Estados do Amapá,
Roraima e Tocantins: estrutura unitária.
1
1

DAS 102.3
DAS 102.2

Assessor Jurídico
Assessor Técnico

ANEXO V
Advocacia-Geral da União
Denominação

N'de Cargos

C6digo

I - Procuradorias Seccionais da União - Padrão A (quatro
procuradorias): estrutura unitária.
2

\ Assessor Jurídico

1DAS 102.2
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N' de Cargos

I

Denominação

I

Código

II - Procuradorias Seccionais da União - Padrão B (nove
procuradorias): estrutura unitária.

IAssessor Jurídico

1

IDAS 102.2

IH - Procuradorias Seccionais da União - Padrão C
(vinte e oito procuradorias): estrutura unitária.
1

ANEXO VI
Advocacia-Geral da União
Denominação

N'de Cargos

Código

Diretoria-Geral de Administração
1
2
3

Coordenador-Geral
Coordenador

Chefe de Divisão

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.380, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Dá rwva redação a dispositivos da Lei
n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a organização da Assistência
Social, e dá outras providências.

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

«Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ 1· A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.
§ 2· Na hipótese da concessão do benefício após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do requerímento,.

«Art. 40

.

§ 1· A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que
o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2· É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, n ou In do § F do art. 139
da Lei n· 8.213, de 24 de julho de 1991."

Art. 2· Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6· do
art. 20 e no art. 37 da Lei n" 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
Art. 3· O requerimento de benefício de prestação continuada, de
que trata o art. 37 da Lei n· 8.742, de 1993, será protocolizado a partir
de 1· de janeiro de 1996.
Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.338, de 12 de março de 1996.
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Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175º da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Reinhold Stephanes
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.381, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Fixa critérios para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo II da Lei n!! 8.237, de 30
de setembro de 1991, para implementação da
isonomia a que se refere o § 1 º do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências.

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

Art. 1· Esta medida provisória dispõe sobre o processo de implementação da isonomia de vencimentos dos servidores do Poder
Executivo com os dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de
Contas da União e do Ministério Público da União.,
Art. 2· A equiparação do vencimento básico dos servidores civis
do Poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo e
Judiciário, bem como do Tribunal de Contas da União e do Ministério
Público da União, far-se-á de forma gradativa e nos limites das
disponibilidades financeiras e orçamentárias da União; mediante a
concessão das diferenças pagas, separadamente ou já incorporadas.
§ 1· Para os fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de
vencimento básico, assim definido na alínea a do inciso I do art. 1· da
Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passam a vigorar, nos meses
de setembro, outubro e novembro de 1994 na conformidade do disposto nos Anexos I, H e IH desta medida provisória.
§ 2º A aplicação do disposto neste artigo aos servidores civis
que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam perCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 4, p. 1465-1647, abro 1996
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cebendo vencimento básico equiparado aos das tabelas vigentes para
o Poder Legislativo, far-sa-á mediante compensação de valores, sem
redução do valor do vencimento.
Art. 3" Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício de posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo II da Lei nO 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os meses
de setembro, outubro e novembro de 1994, passam a ser os constantes
do Anexo IV desta medida provisória.
Art. 4" Fica reconstituída a comissão a que se refere o art. 6" da
Lei n" 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela previstas, cabendo-lhe promover estudos que objetivem, especialmente:
I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou assemelhadas, observando-se, ainda, a complexidade das tarefas, critérios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;
II - a implementação do disposto no inciso I do art. 3" da Lei
n" 8.448, de 21 de julho de 1992;

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

a elaboração da matriz de vencimentos.

Art. 5" O vencimento básico dos servidores civis ativos, inativos
e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, a partir de 1" de dezembro de 1994, passa a ser o
constante dos Anexos V e VI desta medida provisória.
Art. 6º Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício do posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo II da Lei n" 8.237, de 30 de setembro de 1991, a partir de 1"
de dezembro de 1994, passam a ser os constantes do Anexo VII desta
medida provisória.
Art 7" O disposto nesta medida provisória aplica-se , no que
couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do
falecimento de servidor público federal.
Art. 8" As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
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Art 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n? 1.339, de 12 de março de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-seodispostono§ l° do art. l° da Lei Delegada

n? 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo art. 42 da Lei

nO 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais disposições em contrário, a
partir de 1° de setembro de 1994.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvallw
Benedito Onofre Bezerra Leonel
ANEXO I DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.381,
DE 11 DE ABRIL DE 1996
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal,
Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis dos extintos Territórios
Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira de Ciência e Tecnologia e dos servidores da SAE,
FCBIA, Susep, CVM e Ipea.
CL

p

Superior

40 horas

A

Intermediário

30 horas 40 horas

Auxiliar

30 horas 40 horas 30 horas

III

429,51

322,13

253,90

190,43

150,35

112,76

II

401,88

301,41

243,28

182,46

143,17

107,38

I

375,55

281,66

233,10

174,83

136,32

102,24
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CL

B

C

D

P

Superior

Intermediário

Auxiliar

40 horas Sü horas 40 horas Sü horaa 40 horas

30 horas

VI

330,08

247,56

223,36

167,52

129,82

V

310,48

232,86

214,04

160,53

123,64

92,73

IV

301,52

226,14

205,11

153,83

117,77

88,33

III

292,82

219,62

196,56

147,42

112,17

84,13

II

284,37

213,28

188,37

141,28

106,86

80,15

I

276,17

207,13

180,54

135,41

101,82

76,37

VI

268,21

201,16

173,04

129,78

97,02

72,77
69,35

97,37

V

260,49

195,37

165,86

124,40

92,46

IV

252,99

189,74

158,98

119,23

88,12

66,09

III

245,71

184,28

152,41

114,31

84,01

63,01

II

238;64

178,98

146,10

109,58

80,09

60,Q7

I

231,78

173,84

140,07

105,05

76,36

57,27

V

225,13

168,85

134,30

100,73

72,81

54,61

IV

218,66

164,00

128,76

96,57

69,44

52,08

III

212,39

159,29

123,47

92,60

66,24

49,68

II

206,30

154,73

118,40

88,80

63,20

47,40

I

200,39

150,29

113,55

85,16

60,31

45,23

TABELA 23

ANEXO I-A DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.381,
DE 11 DE ABRIL DE 1996
Tribunal Marítimo
Denominação
Juiz-Presidente
Juiz

Vencimento Básico

42951
40906
TABELA 23
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ANEXO I-B DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.381,
DE 11 DE ABRIL DE 1996
Advocacia-Geral da União
Denominação

Vencimento Básico

Grat. (art. 7' da Lei

Advogado da União de Classe Especial

429,51

170,92

Advogado da União de Primeira Classe

401,88

163,38

Advogado da União de Segunda Classe

375,55

156,17

8.460/92)

TABELA23

ANEXO II DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.381,
DE 11 DE ABRIL DE 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores
do Magistério Superior
Classe
Titular

Adjunto

Assistente

Auxiliar

Nível
li
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

20 Horas

40 Horas

Graduado
214,75
171,80
163,62
155,83
14841
134,92
128,49
122,38
116,55
105,95
100,91
96,10
91,52

Graduado
429,50
343,60
327,24
311,66
29682
269,84
256,98
244,76
233,10
211,90
201,82
192,20
18304
TABELA 32
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ANEXO lI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.381,
DE 11 DE ABRIL DE 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do
Magistério de l' e 2' Graus
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U
4

198,67

397,34

165,55

331,10

3

157,66

315,32

2

150,16

300,32
286,02

E

D

C

B

A

1

143,01

4

130,00

260,00

3

123,81

247,62

2

117,91

235,82

1

112,30

224,60

4

105,95

211,90

3

100,90

201,80

2

96,10

192,20

1

91,52

183,04

4

86,33

172,66

3

82,23

164,46

2

78,31

156,62

1

74,58

149,16

4

70,36

140,72

3

67,01

134,02

2

63,82

127,64

1

60,78

121,56
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ANEXO III DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.381,
DE 11 DE ABRIL DE 1996
Tabela de vencimento básico aplicável aos Cargos do Sistema de Cargos
instituídos pelas Leis n's 5.645/70 e 6.550/78, dos servidores têcnico-admi-

nistrativoB das Instituições Federais de Ensino, conforme arts. 3º e seguintes
da Lei n' 7.596/87 dos servidores do Ibama, Embratur, Incra, CFIAer, ffiPC,
Ibac, FBN, FCRB, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap, FNS, Roquette
Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac e Tabela de Especialistas.

CL
A

B

C

D

P

SUD

40 horas

rior
Intermediário
Auxiliar
30boras 40 horas â ü heras 40 horas 30 horas

III

397,04

297,78

203,31

152,48

137,60

103,20

11

373,96

280,47

195,85

146,89

131,27

98,45

I

351,75

263,81

188,68

141,51

125,25

93,93

VI

302,05

226,54

181,77

136,33

119,51

89,63

V

282,67

212,00

175,13

131,35

114,Q4

85,53

IV

273,11

204,83

166,73

126,55

108,84

81,63

III

263,86

197,91

162,59

121,94

103,88

77,91

11

254,97

191,22

156,67

117,50

99,16

74,37

I

246,37

184,78

150,96

113,22

94,66

71,00

VI

236,05

178,54

145,46

109,11

90,37

67,78

V

230,Q4

172,53

140,21

105,15

86,29

64,72

IV

222,29

166,72

135,13

101,35

82,40

61,80

III

214,82

161,12

130,24

97,66

78,70

59,02

11
I

207,60
200,63

155,70
150,47

125,54

94,15

75,18

56,39

12102

9077

71,81

V

193,91

145,43

116,66

87,49

68,63

5386
51,47

IV

187,41

140,56

112,47

84,35

65,58

49,16

III

181,14

135,86

108,43

81,33

62,67

47,01

11
I

175,10

131,32

104,55

78,41

59,92

44,94

16924

12693

10082

7561

5728

4296

TABELA 24
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ANEXO IV DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.381,
DE 11 DE ABRIL DE 1996
ANEXO II DA LEI N" 8.237, DE 30 DE SETEMBRO DE 1991
Gratificações e Indenizações
Tabela I! - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Situações

70% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

60% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I!

50% do soldo

CursosdeApene~ownento

35% do soldo

Cursos de Especialização

20% do soldo

Cursos de Formação

Tabela lI! - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais

Posto/Graduação

Percentuais

Oficial-General

70% do soldo

Oficial-Superior

60% do soldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno,
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

50% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

35% do Boldo

Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a 32 Sargento, exceto as prestado-

20% dosoldo

ras do serviço militar inicial
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Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação

Percentuais

Com 40 anos de serviço ou mais

90% do soldo

Com 35 anos de serviço

70% do soldo

Com 30 anos de serviço

60% do soldo

Transferidos ex officio, para a inatividade remunerada, com menos de

40% do soldo

30 anos de serviço

ANEXO V DA MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.381,
DE 11 DE ABRIL DE 1996
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de
Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do
DF e dos Policiais Civis dos extintos Territórios Federais, Orçamento, de
Finanças e Controle, Procuradoria da Fazenda Nacional, Especialistas em
Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira de Ciência e Tecnologia
e dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM, Ipea, lhama, Embratur, Incra,

CFIAer, IBPC, Ibac, FBN, FCRB, FCP, LBA,Funai, Funag, FAE, Enap, FNS,
Roquette Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac, Tabela de Especialistas, dos Técnico-Administrativos das Instituições Federais de Ensino,
conforme art. 3' e seguintes da Lei n' 7.596/87 e aos Cargos do Sistema de
Cargos instituídos pelas Leis n's 5.645/70 e 6.550/78.

CL

p

Superior

Intermediário

Auxiliar

40 horas 30 horas 40 horas 30 horas 40 horas

A

30 horas \

III

429,51

322,13

253,90

190,43

150,35

112,76

II

401,88

301,41

243,28

182,46

143,17

107,38

I

375,55

281,66

233,10

174,83

136,32

102,24
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CL

P

Superior

Intermediário

40 horas 30 horas 40 horas

B

C

D

Auxiliar

I

30 horas 40 horas 30 horas

VI

330,08

247,56

223,36

167,52

129,82

97,37

V

310,48

232,86

214,04

160,53

123,64

92,73

1V

301,52

226,14

205,11

153,83

117,77

88,33

III

292,82

219,62

196,56

147,42

112,17

84,13

11

284,37

213,28

188,37

141,28

106,86

80,15

1

276,17

207,13

180,54

135,41

101,82

76;37

VI

268,21

201,16

173,04

129,78

97,02

72,77

V

260,49

195,37

165,86

124,40

92,46

69,35

1V

252,99

189,74

158,98

119,23

88,12

66,09

III

245,71

184,28

152,41

114,31

84,01

63,01

11

238,64

178,98

146,10

109,58

80,09

60,07

1

231,78

173,84

140,07

105,05

76,36

57 ;!.7

V

225,13

168,85

134,30

100,73

72,81

54,61

1V

218,66

164,00

128,76

96,57

69,44

52,08

III

212,39

159,29

123,47

92,60

66,24

49,68

11

206,30

154,73

118,40

88,80

63,20

47,40

1

200,39

150,29

113,55

85,16

60,31

45,23

TABELA 66

ANEXO V-A DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.381,
DE 11 DE ABRIL DE 1996
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básíco

Juiz-Presidente

429,51

Juiz

409,06
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ANEXO V-B DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.381,
DE 11 DE ABRIL DE 1996
Advocacia-Geral da União
Denominação

Advogado da União de Categoria Especial
Advceado da União de Primeira Categoria
Advol!lldo da União de SeoundaCategoria

Vencimento
Básico

Grat (art. 7' da
Lei 8.460/92)

42951
40188
37555

17092
16338
15617

ANEXO VI DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.381,
DE 11 DE ABRIL DE 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Profeasores do
Magistério Superior
20 Horas

40 Horas
Graduado

Classe

Nível

Graduado

Titular

U

214,76

429,51

4

176,91

353,82

3

169,29

338,58

2

162,00

324,00

1

155,03

310,05

4

142,23

284,45

3

136,10

272,20

2

130,24

260,48

1

124,63

249,26

4

114,34

228,68

3

109,42

218,83

2

104,71

209,41

1

100,20

200,39

Adjunto

Assistente

Auxiliar
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ANEXO VI-A DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.381,
DE 11 DE ABRIL DE 1996

Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do
Magistério de I' e 2' Graus

20 Horas

40 Horas

Graduado

Graduado

Classe

Nível

Titular

U

198,67

·397,34

4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

168,05
160,81
153,89
14726
136,35
130,48
124,86
11949
114,34
109,42
104,71
10020
94,52
90,02
85,74
8165
77,03
73,36
69,87
6654

336,09
321,62
307,77
29452
272,70
260,96
249,72
23897
228,68
218,83
209,41
20039
189,04
180,04
171,47
16330
154,06
146,72
139,73
13308

E

D

C

B

A

TABELA 90
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ANEXO VII DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.381,
DE 11 DE ABRIL DE 1996
(a partir de 1º de dezembro de 1994)
ANEXO II DA LEI Nº 8.237, DE 30 DE SETEMBRO DE 1991
Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Situações

150% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

130% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II

110% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

80% de saldo

Cursos de Especialização

60%do soldo

Cursos de Formação

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

Posto ou Graduação

Percentual

Oficial-General

150% do soldo

Oficial-Superior

130% do soldo

Oficial-Intermediãrío, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

110% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

85%do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de
graduação inferior a 32 Sargento, exceto
as prestadoras do serviço militar inicial

60% do soldo
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Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação

Percentual

Com 40 anos de serviço ou mais

180% do soldo

Com 35 anos de serviço

140% do soldo

Com 30 anos de serviço ou mais

120% do soldo

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

80%do soldo

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.382, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Altera as Leis n's 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulhode 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I' O art. 6' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990, passa a
ter a seguinte redação:
«Art 6' O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para atender
os gastos efetivos daquele Fundo com seguro-desemprego, abono
salarial e programas de desenvolvimento econômico do BNDES.»

Art. 2' Os arts. 17 e 19 da Lei n'' 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Social,»
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Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social,»
Art. 3Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.340, de 12 de março de 1996.
Art. 4Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Adib Jatene
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA W 1.383, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, e orçamento e
planejamento devida aos acupantes dos cargos efetivos:
I
da Carreira Finanças e Controle;
II - da Carreira de Planejamento e Orçamento;
III - da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
IV - de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo de TP-1500;
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v - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), em exercício de atividades de elaboração de planos e
orçamentos públicos;
VI - de nível intermedíário do Ipea, em exercício de atividade
de apoio díreto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § l' do art. 2' desta medida
provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.
.
Art. 2' A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei n' 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ l' A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.
§ 2' O número de servidores em exercício em cada um dos
órgãos e entidades que integram os Sistemas de Controle Interno do
Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração
Pública Federal, bem como os em exercício nos seus respectivos órgãos
centrais, com pontuação acima de oitenta por cento do limite de
pontos fixados para a avaliação de desempenho indívidual não poderá
superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 3' O número de servidores de nívelintermediário do Ipea, com
pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para
a avaliação de desempenho individual, não poderá superar trinta por
cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se
situar no intervalo de noventa a cem por cento.
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§ 4' Os servidores titulares de cargos de que trata o art. 1',
quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal não
integrantes dos Sistemas de Controle Interno do Poder Executivo e
de Planejamento e de Orçamento da Administração Pública Federal,
bem como dos órgãos centrais desses Sistemas, para exercício na
Vice-Presidência da República ou de cargos em comissão de Natureza
Especial, DAS-S, DAS-5, DAS-4, ou equivalentes, perceberão a Gratificação de Desempenho e Produtividade.

§ 5' Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 4', para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nivel DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Minicípios.
§ Sº A gratificação de que trata o art. l' será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 7' A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de 1º de março de 1995, em valor equivalente a setenta por
cento do previsto no caput deste artigo para o nivel intermediário e
3S% par o nível superior, até a regulamentação de que trata o § 1'.

§ 8' Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.
Art. 3º A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea,
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e classificatória e a segunda constituida de curso de formação.
Parágrafo único. As carreiras e o cargo de que trata o caput deste
artigo exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimento
em nível de pós-graduação.
Art. 4' Fica instituida a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
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§ 1Q A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
O 1820% do maior vencimento básico do nível superior, observando o
disposto no art. 2Q da Lei n Q 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei n Q 8.460, de 1992, e no art. 2Q da Lei n? 8.852, de
1994.
§ 2" A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do minístério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Adminístração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3Q Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargo em comissão, aplica-se o disposto nos §§ 4Q e 5Q do
art. 20.
§ 4Q A gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não comulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada nO 13, de 1992.
§ 5Q A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de 1Q de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2º.
Art. 5Q O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 6Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.341, ·de 12 de março de 1996.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175º da Independência e 108 da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
José Serra
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constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Adminístração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até
cinco Subchefias, sendo uma executiva.
Art. 3º À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execução das atividades adminístrativas da Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
Gabinete;
11
Subsecretaria-Geral;
III

Gabinete Pessoal do Presidente da República;

IV

Assessoria Especial;

V

Secretaria de Controle Interno.

Art. 4º À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Adminístração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da Uuião, tendo como estrutura básica o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5º À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competéncia do
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Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 6· À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o Gabinete e até cinco Subchefias, sendo uma
Executiva.
Art. 7· Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República
e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente
da República, ou por sua determinação, pelo Ministro de Estado Chefe
da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este fim
designado pelo Presidente da República;
.
11 - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único miuistério, integradas pelos Ministros de
Estados das áreas envolvidas e presididas pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1· Para desenvolver as ações executivas das Câmaras mencionadas no inciso lI, serão constituídos Comitês Executivos, integrados pelos Secretários Executivos dos ministérios, cujos titulares as
integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2· O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
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§ 3· É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.
§ 4· O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão as câmaras de que trata o
inciso II do caput.
§ 5· O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das câmaras e comitês a que se refere o inciso II do caput
e o § 1·.
Art. 8· Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, el~boran
do pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar n· 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9· O Alto Comando da Forças Armadas, integrado pelos
Ministros Militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações estraCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n, 4, p. 1465-1647, abro 1996
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tégícas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacionai, com a composição e as competências previstas na Constituição,
têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nOs 8.041,
de 5 de junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
á fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que se refere o art. 2°.
CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Seção!
Da Denominação
Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I

II

da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;

III

da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrã-

IV -

da Ciência e Tecnologia;

ria;
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vV1 V11 -

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

V1I1- do Exército;

IX X XI XII
XIII
nia Legal;
XIV XV XV1 XV11 XV1I1 XIX -

da Fazenda;
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinha;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazôde Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;

XX - dos Transportes.
Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos Ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.

SeçãoII
Das Áreas de Competência

Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do

Estado:
a)

políticas e díretrizes para a reforma do Estado;
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b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
c) reforma admiuistrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da Informação e informática e de serviços gerais;

e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
f) desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil (Sipec),
H -

Ministério da Aeronáutica:

a) política aeroespacial nacional civil e militar;

b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento
da Força Aérea Brasileira;
c) defesa aérea nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;

e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
f) estabelecimento e exploração direta ou mediante autorização
ou concessão, da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os serviços de
apoio necessário à navegação aérea;
g) orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de pesquisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com
os assuntos aeronáuticos e espaciais;
h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica
e espacial;
i) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
aeronáutica e dos serviços de apoio necessário à Força Aérea Brasileira e à Aeronáutica Civil;

IH - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária:
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a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços minimos;
b) produção e fomento agropecuário;

c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;

f) fiscalização .dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e da água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;

j) reforma agrária;
l) meteorologia e climatologia;
m) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
n) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;

o) assistência técnica e extensão rural;
IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa cientifica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;

c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;

V -

Ministério das Comunicações:

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

serviços postais;

VI - Ministêrio da Cultura:
a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimônio histórico e cultural;
VII - Ministêrio da Educação e do Desporto:
a) política nacional de educação e política nacional do desporto;
b) educação pré-escolar;
c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
fJ magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;
VIII - Ministêrio do Exército:
a) política militar terrestre;
b) orgauização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratêgico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira maritima e na defesa
aérea;

fJ participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionaís;
g) autorização para fabricação de produtos controlados, fiscalização e comercialização;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 188, n. 4, p. 1465-1647, abro 1996

1517
h) produção de material bélico;

IX -

Ministério da Fazenda:

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

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

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

XI -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordemjurídica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais;

b)

política judiciária;
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c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;

e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;

f! defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;

h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;

i) documentação, publicação e arqnivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;
l) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;

XlI -

Ministério da Marínha:

a) política naval e doutrina militar naval;

b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças

navais;
c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;

d) orientação e realização de estudos e pesqnisas do interesse
da Marinha;

e) política marítima nacional;

f! orientação e controle da Marinha Mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;
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XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;

b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;
c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;

e) política integrada para a Amazônia Legal;
XIV -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;

b) aproveitamento da energia hidráulica;

c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;

b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento federal;

c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;

e) realização de estudos e pesqnisas socioeconômicas;

fJ formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;

h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
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i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
j) defesa civil;

[) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais
estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;
XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;
b) previdência complementar;

c) assistência social;
XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;
b) relações diplomáticas e serviços consulares;

c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras";
d) programas de cooperação internacional;

e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacional e multilaterais;
XVIII -

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;
b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;

c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;

e) insumos críticos para a saúde;
f) ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos maritimos, fluviais e aéreos;
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g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnológica na área de saúde;

XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;

b) trabalho e sua fiscalização;
c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;
e) relações de trabalho;
f) segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;

XX -

Ministério dos Transportes:

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

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários;
§ 1" Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento a população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
§ 2" A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.

SeçãoIlI
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis

Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
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II

III

Gabinete do Ministro;
Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda.

§ 1a No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro
de 1993.

§ 2º Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
Secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as funçõss
que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.
§ 3º Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas
Subsecretarias.

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

III - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto N acionaI de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro Secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três Secretarias;
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v - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro Secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até sete Secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1', 2' e 3'
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e da Junta de Programação Financeira, até sete
Secretarias;

VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial e do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação, até cinco Secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de 'I'rãnsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco Secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
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do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Comitê do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, até quatro Secretarias;
XI -

do Ministério de Minas e Energia, até duas Secreta.

rias;

XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Comitê de Avaliação de
Crédito ao Exterior, do Conselho Federal do Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis
Secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria Geral da Previdência
Social, até três Secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria Geral do Serviço Exterior, a Secretaria Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;

xv - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 15 da Lei nO 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas Secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
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Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco Secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três Secretarias.
§ 1" São mantidas as estruturas básicas dos ministérios militares.
§ 2" O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral
Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
CAPíTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção,
e Criação de Órgãos e Cargos
Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
11 - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;
111 - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assisténcia Social;
VI - na Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;
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b) a Assessoria, em Assessoria Especial.

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I-

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa
Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;

c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;

11 - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, da Secretaria de Irrigação, do Ministério da
Integração Regional;
111 - para a Casa Civil da Presidência da República, da Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municipios, do
Ministério da Integração Regional;
IV-para o Ministério da Previdência e Assistência Social, da
Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar Social;
V - para o Ministério da Justiça:
a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem- Estar Social;
b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei nº 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei nº 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis nOs 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em ato
conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;

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

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § 1Q do art. 33 desta medida provisória;

b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp).

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do
Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14
da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989.

Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBW, vinculados
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II -

o Ministério do Bem-Estar Social;

III -

o Ministério da Integração Regional;

IV -

no Ministério da Justiça:

a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;

b) a Secretaria de Polícia Federal;

c) a Secretaria de Trãnsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;

V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 4, p. 1465-1647, abr.1996
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VII tério;

as Secretarias de Administração Geral, em cada minis-

VIII- no Ministério da Educação e do Desporto:
a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;

c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;

IX- a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.

Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
11 - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;

111 -

defesa civil.

Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
11 - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes;
de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia Federal,
todos do Ministério da Justiça;

111 - de Secretário das Secretarias de habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV - de Presidente das Fundações de que trata o inciso I do
art. 19 desta medida provisória; V - de Secretário Executivo; de
Chefe de Gabinete; e de Consultor Jurídico, nos ministérios de que
tratam os incisos 11 e 111 do art. 19 desta medida provisória;
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VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII- de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX- de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete .de Secretário Executivo nos
ministérios civis, existentes em 31 de dezembro 'de 1994.

Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
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e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraording,
rio dos Esportes que terá as segnintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
II -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;
III - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3º do art. 7º desta medida provisória será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § 1º, inciso lI, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa).
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ 1º O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
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com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.
§ 2" Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
saúde ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que
já estejam de posse das citadas entidades, em função de convêuios ou
termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3Q Fica o Poder Executivo autorizado a doar, aos Estados ou
Municípios em que se localizem, os imóveis construídos em decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta Secretaria de
Projetos Educacionais Especiais, bem assim os móveis e as instalações neles existentes, independentemente de já terem sido incorporados ou não ao patrimônio da União.
Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até 31 de
dezembro de 1996, os servidores da Administração Federal indireta,
não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou
assessoramento que, em 19 de novembro de 1992, se encontravam à
disposição de órgãos da administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 1995.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
§ 1" Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência
continuará exercendo as competências e atribuições previstas na
legislação pertinente, passando a integrar, transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2Q Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
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ferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vincu,
lado, à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados
à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às ações de apoio a unidade técnica a que se refere
o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à
Secretaria-Geral da Presidência da República.
Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições
pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados, transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.

Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n· 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ 1· O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
§ 2· As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.
CAPÍTULOrv
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 34. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
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da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
nQ 8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpra as condições definidas no caput, as reqnisições de servidores
para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser prontamente atendidas.

Art. 35. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência e aos
ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo único do art.
4Q e § 2Q do art. 5Q do Decreto-Lei n Q 200, de 25 de fevereiro de 1967, e
sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de assistência
imediata ao Presidente da República ou por Ministro de Estado,
mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas ou em
fase final de realização, com base na autorização concedida pela Lei
n Q 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.

Art. 36. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 37. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribnições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Franciscoe do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
a separar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria Especial,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 38. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
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II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social;

III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça.
Art. 39. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanej ados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, ser redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão
e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares e firmados pelos
órgãos extintos e seus antecessores.

Art. 40. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1996,
servidores do Ministério da Educação e do Desporto e suas entidades
vinculadas, para ter exercício naquele instituto.
Art. 41. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidênica da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferências e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
Art. 42. O art. 47 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei nº 842, de 9 de setembro de 1969, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 47. A autorização para o funcionamento, o credenciamento e o recredenciamento periódico de universidade ou estabelecimento isolado de ensino superior, e o reconhecimento de
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cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, e bem
assim a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições
de ensino superior não universitárias, serão tornados efetivos,
em qualquer caso, mediante ato do Poder Executivo, após parecer
favorável do Conselho de Educação competente»
Art. 43. O art. 3º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º O FGTS será redigido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregadores, além de um
representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
I - Miuistério do Trabalho;
U - Ministério do Planejamento e Orçamento;
lU
Ministério da Fazenda;
IV
V
VI

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

§ 2º Os Ministros de Estado e os presidentes das entidades
mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares
no Conselho Curador, cabendo, a cada um deles, indicar o seu
respectivo suplente ao Presidente do Conselho, que os nomeará.
••••• 0.0 ••••• 0.0
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Art. 44. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 45. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nOs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de 1º de março de 1995, 962, de 30 de
março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
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1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995,
1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996,
1.302, de 9 de fevereiro de 1996, e 1.342, de 12 de março de 1996.

Art. 46. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 47. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei nO 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1°, 2° e 3° do
art. 22 da Lei nO 5.227, de 18 de janeiro de 1967, e o parágrafo único
do art. 2° do Decreto-Lei nO 701, de 24 de julho de 1969.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.385, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre medidas reguladoras do
abastecimento do mercado interno de produtos do setor sucroakooleiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1° O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
fixará, em Planos Anuais de Safra, os volumes de produção de açúcar
e de álcool, necessários ao abastecimento dos mercados na Região
Centro/Sul e na Região NorteINordeste, assim corno os destinados à
formação de estoques de segurança.
§ 1° Os Planos Anuais de Safra indicarão, também, os volumes
de açúcar e de álcool caracterizados como excedentes às necessidades
dos mercados internos regionais, bem como aqueles cuja importação
seja indispensável para complementar a oferta nacional.
§ 2° Os volumes de açúcar e de álcool a que se referem o caput
e o § 1° deste artigo poderão ser modificados pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, sempre que o recomendar o
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comportamento da produção da cana-de-açúcar utilizada como matéria-prima pelas empresas do setor sucroalcooleiro e o dos mercados
consumidores.
§ 3· Em qualquer hipótese, os Planos Anuais de Safra e suas
modificações serão aprovados em portaria específica do Ministro de
Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
§ 4· Os excedentes de açúcar referidos no § 1" poderão ser
convertidos em mel rico ou em mel residual, observados os parâmetros técnicos de conversibilidade.

Art. 2· Para os efeitos do artigo anterior consideram-se compreendidos nas regiões:
I - NortelNordeste: os Estados do Acre, Amazonas, Pará,
Rondônia, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Tocantins;
II - Centro/Sul: os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.

Art. 3·. Aos excedentes de que trata o art. 1· e aos de mel rico e
de mel residual poderá ser concedida isenção total ou parcial do
imposto sobre exportação, mediante despacho fundamentado conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do Comércio e
do Turismo, que fixará, dentre outros requisitos, o prazo de sua
duração.
Art. 4· Em operações de exportação de açúcar, álcool, mel rico
e mel residual, com isenção total ou parcial do imposto sobre exportação, a emissão de Registros de Venda e de Registros de Exportação,
ou de documentos de efeito equivalente, pela Secretaria de Comércio
Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
sujeitar-se-á aos termos estritos do despacho referido no artigo anterior.

Art. 5· A exportação de açúcar e de álcool, com a isenção de que
trata o art. 3·, poderá, no todo ou em parte, ser objeto de:
I - cotas atribuídas a empresas produtoras nos Planos
Anuais de Safra;
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II - ofertas públicas, regionais e periódicas, precedidas dos
respectivos editais que conterão, como informações essenciais, o dia,
o local e a hora de sua realização e os volumes a serem ofertados.
Parágrafo único. Diferentes limites de isenção poderão ser fixados no respectivo edital, para produtos de diferentes níveis de qualidade ou valor agregado.

Art. 6" Às ofertas públicas de que trata o art. 5", inciso lI,
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei n" 8.666, de 21 de junho
de 1993.
Art. 7" A isenção total ou parcial do imposto de exportação, de
que trata esta medida provisória, não gera direito adquirido e será
tornada insubsistente sempre que se apure que o habilitado não
satisfazia ou deixou de satisfazer os requisitos ou não cumpria ou
deixou de cumprir as condições para a concessão do favor.
Art. 8º Ficam isentas do imposto sobre exportação as operações:
I - amparadas em autorizações de produção de açúcar para
o mercado externo, concedidas a empresas localizadas na Região
NorteiNordeste pelo extinto Ministério da Integração Regional, e com
embarques já autorizados para até 31 de agosto de 1995;
II - de exportação de açúcar para o mercado preferencial
norte-americano, nos volumes autorizados pelo extinto Ministério da
Integração Regional e pela extinta Secretaria de Política Comercial
do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para embarques até 30 de setembro de 1995;

III - de exportação de açúcar autorizadas pelo extinto MiIÚstério da Integração Regional, vinculadas a operações de importação
de álcool já realizadas e comprovadas junto à Secretaria de Produtos
de Base do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Art. 9" O Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 10. O caput do art. 3" do Decreto-Lei n? 1.578, de 11 de
outubro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 3° A alíquota do imposto é de 25% (vinte e cinco por
cento), facultado ao Poder Executivo, mediante ato do Conselho
Monetário Nacional, reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos
objetivos da política cambial e do comércio exterior.»
Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias, encaminhará
ao Congresso Nacional projeto de lei para atender ao disposto nos
arts. 56 e 57 da Lei n" 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.343, de 12 de março de 1996.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Dorothea Werneck
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.386, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras prouidênelas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1° O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, ftmdamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o
estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ 1° O total anual referido no caput deste artigo deverá ser limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada
em 1995, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo ano.
§ 2° Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
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aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de pessoal
e custeio.
§ 3º O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam
ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço da mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5º Para os fins do disposto no § 1º, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.

Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior e o número de vagas para
sala-classe, no período núnimo de 45 dias antes da data final para
matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.

Art. 3º Quando as condições propostas nos termos do art. 1º não
atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4º A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer nos termos da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribnições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ 1º Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromisso; na forma da legislação vigente.
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§ 2· Ficam excluídos do valor total de que trata o § 1· do art. 1"
os valores adicionados às mensalidades de 1995, que estejam sob
questionamentos administrativos ou judiciais.
Art. 5· O alunos já matriculados terão preferência na renovação
das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário
escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6· São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de
inadimplemento.
Art. 7· São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
n· 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de pais e
alunos, pais de alunos ou responsáveis.
Art. 8· O art. 39 da Lei n· 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
"XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente astabelecido.»
Art. 9· A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.344, de 12 de março de 1966.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se a Lei n· 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei n· 8.178, de 1· de março de 1991; e a Lei n· 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Pedro Malan
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ANEXO I
Nome do estabelecimento:
Nome fantasia:

CGC:

Registro no MEC nO:

Data do registro:

Endereço:

Estado:

Cidade:
Telefone: (

)

Fax: (

CEP:
)

Telex:

Pessoa responsável pelas informações:
Entidade mantenedora:

Endereço:
Estado:

Telefone: (

)

CEP:

Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios:
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
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Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

Participação

CPF/CGC

do Capital

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Indicadores Globais
1995

1996 (*)

NO de funcionários:
N!'de professores:
Carga horária total anual:
Faturamento total em R$:
(*) Valor estimado p/1996

Endereço para correspondência
(se diferente do que consta acima)

Endereço:
Cidade:

_
Estado:

Mês da data-base dos professores
Local:
(Carimbo e assinatura do responsável)

CEP:
Dala:

_
_
_
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ANEXO II

Nome do Estabelecimento
1995

Componentes de Custos
(Despesas)

1996
(Valores em Real)

(Valores em Real)

1.0. Pessoal
1.1. Pessoal docente
1.1.1. Encargos Sociais
1.2. Pessoal Técnico e Administrativo
1.2.1. Encargos Sociais
2.0. Despesas Gerais e Administrativas
2.1. Despesas com material
2.2. Conservação e manutenção
2.3. Serviços de terceiros
2.4. Serviços públicos
2.5. Imposto Sobre Serviços (ISS)
2.6. Outras despesas tributárias
2.7. Aluguéis
2.8. Depreciação
2.9. Outras despesas
3.0. Subtotal- (1+2)
4.0. Pro labore
5.0. Valor locativo
6.0. Subtotal- (4+5)
7.0. Contribuições sociais
7.1. PISlPas.p
7.2. Cofís
8.0. Total geral- (3+6+7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos não pagantes
Valor da última mensalidade do ano anterior R$
Valor da mensalidade após
Local:

O reajuste

.

proposto R$

em
Data:

..1

./

./..•....

Carimbo e assinatura do responsável
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MEDIDA PROviSÓRIA Nº 1.387, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Dá nova redação ao art. 2º da Lei n'l
8.844, de 20 de janeiro de 1994.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" O art. 2" da Lei n? 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2" Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intennédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação respectiva.
§ I" O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento de
custas nos processos judiciais de cobrança de seus créditos.

§ 2" As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem a ser
incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela Caixa
Econômica Federal, para a realização da inscrição em Dívida Ativa,
do ajuizamento e do controle e acompanhamento dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.
§ 3" Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.
§ 4" Na cobrança judicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para o Fundo, para ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido para dez
por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento da cobrança»

Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.345, de 12 de março de 1996.
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Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.388, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre o pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarqúias e fundações,
bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ 1º Caso a data de pagamento adotada sej a decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 2º Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Art. 2º Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
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de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.346, de 12 de março de 1996.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5' Revoga-se o art. 6' da Lei n' 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.389, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Altera a redação de dispositivos das
Leis n's 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e
8.911, de 11 dejullw de 1994, para instituir
os Décimos Incorporados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F Os arts. 62 e 67, caput, da Lei n" 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 62. Ao servidor efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão
ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.
§ F A retribuição de que trata o caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, à
remuneração do servidor efetivo e integra o provento de aposenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 4, p. 1465-1647, abro 1996
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tadoria, na proporção de um décimo por ano de exercício nas
funções e cargos de confiança, até o limite de dez décimos.
§ 2º Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.

§ 3º Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observando o disposto no parágrafo
anterior.
o

§ 4º Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a Incorporação.»
«Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de um por cento por ano de serviço efetivo prestado à União, às
autarqnias e às fundações públicas federais, observado o limite
máximo de 35% incidente exclusivamente sobre o vencimento
básico do cargo efetivo;ainda que investido o servidor em função
ou cargo de confiança»
Art. 2º Os arts. 3º e 10 da Lei n'' 8.911, de 11 de julho de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor ocupante
de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em cargo de provimento em comissão ou de Natureza
Especial, previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, a
cada doze meses de efetivo exercício, a importância equivalente
aumdécimo:

I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e
4, e dos cargos de Natureza Especial, observada a opção formalizada à época da percepção:
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a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebida em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração do cargo
em comissão ou de Natureza Especial;
b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;

11 - do valor referente à representação mensal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se
tratar dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 3, 2 e 1 dos Cargos de Direção
(CD);

111 - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.
§ 1º Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento exercido concomitantemente ao do cargo efetivo regido pela Lei nº 8.112, de
1990.
§ 2º No caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS),níveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, havendo o servidor optado pela
remuneração total do cargo em comissão, considera-se, para
efeito de incorporação dos décimos, a diferença entre a remuneração de origem na data em que o servidor completou o interstício
e a remuneração do cargo em comissão exercido por maior tempo.
§ 3º Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo, a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior."
«Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Admiuistração
Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas
federais, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo Poder ou
de outro Poder da União, a incorporação de décimos decorrentes
do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, ou
de cargos de provimento em comissão ou de Natureza Especial.
Parágrafo único. A incorporação das parcelas remuneratórias, de que trata este artigo, será efetivada com base no nível da
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função de direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em
comissão equivalente no Poder cedente do servidor.»

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

Art. 4º Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 de janeiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
I - estabelecidos na Lei nº 8.911, de 1994, na redação original, para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19
de janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
II - estabelecidos pela Lei nº 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre 1a de março e 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. Ao servidor que completou o mterstícioa partir
de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos
termos da Lei nº 8.911, de 1994, com a redação dada por esta medida
provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que completou
o interstício.

Art. 5º As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei nº 9.030, de 13 de abril de 1995, com
efeitos vigorantes a partir de 1s de março de 1995, utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei nº 8.911, de 1994, na redação original.
§ 1e Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo
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VI da Lei n' 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo desempenho de função.
§ 2' O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafoanterior.

Art. 6' É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei n' 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei n'
8.112, de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.

Art. 7' Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei n' 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei n'
8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fixada pela Lei n' 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de l' de março de 1995, no caso em que a
aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até
essa data;

11 - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a l' de março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei n' 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei n' 7.596, de 10
de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados
após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções
gratificadas, previstas na Lei n' 8.168, de 1991.

Art. 8' O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei n' 8.112, de 1992,
na redação dada por esta medida provisória, será considerado uma
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única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas
de quintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos Ou
décimos em um único cargo.
Art. 9" O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2"
da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de
Estado.
Art. 10. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituídos pela Lei n" 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratifica.
ção de Estimulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei n" 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável
da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas
pela Lei n" 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 11. O caput e o § I" do art. 7" da Lei ti" 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, supri.
mido o § 5" e renumerados os subseqüentes:
«Art. 7" Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal
direta, das autarquias, incluídas '!S em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo Orgão Central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles
a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração
e da essência das atribuições dos cargos de que são ocupantes.
§ I" Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
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Art. 12. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 13. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio
financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do
cargo a que estiver concorrendo.
§ 1· No caso de' o candidato ser servidor da Administração
pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.
§ 2· Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos,
como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser
investido.

Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base nos

arts. 1·, exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2·, exceto os §§ 2·
e 3· do art. 3· da Lei n· 8.911, de 1994, 5·, 6·, 7·, 9·, 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória n· 1.160, de 26 de outubro de 1995, e as Medidas
Provisórias n·s 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de
dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de
fevereiro de 1996, e 1.347, de 12 de março de 1996.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 16. Revogam-se os §§ 1· e 2· do art. 78 e o art. 193 da Lei

n· 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 5· e 6· da Lei n· 8.911,
de 11 de julho de 1994.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.390, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Cr,
çamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo

Art. 12 O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo visa
à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2 2 O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, de gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
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VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

TÍTULon
Da Organização, Estrutura e Competências
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura

Art. 3Q O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
. Art. 42 0 Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I

n
In

o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
a Secretaria Federal de Controle;
a Secretaria do Tesouro Nacional

IV
as unidades de controle interno dos Ministérios Militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ 1Q Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional nas
áreas de sua atuação.
§ 2Q As áreas de programação financeira dos órgãos da administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à

Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 52 Integram a Secretaria Federal de Controle:
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I - as unidades seccionais de controle interno, denominadas
Secretarias de Controle Interno dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores;
11 - as unidades regionais do controle interno nos Estados,
denominadas Delegacias Federais de Controle;

111 -

a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.

Art. 6º Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos eqnivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria e fiscalização do ministério ou órgão equivalente ao qual a entidade esteja vinculada.
Art. 7º Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de: .
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
11 - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;

111 - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional.
IV - definir normas para-a distribuição dos recursos humanos
do Sistema de Controle Interno.
Art. 8º O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.
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Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
CAPÍTULO II
Das Competências
Seção I
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão

Art. 9" Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribnições previstas no art. 2· desta medida provisória.
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;

II - promover a normalização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
III - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autáquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira dos
projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das comissões de licitações;
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IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X ~ apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
Xl- exercer o controle da execução dos orçamentos da União;
XlI - estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
XlII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XlV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar os programas de governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVl- apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência.

Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade
Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2' desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Cota Unica do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamentos da despesa
pública;
II - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do Tesouro N acionaI;
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IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta ou
indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;

v - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
Vl- gerir a dívida pública mobiliária federal e a divida externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VlI - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa pública;
VlIl- administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;

IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;

x-

instituir e manter o Plano de Contas Único da União;

XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
XlII- promover a integração com as demais esferas de governo
em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.

TÍTULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
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disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
tém como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ I" Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;
e) a Secretaria de Orçamento Federal;
fJ a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesqnisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.
§ 2" Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.
§ 3" Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto.
§ 4" Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5" Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de
outros poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos
integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão
o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e ações do
Governo Federal, como parte do processo de avaliação da gestão de
recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.
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TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos

Art. 12. Os ocupantes dos cargos das Carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4· e 11 desta medida provisória
poderão ter exercício.nos seus órgãos centrais, conforme dispuser ato
do respectivo Ministro de Estado.
Art. 13. Os cargos permanentes das Carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de Pesqnísa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técníco de
Planejamento, P-1501 do Grupo TP-1500, criado pelo Decreto n·
75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos
humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder
Executivo, cujo exercício será definído pelo Minístro de Estado do
Planejamento e Orçamento.
Parágrafo úníco. Ficam lotados no Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n·
7.834, de 6 de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer
órgãos, entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de
Estado e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n· 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.
CAPÍTULon
Das Nomeações

Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
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I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por Tribunal de Contas
de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Municípios;
11 - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera
administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio
público de qualquer esfera de governo.

111 - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos 11 e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n" 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicamse também às nomeações para cargos em comissão que impliquem
gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de
patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da União,
bem como para os membros de comissões de licitação.

Art. 16. O Secretário Federal de Controle será nomeado pelo
Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias

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

atividade político-partidária;
profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
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lização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ 1º Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido no regulamento próprio.
. § 2º O servidor que exerce funções de controle interno deverá
aguardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do
exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3º Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.

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

Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial. da União informações sobre os trabalhos
de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.
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Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias sobre a competência, a estrutura e o funciona.
mento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Asessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
Secretarias de Controle Interno, dos miuistérios civis, exceto do
Ministério das Relações Exteriores.
Art-. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1996, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional e na
Secretaria Federal de Controle, independentemente da ocupação de
cargo em comissão ou função de confiança.
Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I -

o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

11 Estatais;

o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas

111 Estatais.

a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a defiuir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e
espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de
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desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e
projetos governamentais de desenvolvimento.
§ 1" O conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.
§ 2" O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.

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

Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I -

como membros permanentes:

a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;

b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu vice-presiden,

te;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério
da Fazenda;

11 -

como membros não-permanentes:

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;

b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto de
deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua supervisão.

§ 1· Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do Presidente, sem
direito a voto:

I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse
específico das respectivas empresas;
11 - os titulares de outros órgãos e entidades da Administração Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.
§ 2· A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

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

Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.348, de 12 de março de 1996.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO
(Medida Provisória n Q 1.390, de 11 de abril de 1996)
Denominação

Situação
Dec.-Lei
n22.346

Situação
Anterior

Situação
Nova

Analista de Finanças e Controle

3.000

1.457

4.500

Técnico de Finanças e Controle

4.000

2.444

2.500

7.000

3.901

7.000

Total
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.391, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Altera a Lei n' 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras prouidéncias.

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

.

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

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

«Art. 2° Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:
I - empresas e instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo;
n - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da Uuião;
In - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;
IV - instituições financeiras públicas e estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei nO 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 1° Considera-se desestatização a alienação, pela União,
de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores da sociedade.
§ 2° Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades, bem como aos serviços
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públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, quando
pertinente.
§ 3" Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o art. 177 da
Constituição, ao Banco do Brasil S.A. e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso 11 do art. 192 da Constituição, não
se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias
detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participações».

«Art. 4" As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:
I - alienação de participação societária, inclusive de
controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização
de ações;
IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;
VI blicos.

concessão, permissão ou autorização de serviços pú-

§ 1" A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.
§ 2" Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa»

«Art. 5" O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
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diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento,
na qualidade de presidente;
H - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidãjj,
cia da República;

IH -

Ministro de Estado da Fazenda;

N - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
V Turismo.

Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do

§ 1a Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule.
§ 2º Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 3º Participará também das reuniões, sem direito a voto,
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4º O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum
do colegiado.

§ 5º Quando deliberar ad referendum do conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
§ 6º O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representante de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 7Q O conselho reunir-se-á ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu

presidente.
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§ 8" Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
§ 9" Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
conselho serão representados por substitutos por eles designados.»

«Art. 6" Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:

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

aprovar:

a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desesta-

tização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou
jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatizações;

c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela

União;

e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação
de subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações;

fJ a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades;

III - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;
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v - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo Presidente do Conselho.
§ 1· Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho
Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
do Presidente da República, o órgão da administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompa,
nhamento do correspondente processo de desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 21
desta lei.
§ 2· O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadorás da desestatização de serviços püblíCOS, objeto de concessão, permissão ou autorização.

§ 3· A desestatização de empresas de pequeno e médil>
portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber,
as atribuições previstas no art. 21 desta lei.»
«Art. 7· Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:

I -

presidir as reuniões do conselho;

H - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;
HI - encaminhar à deliberação do conselho as matérias
previstas no art. 6· desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a designação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso IH,
desta lei.»
«Art. 8· A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4·, pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
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Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão constar do edital de
desestatização.»
«Art. 9· Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais,»
«Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ 1" As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.

§ 2· Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos
depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.
§ 3· Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
§ 4· Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatização.»
«Art. 11. A União e as entidades da administração indireta,
titulares das participações acionárias das sociedades que vierem
a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização, deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da
data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão que
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determinar a inclusão da sociedade no referido programa, depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de
debêntures, quando couber.»
«Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que Se processará a alienação do controle acionário
de empresa ou instituição financeira incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação econômica,

financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário.
Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do
qual constarão, pelo menos, os segnintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;

b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;

c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especifican-

do lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo', nos cinco
últimos exercícios;
e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;

f! sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
h) valor mínimo da participação a ser alienada;

i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendidos .»
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«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior."
«Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los,
preferencialmente, na quitação de suas dívidas vencidas perante
a União.»
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação
do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir os
meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos no
âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:

r-

admissão de moeda corrente;

II - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econõmica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;
Ill - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, de títulos e créditos
líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra entidades
por ela controladas, inclusive aquelas em processo de liquidação,
desde que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional
e que venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro
Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND."
«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.

Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
será utilizada pelo representante do titular das ações como
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instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artigo,»
«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo.»
«Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização,
ai se incluindo os serviços de secretaria;
11 - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;
111 - constitnir grupos de trabalho, integrados por funeionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da administração direta ou indireta requisitados nos termos do art. 7',
inciso IV, desta lei, para o fim de prover apoio técnico à implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização as matérias de que trata o inciso 11do art. 6' desta
lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição
de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - seleéionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias
de interesse do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
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Conselho Nacional de Desestatização, ser feito pelo Banco Central
do Brasil diretamente ou por meio de empresa especializada»

"Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e
outros dados necessários à execução dos processos de desestatização.»
"Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do Gestor
do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo,»

Art. 2º No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 3º O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.349, de 12 de março de 1996.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 6· Revogam-se os arts. 17, 19,22 e 26 da Lei n? 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.392, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre as alíquotas de coruribui.
ção para o Plano de Seguridade Social do

servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide
sobre sua remuneração conforme definida no inciso Hl do art. 1Q da
Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir, com vigência
a partir de 1" de julho de 1994 e até a data de publicação da lei que
disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor público civil
Faixas
(com base na Lei n 1l8.622, de 19.1.93, Anexo III)

Alíquota
(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da
Classe D, Padrão IV-NA, inclusive

9

Remuneração corrrespondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
D, Padrão IV-NA, exclueíve, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento

10

básico da Classe C, Padrão IV-NI, inclusive
Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
C, Padrão IV-NI, exc1usive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV-NS, inclusive

11

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

12
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Art. 2· A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
11 - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n· 8.212, de
24 de julho de 1991.

Art. 3· Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n· 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.350, de 12 de março de 1996.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.393, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Reduz o Imposto de Importação para os
produtos que especifica, e dá outras prouidên,
cias.

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

Art. 1Q Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até 31 de dezembro de 1999:
I - redução de noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos
acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
H - redução de até noventa por cento do Imposto de Importação incidente sobre matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos; e
IH - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente sobre os produtos relacionados nas alíneas a a c do §
1Qdeste artigo.
§ 1Q O disposto nos incisos I e II aplica-se exclusivamente às
empresas montadoras e aos fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso niisto
de três rodas ou mais e jipes;

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

fJ carroçarias para veículos automotores em geral;
g)

reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de

mercadorias; e
h) partes, peças e componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nesta e nas alíneas anteriores.

§ 2" O disposto no inciso III aplica-se exclusivamente às impor.
tações realizadas diretamente pelas empresas montadoras e fabricantes nacionais dos produtos nele referidos, ou indiretamente, por
intermédio de empresa comercial exportadora, em nome de quem será
reconhecida a redução do imposto, nas condições fixadas em regulamento.
§ 3" A aplicação da redução a que se referem os incisos I e II não
poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação inferior a
dois por cento.
§ 4" A aplicação da redução a que se refere o inciso III deste
artigo, não poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação
inferior à Tarifa Externa Comum.
§ 5" Os produtos de que tratam os incisos I e II deverão compor
o ativo permanente ou ser usados no processo produtivo da empresa,
vedada a revenda, exceto nos casos e condições fixados em regulamento.
§ 6" Não se aplica aos produtos importados nos termos deste
artigo, o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei n" 37, de 18 de
novembro de 1996.
§ 7" Não se aplica aOS produtos importados nos termos do inciso
III o disposto no art. 11 do Decreto-Lei n" 37, de 1966, ressalvadas as
importações realizadas por empresas comerciais exportadoras nas
condições do § 2" deste artigo, quando a transferência de propriedade
não for feita à respectiva empresa montadora ou fabricante nacional.
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§ 8" Não se aplica aos produtos importados nos termos dos
incisos I, U e UI o disposto no Decreto-Lei n'' 666, de 2 de julho de
1969.
Art. 2" O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:
I - o valor total FüB das importações de matérias-primas e
dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § 1"do artigo anterior,
procedentes e originárias de países-membros do Mercosul, adicionadas às realizadas nas condições previstas nos incisos H e IH do artigo
anterior, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a Ser determinado, por empresa;
H - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricados no País, e o valor total FüB das
importações dos mesmos produtos realizadas nas condições previstas
no mesmo inciso, em período a ser determinado, por empresa;

UI - o valor total das aquisições de matérias-primas, produzidas no País, e o valor total FüB das importações de matérias-primas
realizadas nas condições previstas no inciso U do artigo anterior, em
período a ser determinado, por empresa; e
IV - o valor total FüB das importações dos produtos relacionados no inciso U do artigo anterior, realizadas nas condições previstas no mesmo inciso e o valor das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa.
§ 1" Com objetivo de evitar concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
dos produtos relacionados nos incisos I e H do artigo anterior, nas
condições estabelecidas nestes mesmos incisos.
§ 2" Entende-se, como exportações liquidas, o valor FüB das
exportações dos produtos relacionados no § 1" do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FüB das importações realizadas sob o regime de
drawback; e
b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a representante no exterior.
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§ 3º No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.

§ 4º Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas no Pais, definidas em regulamento, poderá ser estabelecido prazo para o atendimento às proporções a que se refere este artigo,
contado a partir da data do primeiro desembaraço aduaneiro dos
produtos relacionados nos incisos II e III do art. 1º.

Art. 3º Para os efeitos dos arts. 2º e 4º, serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no exterior, as:
I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei nº 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora; e

II - exportações realizadas por intermédio de subsidiárias
integrais.

Art. 4º Poderão ser computadas adicionalmente, como exportações líqnidas, nas condições estabelecidas em regulamento, valores
correspondentes:
I - ao valor FüB exportado dos produtos de fabricação própria relacionados nas alíneas a a h do § 1s do art. 1º;
II - às máquinas, aos equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes, peças de reposição, fabricados no País e incorporados ao ativo permanente das empresas;
III - ao valor FüB importado de ferramentais de prensa novos,
bem como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição, incorporados ao ativo permanente das empresas; e
IV - a investimentos efetivamente realizados em desenvolvimento tecnológico no País, nos limites fixados em regulamento.
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Art. 5" Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão as regras definidas em regn1amento.
Art. 6" As empresas fabricantes dos produtos referidos na alínea h do § 1" do art. 1", que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no País, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § 1" do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativo àqueles produtos, desde que a exportação tenha sido intermediada pela montadora.
Art. 7" O Poder Executivo poderá estabelecer, para as empresas
montadoras e fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
h do § I" do art. I", em cuja produção forem utilizados insumos
importados, relacionados no inciso 11 do mesmo artigo, índice médio
de nacionalização anual, decorrente de compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.
Parágrafo único. Para as empresas que venham a se instalar no
País, para as linhas de produção novas e completas, onde se verifique
acréscimo de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas j á instaladas, definidas emregn1amento, o índice de que trata este
artigo deverá ser atendido no prazo de três anos, a contar da data de
início da produção dos referidos produtos, conforme dispuser o regulamento.
Art. 8" O comércio realizado no ãmbito do Mercosul, dos produtos relacionados no art. 1",obedecerá às regras específicas aplicáveis.
Art. 9" O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação, celebrados nos termos dos Decretos-Leis nOs 1.219, de 15 de maio de 1972,
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 10. A autorização de importação e o desembaraço aduaneiro dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § I" do art. 1" são
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo das demais exigências legais e regn1amentares:
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I

Certificado de Adequação à legislação nacional de trãnsi-

to; e

II
Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei n· 8.723, de 28 de outubro de 1993.
§ F Os Certificados de Adequação de que tratam os incisos I e
li serão expedidos, segundo as normas emanadas do Conselho Nacional de Trãnsito (Contran) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama).

§ 2· As adequações necessárias à emissão dos certificados serão
realizadas na origem.
§ 3· Sem prejuízo da apresentação do certificado de que trata o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trãnsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.

Art. 11. O Poder Executivo estabelecerá os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se referem os artigos
anteriores, bem como os mecanismos e controle necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Parágrafo único, O recolhímento da redução do imposto de importação de que trata o art. 1· estará condicionado à apresentação de
habilitação mencionada no caput deste artigo.

Art. 12. As pessoasjuridicas, tributadas com base no lucro real,
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
depreciação normal e sem prejuízo desta, do custo de aquisição ou
construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos,
novos, relacionados no anexo à Medida Provisória n· 1.370, de 28 de
março de 1996, adquiridos entre a data da publicação desta medida
provisória e 31 de dezembro de 1997, utilizados em processo industrial do adquirente.
§ F A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
§ 2· A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.
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§ 3' A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser acionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.
§ 4' As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.

Art. 13. A inobservância ao disposto nas proporções, limites e
índice a que se refere os arts. 2' e 7' estará sujeita a multa de:
I - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1', que
exceder a proporção a que se refere o inciso 11 do art. 2';
11 - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1', que
exceder os limites adicionais a que se refere o § l' do art. 2';

111 - sessenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso 11 do art. 1', que exceder a proporção a que se refere o inciso 111
do art. 2';
IV - sessenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso 11 do art. 1', que exceder os limites adicionais a que se refere O
§ l' do art. 2';

V - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso 11 do art. 1', que
concorrer para o descumprimento do índice a que se refere o caput do
art. 79 ;
VI - 120% incidente sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas nos incisos 11 e 111 do art. 1', que exceder
a proporção a que se refere O inciso I do art. 2'; e

VII - setenta por cento incidente sobre o valor FüB das importações dos produtos relacionados no inciso 11 do art. 1', realizadas nas
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condições previstas no mesmo inciso, que exceder a proporção a que
se refere o inciso IV do art. 2º.
Parágrafo único. O produto da arrecadação das mu1tas a que se
refere este artigo será recolhido ao Tesouro Nacional.

Art. 14. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória:
I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais; e
11 - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros de
mesma natureza.

Art. 15. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei nº 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.351, de 12 de março de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Dorothea Werneck
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.394, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a instituição de crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do
PIS / Pasep e Cofins nos casos que especifica,
e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
'
Art. 1Q O produtor exportador de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nQs 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.
Art. 2QA base de cálculo do crédito presumido será determinada
mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem referidos
no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre a
receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
Parágrafo único. O crédito fiscal será o resultado da aplicação
do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo.
Art. 3 Q Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do
montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do
valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1Q, tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita
operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.
Art. 4Q Em caso de comprovada impossibilidade de utilização
do crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos
Industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações de
venda no mercado interno, far-sa-á o ressarcimento em moeda corrente.
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Art. 5Q A eventual restituição, ao fornecedor, das importãncias
recolhidas em pagamento das contribuições referidas no art. 1Q, bem
assim a compensação mediante crédito, implica imediato estorno,
pelo produtor exportador, do valor correspondente.

Art. 6Q O Miuistro de Estado da Fazenda expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória,
inclusive quanto aos requisitos e a periodicidade para apuração e para
fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição
de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos
lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador.

Art. 7Q O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei cancelando dotação orçamentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária
decorrente desta medida provisória.

Art. 8Q São declarados insubsistentes os atos praticados com
base na Medida Provisória n? 905, de 21 de fevereiro de 1995.

Art. 9" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.352, de 12 de março de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.395, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas juridicas a
que se refere o § l' do art. 22 da Lei n' 8.212,

de 24 dejulho de 1991, e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoasjuridicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
H - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda não liquidadas;

IH - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;

b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;
c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;

e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
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b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;

c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas.
§ 1Q É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas na
cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
§ 2Q Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o
resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3Q Ai; exclusões e deduções previstas neste artigo restringemse a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.

Art. 2Q A contribuição de que trata esta medida provisória será
calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a base de
cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3Q Ai; contribnições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § l Q do art. 22 da Lei nQ 8.212, de 1991,
serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta medida·provisória.
Art. 4Q O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.353, de 12 de março de 1996.
Art. 6Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7Q Ficam revogados o art. 5Q da Lei nQ 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e os arts. l Q , 2Q e3Q da Lei nQ 8.398, de 7 de janeiro
de 1992.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175Q da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.396, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados TW âmbito do Pro.
grama Nacional de Desestatização rPND),
instituído pela Lei n' 8.031, de 12 de abril de
1990. consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n 2 8.177, de lºde março
de 1991, e da Lei n' 8.249, de 24 de outubro
de 1991, e altera o art. 3' da Lei n' 8.249191.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1° O art. 30 daLein08.177, de 1°de março de 1991, alterado
pela Lei nO 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados
na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a
finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários
para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou
para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ 10 Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei nO 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os
recursos recebidos em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2° Os recursos em moeda corrente, obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior, serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
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b) custean programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República."
Art. 2º O art. 2º da Lei nº 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º A NTN será emitida com as seguintes características gerais:
I - prazo: até 30 anos;

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

IH - formas de colocação:
a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorízação do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;
c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorízação do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), instituído pela Lei nº 8.187, de 1º de junho de 1991; nas
operações de troca por Brazil Investment Bond (BIB), de que trata
o art. 1º desta lei, e nas operações de troca por bônus previstas
nos acordos de reestruturação da dívida externa.
§ 2º

.

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
• • • • 0 . 0 0 . 0 . 0 . 0 • • • • • • • • 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 • • • • • • • , 0.0 0.0 0.0 • • • • ' 0'0 • • • • • • • • • • • 0 . 0 0 . 0 • • 0.0 • • 0 . 0 0 . 0 0 . 0 . ' . 0 . 0 • • • • • •

»

Art. 3º O parágrafo único do art. 3º da Lei nº 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

.
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Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a utiliza,
ção da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização (PND), de que trata a Lei n"
8.031, de 12 de abril de 1990.»

Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.354, de 12 de março de 1996.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175" da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.397, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

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

Art. l' Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7', inciso XI, da Constituição.
Art. 2' Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ l' Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
prazos para
periodicidade da distribuição, período de vigência

e
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revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da em-

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

mente;
§ 2' O instrumento de acordo celebrado será arquivado na
entidade sindical dos trabalhadores.

§ 3' Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
a) a pessoa fisica;

b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:

1. não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade
institucional e no País;
3. destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais,
comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.

Art. 3' A participação de que trata o art. 2' não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ l' Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2' É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
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§ 3· A periodicidade semestral núnima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1996, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.
§ 4· As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de
rendimento da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a respon.
sabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4· Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I 11 -

mediação;
arbitragem de ofertas finais.

§ 1· Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.

§ 2· O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes. .
§ 3· Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4· O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.

Art. 5· A participação de que trata o art. 1· desta medida provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais, observará diretrizes especificadas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 6" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.355, de 12 de março de 1996.
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Art. 7· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.398, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre medidas complementares
. ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
exeqüiveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.
Parágrafo único. São vedados, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2" e 3· do Decreto-Lei n·
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6º da Lei n·
8.880, de 27 de maio de 1994;
b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;

c) correção monetária ou de reajuste por índices de preço gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2· É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preço gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
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§ F É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2Q Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.

§ 3Q Ressalvado o disposto no § 7Q do art. 28 da Lei n Q 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros eqnivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4Q Nos contratos de prazo de duração igual ou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aqnisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano,
contado a partir da contratação, e no seu venciroento final, considerada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os
pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5Q O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1996.
§ 6Q O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art.3 Q Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n Q 8.666, de 21 de junho
de 1993.
§ 1Q A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data-limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2Q O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 4Q OS contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5Q do art. 27 da Lei n Q 9.069, de 1995, inclusive as condições
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de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.

Art. 5° Fica instituida Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.

Art. 6° A partir de 1° de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), criada pela Lei nO 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
será reajustada semestralmente.
Art. 7° Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de 1°julho de 1995, as unidades monetárias de conta criadas
ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de
conta fiscais Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, que serão
extintas a partir de 1° de janeiro de 1996.
§ 1º Em 1°de julho de 1995 e em 1ºdejaneirode 1996, os valores
expressos respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real, com
observância do disposto no art. 44 da Lei nO 9.069, de 1995, no que
couber.
§ 2° Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.

Art. 8° A partir de 1° de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
§ 1º Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de 1° de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.

§ 2° Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
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média de índice de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3º A partir da referência julho de 1995, o INPC substitui o
IPC-r para o fins previstos no § 6º art. 20 e no § 2º do art. 21, ambos
da Lei nº 8.880, de 1994.
Art. 9º É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após a vigência desta medida provisória, o
pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre
a última data-base e julho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ 1º O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, no forma da regulamentação de que trata o § 5º deste artigo.
§ 2º A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 3º O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4º Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instruirá a representação para o ajnizamento do
dissídio coletivo.
§ 5º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão
objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença normativa.
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§ 1Q A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de n~dade, ~everá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de mteresse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.
§ 2" A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.

Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio coletivo, é vedada
a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automática vinculada a índice de preços.
§ F Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas

as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2Q Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.

Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas à
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3Q do art. 54 da Lei n Q 8.884, de 11 de junho de 1994,
com a redação que lbe foi dada pelo art. 78 da Lei n Q 9.069, de 29 de
junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3Q Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que

visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultantes em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milbões de rsais).»
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Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.356, de 12 de março de 1996.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ 1" e 2' do art. 947 do Código Civil, os
§§ 1" e 2' do art. 1" da Lei n" 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n? 8.177, de 1" de março de 1991.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.399, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Dá nova redação ao § 3!! do art. 52 da
Lei n» 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" O § 3" do art. 52 da Lei n" 8.931, de'22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 52

.

§ 3" No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Admiuistração
Pública Federal, nos termos da Lei n" 8.029, de 12 de abril de
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1990, os títulos serão emitidos com prazo minimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros.»
Art. 2Q OS títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10,
Q
inciso III, da Lei n 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2Q, da
Q
Lei n 8.447, de 21 dejulho de 1992, adquiridos pelo Branco do Brasil
S.A., poderão ser substituídos por outros de iguais características,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 3Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q1.357, de 12 de março de 1996.
Art. 4Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.400, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Acresce parágrafo ao art. 57 da Lei n"
8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitação e contratos da Administração Pública e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 10 O art. 57 da Lei n Q8.666, de 21 dejunbo de 1993, passa
a vigorar acrescido do § 4Q, com a seguinte redação:
«§ 4Q Em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que
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trata o inciso n do caput deste artigo poderá ser prorrogado em
até doze meses.»

Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.358, de 12 de março de 1996.
Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.401, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM) e dá outras providências.

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

Art. 1" Os arts. 5", 10, 11, 16 e parágrafo único do art. 29 do
Decreto-Lei n? 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n" 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n" 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n" 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art.

sg

In -

..

..

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;
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b) nas atividades de exploração e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;

IV -

.

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

c) exportados temporariamente para outro país e condicionados a reimportação em prazo determinado;
d) armamentícios, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em
cada caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a
importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de
interesse para a segurança nacional;

e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das
importações autorizadas;

v -

..

b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;

c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei n" 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2" do art. 1" da Lei n" 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
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b) nas atividades de exploração e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;

IV -

.

c) exportados temporariamente para outro país e condicionados a reimportação em prazo determinado;
d) armamentícios, produtos, materiais e equipamentos importados pelos miuistérios militares, ficando condicionados, em
cada caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a
importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de
interesse para a segurança nacional;

e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das
importações autorizadas;

v -

.

b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;

c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2º do art. 1º da Lei nº 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
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d) importadas pela União através de órgão federal da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervi,
sionadas;

e) que retornem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;
2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;
f) que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental, excluídas armas,
munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de
passageiros;
g) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
h) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;
i) que estejam expressamente destinadas em lei como isentas do AFRMM.

§ 12 Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se estejá tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.
§ 2 2 Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à
parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
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seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:

1. trãnsito aduaneiro;

2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:

1. depósito especial alfandegado;

2. depósito afiançado;
3. depósito franco."

«Art. 10
I -

.
.

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo Agente Financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1,2 e 3 da alinea a do inciso I do art. 16;

II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.
.......................................................................................................»

«Art. 11. Os valores depositados nas contas especial (art.
8º, inciso UI) e vinculada (art. 10) poderão ser aplicados pelo
Agente Financeiro em operações de mercado aberto, com títulos
públicos federais, de emissão do Tesouro Nacional, revertendo-se
o produto da aplicação à conta do Fundo da Marinha Mercante."
«Art. 16
.
I - em apoio financeiro reembolsável, medíante concessão de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
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a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:
1. para construção de embarcações em estaleiros brasileiros;
2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas. brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;
c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas a exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
II - no pagamento ao Agente Financeiro:
a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o Agente Financeiro e o custo dos financiamentos contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;
c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
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§ 5º do art. 12 do Decreto-Lei n? 1.801, de 18 de agosto de 1980,
ou contratadas até 31 de dezembro de 1987;
111 - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada a exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ 1º AR comissões de que tratam as alíneas b e c serão
fixadas pelo Conselbo Monetário Nacional, e revisadas a cada
biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com recursos do FMM,
deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida assumida pela
Uníão, na qualidade de sucessora da extinta Superintendência
Nacional da Marinha Mercante (Sunamam).

§ 2º AR operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos 111 e IV, terão seus
prazos e encargos regulados na forma do disposto no art. 26.»

«Art. 29
.
Parágrafo único, O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços adminístrativos da arrecadação."
Art. 2º Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao Agente Financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ 1º A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica
condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 2º Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o Agente Financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.
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§ 3' Caso o montante dos direitos do Agente Financeiro contra
o Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei n' 2.404,
de 1987, com a redação dada pelo art. l' desta medida provisória.
§ 4' O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.
§ 5' A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registros na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetíp).
§ 6' Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade com
o disposto no caput deste artigo, entre a data base de referência
estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao Agente Financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.
Art. 3' Não se aplica ao disposto no inciso V, alinea c, do art. 5'
do Decreto-Lei n' 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos
do § 2' do art. l' da Lei n' 8.402, de 1992.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.359, de 12 de março de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação,
Art. 6' Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18, 19 e 20 do Decreto-Lei n' 2.404, de 23 de dezembro de 1987, e o
art. 11 da Lei n' 7.742, de 20 de março de 1989.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Alcides José Saldanha
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.402, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de 6rgãos e entidaeles federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2· O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuuiárias vencidas
e não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades
da Administração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), do Miuistério da Fazenda.
§ 1· Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem
.nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2· Na data do registro, o órgão ou entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin,
fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3· A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida
Ativa atenderá o disposto no parágrafo anterior.

§ 4· Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa
à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro
procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
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§ 5" A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou da
notificação de que tratam os §§ 2"e 3",ou a não exclusão, nas condições
e no prazo previstos no § 4", sujeitará o responsável às penalidades
cominadas pela Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei n" 5.452, de lº de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho).
Art. 3" As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e juridicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade
integrante do Cadin.
Art. 4" A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5" O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2", inciso I;
II - nome e outros dados identificadores das pessoas juridicas
ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2", inciso Il,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada.
III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;
IV - data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 2" manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender o que dispõe o parágrafo
único do art. 3".
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Art. 6º É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
n - concessão de incentivos fiscais e financeiros;

In - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;

b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;

c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.
Art. 7º A existência de registro no Cadin há mais de trinta dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ 1º Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;

b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.

§ 2º O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do
débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.

§ 3º Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou a
inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do
depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizado na quitação
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total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4º Em caso de relevância e urgência, e nas condições que
estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este
artigo.

Art. 8º A não observância do disposto no § 1s do art. 2º e nos
arts. 6º e 7º desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções
da Lei nº 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
Art. 9º Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1996, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2", do Decreto-Lei n? 147,
de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4º do
Decreto-Lei n" 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei
n? 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedído de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ 1" Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos
inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória,
inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do
débito.
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§ 2· Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3· O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4· Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.

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

Art. 12: O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 1·, e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ 1· Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.
§ 2· No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3· O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.

Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a
remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o
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prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de
terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Cãmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;
III - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei nº 8.981, de
20 de janeiro de 1995;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.
Art. 15. Os débitos vencidos até 31 de dezembro de 1995 poderão ser parcelados em até 72 prestações, desde que os pedidos sejam
protocolizados até 28 de junho de 1996, obedecidos os requisitos e
demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não
como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou
que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
Art. 16. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei nº 8.981, de 1995:
«Art. 84
.
§ 8º O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n, 4, p. 1465-1647, abro 1996
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Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.»
Art. 17. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei n' 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II- ao empréstimo compulsório instituído 'pelo Decreto-Lei
n' 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos
automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social (Finsoeial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e místas, com fundamento no art. 9' da Lei n' 7.689, de 1988, na
alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis n's 7.787, de
30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147, de
28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo
por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos
termos do art. 22 do Decreto-Lei n' 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre movimentação ou transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(IPMF), instituído pela Lei Complementar n' 77, de 13 de julho de
1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art. 150,
íncísoVl, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 da Lei n' 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a
redação da Lei n' 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;
VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de
operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto
de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei n' 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n' 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
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exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar nº 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores.
§ 1º Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional salvo a existência de valor remanescente
relativo a débitos legalmente exigíveis.

§ 2' O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.
Art. 18. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão
versar, exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I a
VIII do artigo anterior, desde que inexista outro fundamento relevante.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às
causas em que figure como parte a Fazenda Nacional e que versem
sobre o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na
importação de mercadorias.

Art. 19. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de
valor consolidado igual ou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo Se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de
débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ 1º Serão igualmente arquivados os autos em que executados,
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda Nacional de valor
igual ou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 2º Os autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas
à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Art. 20. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas
de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos que
apresentem em Juízo.
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Art. 21. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.360, de 12 de março de 1996.
Art. 22. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 23. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n'' 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei n"
2.049, de 1Qde agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n? 2.052, de 3
de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n Q2.163, de 1984, e os arts.
91,93 e 94 da Lei n Q8.981, de 1995.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175Qda Independência e 108 Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.403, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre o número de cargos de
Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de Funções Gratificadas existentes nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q OS cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ 1Q O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos e
entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre as
competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos cargos ou
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funções de confiança do Grupo-Díreção e Assessoramento Superiores
e das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação pertinente.
§ 2" No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submete_
rá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.
Art. 2" O quantitativo constante do anexo, exceto nas Insti tuíções Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada até a data da publicação desta medida provisória, inclusive a
Medida Provisória nº 1.379, de 11 de abril de 1996.
Art. 3" Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesas e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 4" Os atos relativos a vacãncia ou provimento, quando
decorrentes de adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único, O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.
Art. 5" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.361 de 12 de março de 1996.
Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7" Revoga-se a Lei n'' 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175" da Independência e 108" da
República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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(ANEXO A MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.403,
DE 11 DE ABRIL DE 1996)
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração Federal Direta, Autárquica e Fundacional
CargolFunção

Quantitativos

Natureza Especial

52

Direção e Assessoramento Superiores

DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-1

Subtotal

140
567
1.761
2.825
6.327
7.426
19.046

Função Gratificada

FG-1
FG-2
FG-3

Subtotal
Total

9.166
8.649
11.781
29.596
48.694

MEDIDA PROVISÓRIA W 1.404, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Cria a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores
militares federais das Forças Armadas, e dá
outras providências.

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

Art. 1Q Fica instituída a Gratificação de Condição Especial de
Trabalho (GCET), devida mensal e regularmente aos servidores
militares federais das Forças Armadas ocupantes de cargo militar.
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Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças
prestadoras do serviço militar inicial.
Art. 2º A Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET)
será calculada obedecendo à lúerarquização entre os diversos postos e
graduações, dentro dos respectivos círculos das Forças Armadas e paga
a partir de 1º de agosto de 1995, de acordo com o Anexo r.
Art. 3º Simultaneamente, até 31 de agosto de 1996, será concedida uma Gratificação Temporária aos servidores de que trata o art.
1º, no valor constante do Anexo lI.
Parágrafo único. A Gratificação Temporária é acumulável com
a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) e:
a) não servirá de base para cálculo de qualquer vantagem Ou
parcela remuneratória, ressalvadas aquelas de que tratam os arts.
35,40 e 42 da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991;

b) será considerada para efeito de pensões e remuneração na
inatividade.

Art. 4º A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) passa a integrar a estrutura remuneratória dos militares da
ativa, inativos e pensionistas, prevista na legislação em vigor.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com. base na
Medida Provisória nº 1.362, de 12 de março de 1996.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação, com efeitos financeiros a contar de 1s de janeiro de 1996.
Art. 7º Revoga-se o art. 41 da Lei nº 8.237, de 30 de setembro
de 1991.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175' da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Clóvis de Barros Carvalho
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ANEXO I
Tabela de Escalonamento dos Fatores da Gratificação de Condição
Especial de Trabalho (GCET) - (Confome art. 2Q)

I - Oficiais (Fator Multiplicativo sobre o soldo do
Almirante-de-Esquadra)
Posto

Fator

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

0,733

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

0,688

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

0,644

CapitãCK1e-Már-e-Guerra e Coronel

0,534

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

0,495

Capitão-de-Corveta e Major

0,428

Capitão-Tenente e Capitão

0,341

Primeiro-Tenente

0,302

Segundo-Tenente

0,266

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

Fator

Guarda·]Jarinha e Aspirante-a-Oficial

0,377

Aspirante e Cadete (último ano)

0,065

Aspirante e Cadete (demais anos), alunos do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais
da Reserva

0,059

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

0,055

Alunodo ColégioNaval e da Escola Preparatóriade Cadetes(demais anos)

0,049

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

0,049

Grumete

0,049

Aprendiz-Marinheiro e alunos de Órgãos de Formação de Praças da
Reserva

0,040
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111 - Praças (Fator Multiplicativo sobre o soldo de Guarda-Marinha)
Graduação

Fator

Suboficial e Subtenente

0,377

Prímeíro-Sargento

0,317

Segundo-Sargento

0,263

Terceiro-Sargento

0,221

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

0,143

Taifeiro-de-Primeira Classe

0,123

Taifeiro-de-Segunda Classe

0,109

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de
11Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou
Corneteiro de 11 Classe e Soldado Pára-Quedista (engajado)

0,089

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 11 Classe (não
especializados), Soldado do Exército (especializado e engajado) e Soldado-

Clarim ou Corneteiro de 211 Classe

0,082

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

0,065

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 30Classe

0,049

ANEXO 11

I - Oficiais
Posto

Valor (R$)

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

453,30

Vice-A1mirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro

425,40

Contra-Almirante, General-de-Brígade e Brigadeiro

398,40

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

330,30

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

306,00

Capitão-de-Corveta e Major

284,30

Capitão-Tenente e Capitão

210,60

Primeiro-Tenente

186,90

Segundo-Tenente

184,70
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II - Praças Especiais
Graduação

Valor(R$)
110,70

Guarda·Marinha e Aspirante-a-Oficial

Aspirante e Cadete (último ano)

19,20

Aspirante e Cadete (demais anos), alunos do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais

17,40

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

.

16,20

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

14,40

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

14,40

Grumete

14,40

Aprendiz-Marinheiro e alunos de Órgãos de Formação de Praças

12,00

da Reserva

III -Praças
Graduação

Suboâcíal e Subtenente

Valor(R$)
110,70

Primeiro-Sargento

93,00

Segundo-Sargento

77,10

Terceiro-Sargento

65,10

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

42,00

Taifeiro-de-Primeira Classe

36,30

Taifeiro-de-Segunda Classe

32,10

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

26,40

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

24,00

Soldado do Exército e Soldado de 21! Classe (engajados e não especializados)

19,20

11

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3 Classe

14,40
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.405, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre os fundos que especifica e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Até que sej am promulgadas a lei complementar de que
trata o art. 165, § 9·, da Constituição, e a lei ordinária a que se refere
O parágrafo único deste artigo, são mantidos os seguintes fundos,
extintos pelo decurso do prazo previsto no art. 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e recriados pelo art. 6· da Lei n'
8.173, de 30 de janeiro de 1991, os quais continuarão a funcionar nos
termos da respectiva legislação.
I U
lU

Fundo de Compensação e Variação Salariais (FCVS),
Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR);
Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento(Funtrede).

Parágrafo único. No prazo de 120 dias após a promulgação da lei
complementar de que trata o art. 165, § 9·, da Constituição, o Poder
Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para
adequar o funcionamento dos fundos de que trata este artigo às
disposições da lei complementar a que se refere O art. 165, § 9·, da
Constituição.
Art. 2· A adequação do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf), ratificado
pelo Decreto Legislativo n· 22, de 27 de agosto de 1990, às normas da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9·, da Constituição, será
feita, igualmente, no prazo e pela forma previstos no parágrafo único
do artigo anterior.
Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.363, de 12 de março de 1996.
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Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.406, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a alocação~ em depósito
especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, e considerando que ainda persiste
o estado de calamidade pública do setor de assistência à saúde,
decretado em 10 de março de 1994, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais, remunerados, no Banco do Brasil S.A., de recursos excedentes da
Reserva Minima de Liquidez do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), para a concessão de empréstimo, em caráter excepcional, à
União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, visando ao
pagamento dos serviços assistenciais do Sistema Unico de Saúde,
prestados em regime de atendimento ambulatorial e de internações
hospitalares, lastreados em títulos públicos especiais do Tesouro
Nacional, com registro no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), administrado pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho
determinar a adoção das providências indispensáveis à alocação dos
recursos de que trata este artigo, independentemente de quaisquer
outros atos de natureza administrativa.
Art. 2" Observada a Reserva Mínima de Liquidez prevista no
art. 9" da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada pela
Lei n" 8.352, de 25 de dezembro de 1991, o empréstimo de que trata
o artigo anterior não poderá exceder o valor de R$ 1.200.000.000,00
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(um bilhão e duzentos milhões de reais), e terá remuneração nominal
pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescido de cinco por
cento ao ano.
§ I" Os encargos correspondentes ao período compreendido entre a data de liberação das recursos e a data equivalente, no mês
anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.
§ 2" Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão
pagos mensalmente, a partir de fevereiro de 1996, sendo a amortização do principal realizada em 24 parcelas mensais, a partir de junho
de 1996.
Art. 3" As Leis Orçamentárias Anuais consignarão no orçamento, à conta de recursos provenientes de contribuições sociais vinculadas à Seguridade Social, dotações específicas para o pagamento do
principal e encargos decorrentes do empréstimo de que trata esta
medida provisória.
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.364, de 12 de março de 1996.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175" da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
AdibJatene
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.407, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS IPasep), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. l' Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da Constituição e as Leis Complementares n' 7, de 7 de setembro de 1970, e n'
8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2' A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias,
com base no faturamento do mês;
11 - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com base
na folha de salários;
111 - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Parágrafo único. As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas
decorrentes de operações praticadas com não associados.

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

111 -

ao transporte internacional de cargas ou passageiros.

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

Art. 6· A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etJ.1ico hidratado para fins carburantes,
na condição de substituto dos comerciantes varejistas, será calculada
sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços máximos
fixados para a venda a varejo, sem prejuízo da contribuição incidente
sobre suas próprias vendas.
Art. 7· para efeitos do inciso 111 do art. 2·, nas receitas correntes
serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Art. 8· A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
11

0,65% sobre o faturamento;
um por cento sobre a folha de salários;

111
um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

Art. 9· À contribuição para o Pl8/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do Imposto sobre
a Renda.
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Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § 1· do art. 22 da Lei n· 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
o PIS/Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2·
somente se aplica a partir de 1· de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso IH do art. 8· aplica-se às autarquias somente a partir de 1" de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de 1· de janeiro de 1996, sujeitam-se ao Imposto de Renda previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;
H - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
de fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
minimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda variável.
Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da
legislação então vigente.

Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.365, de 12 de março de 1996.
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Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de l'
de outubro de 1995.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175· da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.408, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Altera a redação do § 4º do art. 49 da
Lei n" 9.082, de 25 de julho de 1995, que
dispõe sobre as diretrizes para elaboração da
lei orçamentária de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
'
Art. 1· O § 4· do art. 49 da Lei n" 9.082, de 25 de julho de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 4· Não se incluem no limite previsto no caput deste
artigo as dotações para atendimento de despesas com:

I -

pessoal e encargos sociais;

H - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;

IH -

pagamento do serviço da dívida;

IV - pagamento das, despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Unico de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito - recurso sob supervisão do Ministério da Fazenda;
VI -

o Sistema Nacional de Defesa Civil;

VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
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VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX

os subprojetos e subatividades financiados com doações;

X
Xl

a atividade Crédito para Reforma Agrária;
pagamento a bolsas de estudo;

XlI
pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XlII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito
do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV - pagamento de compromissos contratuais no exterior.»
Art. 22 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 1.366, de 14 de março de 1996.
Art. 32 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,. 11 de abril de 1996; 1752 da independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.409, DE 17 DE ABRIL DE 1996
Autoriza a redução do percentual de adio
ção deálcool anidro combustível à gasolina, de
que trata o art. 9' da Lei n' 8.723, de 28 de
outubro de 1993, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1" Fica autorizada a redução, em caráter de excepcionalj,
dade, nos meses de abril e maio de 1996, do percentual de adição de
álcool anidro combustível à gasolina, de que trata o art. 9" da Lei n'
8.723, de 28 de outubro de 1993, para no mínimo dezoito por cento,
nos Munícípíos abrangídos pela área de influência da refinaria Oabriel Passos, localizada em Betim, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Fica autorizada, em caráter de excepcionalidade, nos
meses de abril e maio de 1996, a redução do percentual de adição de
álcool anidro combustível à gasolina, de que trata o art. 9' da Lei n'
8.723, de 1993, e a utilização de outros oxigenados para adição à
gasolina, como alternativa ao álcool anidro combustível, nos Munící·
pios abrangídos pelas áreas de influência da refinaria do Planalto,
localizada em Paulínía, Estado de São Paulo, e da refinaria Getúlio
Vargas, localizada em Araucária, Estado do Paraná.
Parágrafo úníco. O disposto no caput deste artigo não se aplica
à área metropolitana da Cidade de São Paulo.
Art. 3' Caso no período de excepcionalidade de que trata esta
medida provisória ocorra a normalização da oferta de álcool anidro
combustível, será imediatamente restabelecido o percentual de adio
ção desse produto à gasolina, conforme o disposto no art. 9" da Lei n'
8.723, de 1993.
Art. 4' Caberá ao Minístério de Minas e Energía adotar as
providências necessárias para o cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 17 de abril de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Dorothea Werneck
Raimundo Brito
Gustavo Krause
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.410, DE 18 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a emissão de Notas do
Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil SA.~ e
dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), mediante
a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), nas modalidades
nominativa e negociável, com prazo máximo de quinze anos e prazo
mínimo de resgate de três anos, para principal e encargos, e taxas de
juros calculada na forma do § 3' do art. 2' da Lei n' 8.249, de 24 de
outubro de 1991;

11- substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da
carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo;
111- alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nº 8.031, de 12
de abril de 1990, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária
Federal, de que trata a Lei n" 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar em assembléia geral de aciouistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V;- pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Indice Geral de Preços - Dispouibilidade Interna (IGP-Dl)
da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que
se refere o art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
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pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento
de efeito equivalente, no período compreendido entre 1º de julho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição
financeira, no mesmo período;
b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas
aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre 1º de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;
c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial
entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e juros
de 21% ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e juros
de nove por cento ao ano - em empréstimo concedido, por aquela
instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, em
1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos
de Trabalho criados pela Portaria MF nº 150, de 26 de abril de 1995,
cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

VI- pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizaçães e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei nº
8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo).
VII - pagar ao Brazilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A, o valor, capitalizado
semestralmente, da equalização de taxas referentes à diferença entre
o custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A. e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária da Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas ejuros de seis por cento
ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de Leite,
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no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes
(PNLCC).
§ 1" Na alienação das ações de que trata o inciso lU deste artigo,
considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data da publicação desta
medida provisória ou à data da alienação, prevalecendo o maior preço
apurado.
§ 2" O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso lU deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso I.
§ 3" Ai< normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Mirústros de Estado da Fazenda e do Planejamento.e Orçamento.
§ 4" O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional, semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.

§ 5" A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão
efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.

Art. 2" As dívidas da União, a que se referem os incisos V a VIU
do art. 1" desta medida provisória, assim como as dívidas da União
para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas, certas e
exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF n" 150,
de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos (Cetip).
Parágrafo único. Os titulos a que se refere o caput deste artigo,
cujo prazo de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão
atualizados pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até
quinze por cento ao ano.

Art. 3" Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
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de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy W
Warszowie S.A, mediante o pagamento do saldo devedor atualizado
da referida operação.
Art. 42 As disponibilidades financeiras dos Fundos a que Se
referem o parágrafo único do art. 62 do Decreto-Lei n 2 2.295, de 21 de
novembro de 1986, em sua redação atual, e o art. 12 da Lei n 2 8.150
de 28 de dezembro de 1990, serão aplicadas por intermédio de insti:
tuição financeira pública federal, na forma disciplinada pelo Conselho
Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na
forma do art. 92 da Lei n? 8.019, de 11 de abril de 1990, em sua redação
atual.

Art. 52 Os instrumentos, públicos ou particulares, de contrato
de depósito bancário e de contrato de abertura de crédito em conta
corrente para garantia de cheques (cheque especial) são títulos executivos extrajudiciais, sendo líquidos os saldos apresentados nos
extratos de conta-corrente emitidos pela instituição financeira na
forma dos respectivos instrumentos.
Art. 62 Na formulação ou na repactuação de operações de crédito de qualquer natureza ou modalidade concedidas por instituição
financeira, qualquer que seja o instrumento de crédito utilizado, as
partes poderão pactuar, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional:
I -

juros capitalizados mensal, semestral ou anualmente;

II - encargos financeiros com base em taxas flutuantes, divulgadas regularmente emjornais de grande circulação, desde que sejam
apuradas por entidades públicas ou privadas autorizadas a registrar
operações realizadas no mercado de balcão, ou com base em outras
taxas admitidas pelo Conselho Monetário Nacional, ainda que apuradas por entidades privadas;

III - encargos financeiras substitutivos para incidirem a partir
do vencimento, ordinário ou extraordinário, do empréstimo ou financiamento e até a sua liquidação,judicial ou extrajudicial, sem prejuízo
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dos juros de mora, da multa ou de outros encargos ajustados ou
legalmente exigíveis.

Art. 7º As composições, confissões e assunções de dívidas, quando o credor for instituição financeira, poderão ser efetuadas por meio
dos instrumentos de crédito de que tratam o Decreto-Lei nO 167, de
14 de fevereiro de 1967, o Decreto-Lei nO 413, de 9 de janeiro de 1969,
a Lei n" 6.313, de 16 de dezembro de 1975, e a Lei nO 6.840, de 3 de
novembro de 1980.
Art. 8° Os bens a que se referem o art. 17 do Decreto-Lei nO 167,
de 1967, e os vinculados às operações de políticas de garantia de
preços minimos são considerados infungíveis para os efeitos do art.
1.287 do Código Civil e dos arts. 168 e 171, § 2°, I1I, do Código Penal.
Art. 9° As sociedades de economia mista de capital aberto, detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio
líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei nO
8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único.. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente,
provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro
semestre de 1994.

Art. 10. O art. 2° da Lei nO 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3°.
«§ 3° Será admitida, para fins de cálculo dos juros das
NTN, a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do
Tesouro Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de
cada período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade, a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos
diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.367, de março de 1996.
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Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data da SUa
publicação.
Brasília, 18 de abril de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.411, DE 1S DE ABRIL DE 1996
Altera os arts. 4ºe 7'lda Lei no'! 8. 745, de
9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a
contratação por tempo determinado para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Os arts. 4· e 7· da Lei n· 8.745, de 9 de dezembro de
1993, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 4Q
.
§ 1· No caso do inciso II deste artigo, os contratos poderão
ser estipulados pelo prazo mínimo de trinta dias, admitindo-se
renovações desde que o prazo total não exceda o limite estabelecido no mesmo inciso.
§ 2· Nos casos dos incisos V e VI do art. 2·, os contratos
poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos,»

«Art. 7Q

.

III - no caso do inciso III do art. 2·, quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
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unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso II
deste artigo.
.......................................................................................................»

Art. 2" Os contratos por tempo determinado, celebrados para
atendimento do combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2",
inciso Il, da Lei n" 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de dezembro de 1996.
Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.368, de 21 de março de 1996.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 18 de abril de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.412, DE 25 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido Sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
investidores, será implementado por meio de reorganizações admiuistrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ 1" O programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei n"
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6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987.
§ 2º O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Nacio.
nal, é parte integrante do Programa de que trata o caput.
Art. 2º Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituíções
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário:
I - a instituíção a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadoras poderão. registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de
aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;

III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso lI,
registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodosbase anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adícionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ 1s O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do
mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2º do
art. 1º.
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§ 2' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 3' Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. I? não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2', 264, § 3', e 270, parágrafo único, da Lei n' 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.369, de 28 de março de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de abril de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.413, DE 25 DE ABRIL DE 1996
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados aPI) na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, relacionados em anexo, importados ou de fabricação nacional,
bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
Parágrafo único. São asseguradas a manutenção e a utilização
dos créditos do referido imposto, relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.370, de 28 de março de 1996.
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Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores que ocorrerem até 31 de
dezembro de 1998.
Brasília, 25 de abril de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan .
Dorothea Werneck

o anexo está publicado no DO de 26.4.1996, págs. 7085/7087.
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.414, DE 25 DE ABRIL DE 1996
Isenta do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados
bens de informática adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62.da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1a São isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) os bens de informática destinados à coleta eletrônica de votos,
fornecidos diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 2' Poderão ser importados com isenção do Imposto de
Importação (lI) e do IPI as matérias-primas e os produtos intermediários a serem utilizados na industrialização dos bens de que trata
o artigo anterior.
Parágrafo único. A isenção do IPI a que se refere este artigo
estende-se às matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem adquiridos no mercado interno.
Art. 3' Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI incidente sobre os produtos mencionados no parágrafo
único do art. 2'.
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Art. 4' Para efeito de reconhecimento da isenção a empresa
deverá, previamente, apresentar à Secretaria da Receita Federal
relação quantificada dos bens a serem importados ou adquiridos no
mercado interno, aprovada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
Art. 5' AB importações de que trata esta medida provisória
ficam dispensadas do exame de similaridade.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória N' 1.371, de 28 de março de 1996.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de abril de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.415, DE 29 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobreo reajuste do salário minimo e dos beneficios da Previdência Social,
altera altquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os
servidores inativos da União.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O salário mínimo será de R$ 112,00 (cento e doze reais),
a partir de l' de maio de 1996.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais
e setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta
e um centavos).
Art. 2' Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em l' de maio de 1996, pela variação acumulada do
Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado
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pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.
Art. 3" Para os benefícios mantidos pela Previdência Social com
data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos
do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do
IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente
anterior ao do reajuste.
Art. 4" Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 5" A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes dos arts. 6" e 7" desta medida provisória, os benefícios mantidos pela Previdência Social serão majorados. de forma a
totalizar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril de
1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata o art. 2".
Art. 6" O art. 21 da Lei n'' 8.212, de 1991, passa a vigorar COm
a seguinte redação:
«Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso III do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição Serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei,
na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefício de prestação continuada da Previdência Social.»
Art. 7" O art. 231 da Lei n" 8.112, de 1990, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas.
§ 3" A contribuição mensal incidente sobre os proventos
será apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de
remuneração estabelecidas para os servidores em atividade .»
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Art. 8" O art. 8" da Medida Provisória n" 1.398, de 11 de abril
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 8Q
.
................................................................................................................
§ 3" A partir da referência maio de 1996, o índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no
§ 6"do art. 20 e no § 2"do art. 21, ambos da Lei n" 8.880, de 1994.»
Art. 9" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei n" 8.880, de 27 de maio de
1994.
Brasília, 29 de abril de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço Saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY,Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48,
item 28 da Regimento Interno, promulgou o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 38, DE 1996
Aprova o ato que outorga permissão à
Executiva FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulaWJ. na Cidade de Salgueiro, EstaIUJ de Pernambuco.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 124, de 13
de março de 1990, que outorga permissão à Executiva FM Ltda. para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Salgueiro,
Estado de Pernambuco.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 11 de abril de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço Saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48'
item 28 da Regimento Interno, promulgou o seguinte
'
DECRETO LEGISLATIVO N2 39, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Sociedade Rádio Itaporã Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Itaporii, Estado
do Mato Grosso do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n, de 22 de
agosto de 1994, que renova por dez anos, a partir de 22 de dezembro
de 1991, a concessão outorgada à Sociedade Rádio ltaporã Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Itaporã, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 11 de abril de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

faço Saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSE SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48,
item 28 da Regimento Interno, promulgou o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 40, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Guarathan S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Santa Maria,
Estado do Rio Grande do Sul.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n, de 11 de
novembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 12 de
novembro de 1993, a concessão outorgada à Rádio Guarathan S.A.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 11 de abril de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço Saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28 da Regimento Interno, promulgou o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 41, DE 1996
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Técnica no Domínio Militar, celebrado
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República de Cabo
Verde, em Praia. em 21 de dezembro de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Técnica
no Domínio Militar, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo Verde, em Praia, em
21 de dezembro de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional o Protocolo Adicional referido no art. II do acordo, bem como
quaisquer atos que impliquem modificação do texto pactuado, e ainda
quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal,
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acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacio.
nal.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3· revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 12 de abril de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço Saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28 da Regimento Interno, promulgou o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N· 42, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Cultura dos Inhamuns
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Tauá,
Estado do Ceará.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1· É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n, de 29 de
julho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 5 de outubro de
1989, a concessão outorgada à Rádio Cultura dos Inhamuns Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Tauá, Estado do Ceará.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 11 de abril de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço Saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28 da Regimento Interno, promulgou o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 43, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão
deferida à Rádio Educadora de Guajará-Mirim Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Guajará-Mirim, Estado de Rondônia.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n, de 4 de
novembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 19 de janeiro
de 1990, a concessão deferida à Rádio Educadora de Guajará-Miiim
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Guajará-Mirim, Estado de
Rondônia.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 11 de abril de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço Saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28 da Regimento Interno, promulgou o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 44, DE 1996
Aprova o ato que TeTWva a concessão
outorgada à Fundação Cultural Nossa Senhora da Guia para explorar serviço de radiodifusão SOTWra em onda média na Cidade
de Patos, Estado do Paraíba.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n, de 15 de
setembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 1· de
novembro de 1993, a concessão outorgada à Fundação Cultural Nossa
Senhora da Guia para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Patos, Estado
da Paraíba.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 11 de abril de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
~aço Saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSE SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28 do Regimento Interno, promulgou o seguinte

DECRETO LEGISLATNO Nº45, DE 1996
Aprovo o ato que rerwva a permissão
outorgada à Rádio Real FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sorwra em fre.

qüência modulada na Cidade de Cuiabá,
Estado de Mato Grosso.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o ato a que se refere a Portaria n· 103, de 22
de junho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 3 de novembro
de 1991, a permissão outorgada à Rádio Real FM Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 18 de abril de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 22, DE 1996
Autoriza o Munictpío do Rio de Janeiro
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Município do Rio de Janeiro (LFTM-RIO),
cujos recursos serão destinados ao giro da
divida mobiliária do Município, vencível no
primeiro semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l Q É o Município do Rio de Janeiro autorizado, nos termos
da Resolução nQ69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Município do Rio de Janeiro (LFTM-RIO),
cujos recursos serão destinados ao giro de sua dívida mobiliária,
vencível no primeiro semestre de 1996.
Art. 2Q A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida: na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do art. 16, § 7Q, da Resolução nQ69, de 1995, do Senado Federal, deduzida a parcela de 2%
(dois por cento);
b)

modalidade: nominativa-transferível;
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c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFr), criada pelo Decreto-Lei n Q 2.376, de 25 de novembro de 1987',

d) prazo: Selic: até cinco anos;

Cetip: até um mil setecentos e seis dias;
e) valor nominal: Selic: R$ 1,00 (um real);
Cetip: R$ 1.000,00 (um mil reais);

fJ características dos títulos a serem substituídos: Selic
Selic:
Titulo

Vencimento

Quantidade

681447

01.03.1996

19.927.718.202

681447

01.04.1996

25.725.862.982

Título

Vencimento

Quantidade

681067

01.02.1996

50.100.000

681067

01.02.1996

60.000.000

.681096

01.03.1996

50.100.000

Cetip:

681096

01.03.1996

60.000.000

681127

01.04.1996

50.100.000

681127

01.04.1996

60.000.000

681157

01.05.1996

50.100.000

681157

01.05.1996

60.000.000

681188

01.06.1996

50.100.000

681188

01.06.1996

60.000.000
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g)

previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
Selic:
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

01.03.1996

01.03.2000

681461

01.03.1996

01.04.1996

01.04.2000

681461

01.04.1996

Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

01.02.1996

01.02.1999

681096

01.02.1996

01.03.1996

01.03.1999

681095

01.03.1996

01.04.1996

01.04.1999

681095

01.04.1996

02.05.1996

01.05.1999

681094

02.05.1996

03.06.1996

01.06.1999

681093

03.06.1996

Cetip:

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n" 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n" 1.373, de 26 de janeiro de 1989,
e Decreto n" 8.355, de 26 de janeiro de 1989.
Parágrafo único. O uso do P.V. em unidade de milhar pelaCetip,
descrito na alinea e, implica divisão da quantidade por um mil por
ocasião do refinanciamento.

Art. 3" O prazo máximo para o exercício desta autorização é de
duzentos e setenta dias contado a partir da sua publicação.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 9 de abril de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 23, DE 1996
Dispõe sobre as operações externas de
natureza financeira de interesse da União
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni:
cipios, a que se refere o art. 52, V, da Consti.
tuição Federal, de caráter não-reembolsável.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1· São autorizadas, de forma global e nos termos desta
resolução, as operações de crédito externas de natureza financeira de
interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
a que se refere o art. 52, V, da Constituição Federal, de caráter
não-reembolsável, assim caracterizadas as doações internacionais e
outras da espécie.
Art. 2· A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida pelos contratantes mediante a apresentação, para registro
no Banco Central do Brasil, dos documentos previstos no art. 4·, § 3·,
alineas b, e, t, h e i, da Resolução n? 96; de 1989, no caso da União, ou
dos documentos previstos no art. 13, incisos I, lI, lII, VI e VII, e dos
pareceres previstos no art. 15 da Resolução n" 69, de 1995, ambas do
Senado Federal, dispensada a apreciação específica do Senado Federal.
Art. 3" O Banco Central do Brasil informará ao Senado Federal,
trimestralmente, as operações a que se refere o art. 1· desta resolução,
contratadas durante o trimestre imediatamente findo.
Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de abril de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ

sARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 24, DE 1996
Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul
a emitir, através de ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio
Grande do Sul (LFTRS), destinando-se os
recursos ao girode suadtuída mobiliária com
vencimento no primeiro semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado, nos termos
da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS),
destinadas ao giro de 100% (cem por cento) de sua dívida mobiliária
vencível no primeiro semestre de 1996.
Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos;

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d)

prazo: até sete anos;

e)

valor nominal: R$ 1,00 (um real) - Selic;

R$ 1,000,00 (um mil reais) - Cetip;

fJ características dos títulos a serem substituídos:
Título

Vencimento

Quantidade

532545

15.05.1996

2.282.840.386

532555

15.05.1996

1.533.454.617

535000

15.05.1996

3.000.000
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g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti,

dos:
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

15.05.1996

15.05.2001

531826

15.05.1996

15.05.1996

15.05.2001

531826

15.05.1996

15.05.1996

15.05.2001

531826

15.05.1996

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

i) autorização legislativa: Leis nOs 6.405, de 15 de dezembro de
1972; e 8.822, de 15 de fevereiro de 1989; e Decreto n" 36.348, de 8 de
dezembro de 1995.

§ 1" O valor nominal descrito na alínea e, Cetip, em decorrência
daquele valor de P.V., as quantidades serão divididas por um mil, de
forma a adequar o valor financeiro de colocação.

§ 2" Os Títulos 535000, descritos na alínea f, encontram-se
registrados no Selic.

§ 3" Os Títulos 531826, descritos na alíneag, deverão ser registrados no Cetip, por se tratarem de títulos emitidos para pagamento
de precatórios judiciais.

Art. 3" Esta autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias a contar de sua publicação.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de abril de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 25, DE 1996
Autoriza a República Federativa do
Brasil a conceder garantia e o Estado de
Minas Gerais contragarantia à operação de
crédito externo a ser firmada entre a Campa.
nhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e o
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KjW), no
valor equivalente a até DM 20.000.000,00
(vinte milhões de marcos alemães).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I" É a República Federativa do Brasil autorizada, nos
termos da Resolução n" 96, de 1989, do Senado Federal, restabelecida
pela Resolução n"17, de 1992, do Senado Federal, a conceder garantia
à operação de crédito externo a ser contratada entre a Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig)e o Kreditanstalt filr Wiederaufbau
(KfW), no valor equivalente a até DM 20.000.000,00 (vinte miibões de
marcos alemães).
Parágrafo úuíco. O financiamento autorizado neste artigo destina-se à execução do Programa de Expansão dos Sistemas de Subtransmissão e Distribuição de Energia Elétrica no Vale do
Jequitinhonha.
Art. 2" É o Estado de Minas Gerais autorizado, nos termos dos
arts. 8"e 13 da Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal, a prestar
contragarantia à operação de crédito externo referida no art. I" desta
resolução, mediante a vinculação de cotas do Fundo de Participação
dos Estados.
Parágrafo úuíco. A contragarantia referida neste artigo não será
computada para efeitos dos limites fixados no art. 4" da Resolução n"
69, de 1995, do Senado Federal.
Art. 3" A operação de crédito externo referida no art. I" se fará
sob as seguintes condições:
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a) mutuária: Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig);

b) mutuante: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfWJ;
c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) contragarantia: Estado de Minas Gerais;
e) valor: equivalente a até DM 20.000.000,00 (vinte milhões de
marcos alemães);
f) finalidade: financiar, parcialmente, o Programa de Expansão
dos Sistemas de Subtransmissão e Distribuição de Energia Elétrica
no Vale do Jequitinhonha;
g) juros: 6,5% a.a, (seis vírgula cinco por cento ao ano) fixos,
calculados sobre o saldo devedor do principal;
h) comissão de compromisso (Commitment Fee): 0,25% a.a, (zero
vírgula vinte e cinco por cento ao ano) incidente sobre o saldo não
desembolsado do crédito, a partir de três meses após a data de
assinatura do contrato;
i) despesas gerais: limitadas a 0,1% (zero vírgula um por cento)
do valor do financiamento;
j) juros de mora (sobre principal e juros): 3% a.a. (três por cento
ao ano) acima da taxa de desconto do Deutsche Bundesbank;
I) condições de pagamento do principal: em trinta parcelas semestrais, aproximadamente iguais e consecutivas, vencendo-se a
primeira em 30 de junho de 2001 e a última em 30 de dezembro de
2015;
m) condições de pagamento dos juros: semestralmente vencidos,
em 30 de junho e 30 de dezembro de cada ano;
n) condições de pagamento da comissão de compromisso
(Commitment Feey: semestralmente vencida, em 30 de junho e 30 de
dezembro de cada ano, vencendo-se a primeira parcela juntamente
com 08 juros;
o) condições de pagamento das Despesas Gerais: após a emissão
do Certificado de Registro, mediante comprovação, devendo ser pagas
em Reais, exceto aquelas incorridas no exterior, que só possam ser
pagas em moeda estrangeira.
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Parágrafo único. Dos juros descritos na alínea g, o montante
equivalente a 4,5% a.a, (quatro vírgula cinco por cento ao ano) em DM
será transferido aoKfW e a parcela restante, de 2% a.a. (dois por cento
ao ano), não será remissível ao exterior e será levada a crédito em
moeda local, numa conta especial, para o financiamento de projeto de
importância prioritária dentro da política de desenvolvimento, em
conformidade com acordo que será firmado entre devedor e credor,
caducando a obrigação de pagamento desta parcela ao KfW.
Art. 4º Esta autorização deverá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado a partir da data de publicação desta
resolução.
Art.5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de abril de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 26, DE 1996
Autor.iza o Estado de Santa Catarina a
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (lFTCA cujos recw80S serão destinados ao giro da Divida
Mobiliária do Estudo, venclvel no 1!? semestre
tk1996.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Estado de Santa Catarina autorizado, nos termos da
Resolução nO 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTC), cujos recursos
serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no
primeiro semestre de 1996.
Art. 2° A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
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a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do § 7º do art. 16 da
Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, eqnivalente à rolagem
de 100% (cem por cento) de sua dívida mobiliária vencível no primeiro
semestre de 1996;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendímentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: de até 1826 (um mil, oitocentos e vinte e seis) dias;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);
f) características dos títulos a serem substituídos:
Título

Vencimento

Quantidade

561826

01.05.96

7.390.904.901

561825

01.06.96

6.480.218.490

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
Colocação

Vencimento

Título

Data~Base

01.05.96

01.05.2001

561S26

01.05.96

01.06.96

01.06.2001

561826

01.06.96

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Leis nºs 7.546, de 27 de janeiro de
1989, e 10.056, de 29 de dezembro de 1995.
Art. 3º A presente autorização deverá ser exercida no prazo de
duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de abril de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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DECRETO N" 1.850, DE 10 DE ABRIL DE 1996
Promulga o Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial. Traba-

lhista e Administrativa. entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo

da República Orientei do Uruguai, de 28 de
dezembro de 1992.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Oriental do Uruguai, firmaram, em Montevidéu, em 28 de dezembro de 1992, o Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo nº 77, de 9 de maio de 1995, publicado no
Diário Oficial da Uuião nº 91, de 15 de maio de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 9 de fevereiro de
1996, nos termos de seu art. 27,
DECRETA:

Art. 1º O Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Civil,
Comercial, Trabalhista e Administrativa firmado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do
Uruguai, em Montevidéu, em 28 de dezembro de 1992, apenso por
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cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 11.4.1996, pégs. 5939/5940.
DECRETO Nº 1.851, DE 10 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a execução do Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n!? 25, entre Brasil e Peru, de

20 de dezembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou
a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio -do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de complementação econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Peru, com
base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 20 de dezembro de 1995, em Montevidéu, o Quinto Protocolo Adicional ao Acordo
de Complementação Econômica nº 25, entre Brasil e Peru,
DECRETA:

Art. 1º O Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 25, entre Brasil e Peru, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado noDO de 1.4.1996, pág. 5940.
DECRETO Nº 1.852, DE 10 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a execução do Quarto Protocolo Adicional: ao Acordo de Complementoção Econômica n!! 25, entre Brasil e Peru, de
22 de dezembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de complementação econômica;
Considerando que os Pleuipotenciários do Brasil e do Peru, com
base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 22 de dezembro de 1995, em Montevidéu, o Quarto Protocolo Adicional ao Acordo
de Complementação Econômica nº 25, entre Brasil e Peru,
DECRETA:

Art. 1a O Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 25, entre Brasil e Peru, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de abríl de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 11.4.1996, págs. 5940/5941.
DECRETO Nº 1.853, DE 10 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a execução do protocolo,
assinado em 22.12.95, que prorroga os Acordos de Alcance Parcial de Natureza Comercial, entre Brasil, Argentina, Chile, México,
Uruguai e Venezuela.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou
a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n'' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina,
do Chile, do México, do Uruguai e da Venezuela, com base no Tratado
de Montevidéu de 1980, assinaram em 22 de dezembro de 1995, em
Montevidéu, protocolo que prorroga os Acordos de Alcance Parcial de
Natureza Comercial, entre Brasil, Argentina, Chile, México, Uruguai
e Venezuela, bem como as preferências comerciais pactuadas reciprocamente entre seus signatários,
DECRETA:

Art. 1s O protocolo que prorroga os Acordos de Alcance Parcial
de Natureza Comercial, entre Brasil, Argentina, Chile, México, Uruguai e Venezuela, bem como as preferências comerciais pactuadas
reciprocamente entre seus signatários, apenso por cópia ao presente
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decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 11.4.1996, págs. 594115942.
DECRETO Nº 1.854, DE 10 DE ABRIL DE 1996
Promulga o Acordo por troca de Notas,
Relativo à Lotação de Funcionários Consulares Brasileiros e Argentirws, nos Respectivos
Consulados, IÚ! 261Ú!maio IÚ! 1993.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Argentina, firmaram, em Buenos Aires, em
26 de maio de 1993, o Acordo, por troca de Notas, Relativo à Lotação
de Funcionários Consulares Brasileiros e Argentinos, nos Respectivos
Consulados;
Considerando que o Congresso NacionaI aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo nº 53, de 11 de abril de 1995, publicado
no Diário Oficial da União nº 75, de 19 de abril de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 6 de junho de
1995, nos termos de seu § 3º,
DECRETA:

Art. 1e O Acordo, por troca de Notas, Relativo à Lotação de
Funcionários Consulares Brasileiros e Argentinos, nos Respectivos
Consulados, firmado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires, em 26
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de abril de 1995, apenso por cópia ao presente decreto, será executado
e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 11.4.1996, pág. 5942.
DECRETO Nº 1.855, DE 10 DE ABRIL DE 1996
Promulga a Convenção nº 158 sobre o
Término da Relação de Trabalho por Iniciativa do Empregador, de 22 de junho de 1982.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que a Convenção nº 158, da Organização Internacional do Trabalho, sobre o Término da Relação de Trabalho por
Iniciativa do Empregador, foi assinada em Genebra, em 22 dejunbo
de 1982;
Considerando que a convenção ora promulgada foi oportunamente submetida ao Congresso Nacional, que a aprovou por meio do
Decreto Legislativo nº 68, de 16 de setembro de 1992;
Considerando que a convenção em tela entrou em vigor internacional em 23 de novembro de 1985;
Considerando que o Governo brasileiro depositou a Carta de
Ratificação do instrumento multilateral em epígrafe, em 5 de janeiro
de 1995, passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 5 de janeiro
de 1996, na forma de seu art. 16,
DECRETA:

Art. lº A Convenção nº 158, da Organização Internacional do
Trabalho, sobre o Término da Relação de Trabalho por Iniciativa do
Empregador, assinada em Genebra, em 22 dejunbo de 1982, apensa
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por cópia ao presente decreto, deverá ser executada e cumprida tão
inteiramente como nela se contém.
Art. 2Q O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Q
Brasília, 10 de abril de 1996; 175 da Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 11.4.1996, págs. 594215944.
DECRETO NQ 1.856, DE 10 DE ABRIL DE 1996
Promulga oAcordo de Cooperação para
a Prevenção ao Uso e Combate à Produção e
ao Tráfico ilícitos de Entorpecentes e Substâneias Psicotrópicas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Federação da Rússia assinaram, em Moscou em 11
de outubro de 1994, o Acordo de Cooperação para a Prevenção ao Uso
e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n Q131, de 5 de outubro de 1995, publicado
no Diário Oficial da União n Q193, de 6 de outubro de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 29 de fevereiro
de 1996, nos termos de seu art. IX,
DECRETA:
Art. 1Q O Acordo de Cooperação para a Prevenção ao Uso e
Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, firmado entre o Governo da República Federativa
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do Brasil e o Governo da Federação da Rússia, em Moscou, em 11 de
outubro de 1994, apenso por cópia ao presente decreto, será executado
e cumprido tão inteiramente como nele se contém.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 11.4.1996, págs. 594415945.
DECRETO Nº 1.857, DE 10 DE ABRIL DE 1996
Cria o Programa de Apoio a Núcleos de
Excelência (Pronex),

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1e Fica criado o Programa de Apoio a Núcleos de Excelência
(Pronex), na forma do anexo.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
José Israel Vargas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 4, p. 1665-175", abro 1996
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ANEXO
Programa de Apoio a Núcleos de Excelência
1. Definição de Núcleos de Excelência
Para efeito do presente programa, conceitua-se como Núcleo de
Excelência um grupo organizado de pesquisadores e técnicos de alto
nível, em permanente interação, com reconhecida competência e
tradição em suas áreas de atuação técnico-científica, capaz de funcionar como fonte geradora e transformadora de conhecimento científico-tecnológico para aplicações em programas e projetos de relevância
para o desenvolvimento do País.
Como os Núcleos de Excelência são centrados em grupos de
pesquisadores que atendam a essa orientação, não haverá necessariamente coincidência entre um núcleo e a unidade administrativa
que o sedia (universidade, faculdade, instituto, escola, departamento,
laboratório, etc.), embora deva ficar clara sua vinculação e apoio
institucionais.
2. Objetivo do Programa
O Programa de Apoio a Núcleos de Excelência (Pronex) objetiva:
2.1. contribuir para consolidar o processo de desenvolvimento
científico-tecnológico brasileiro, por meio de apoio continuado e adicional aos instrumentos hoje disponíveis, a grupos de alta competência, que tenham liderança e papel nucleador no setor de sua atuação;
2.2. integrar o esforço do conjunto das agências federais de
fomento para o desenvolvimento de ações comuns e complementares,
juntando-se a este a ação dos Órgãos Estaduais e Municipais de
fomento à pesquisa, e articular-se com o setor produtivo," quando
couber;

2.3. explorar as vantagens das novas formas e mecanismos de
financiamento, de molde a promover:
-

o uso descentralizado e flexível das verbas;
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- o incentivo formação de recursos humanos de alta qualificação, de forma concentrada e dentro de um projeto que permita
direcioná-la para atender a superação gradativa das deficiências do
sistema e as prioridades estabelecidas para o desenvolvimento nacional, no seu sentido mais amplo;
.à

- a recuperação e a ampliação de infra-estrutura e instalações
obsoletas;
- a distribuição dos recursos para atender os núcleos de excelência das várias regiões do País;
2.4 criar mecanismos adequados de avaliação e controle de
.
desempenho;
2,5 utilizar os Núcleos de Excelência para catalisar a emergência de outros núcleos em distintas regiões do País, obedecendo-se
sempre o critério de qualidade,
3, Caracterização dos Núcleos de Excelência

Um Núcleo de Excelência deve apresentar, respeitando as especificidades de seu campo de atuação, as seguintes características:
3,1 ser composto por equipes de pesquisadores e de técnicos bem
qualificadas, de reputação técnico-científica reconhecida, nacional e
internacionalmente, nos ramos de sua atuação em pesquisa básica,
aplicada ou tecnológica, Essas equipes serão avaliadas pelo resultado
de seus trabalhos desde a produção científica ou tecnológica individual e coletiva, a capacidade de treinar e formar novos pesquisadores
e técnicos, os prêmios recebidos, patentes, consultorias a órgãos
públicos e privados, no País e no exterior;
3,2 haver mostrado regularidade, ao longo dos últimos anos, em
seu trabalho técnico-científico;
3,3 demonstrar experiência na produção, reprodução e difusão
de conhecimentos científicos ou tecnológicos;
3.4 apresentar capacidade de organização de seminários, conferências e cursos;
3.5 demonstrai capacidade aglutinadora, pela associação com
pesquisadores ligados a outros centros brasileiros ou estrangeiros;
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3.6 demonstrar capacidade de atuar em áreas de importância
para o aumento da competitividade tecnológica brasileira, de desenvolver processos e produtos que se definam como inovação, de relacionar-se com o setor privado nacional e de gerir processos de
educação continuada e de treinamento em serviço.

4. Administração do Programa
4.1 O Pronex será administrado por uma Comissão de Coordenação e uma Gerência Executiva. O Pronex utilizará o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) como
agências financeiras nos termos dos editais de chamamento.
4.2 A Comissão de Coordenação será integrada pelos seguintes
membros:
- Secretário Executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia,
que a presidirá;
Presidente do CNPq;
Presidente da Capes;
Presidente da Finep;
quatro representantes da comunidade científica e tecnológica, cobrindo as áreas de Ciências Exatas e da Terra, Ciências da Vida,
Ciências Humanas e Sociais e Tecnologia;
- um representante escolhido pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia; e
- um representante escolhido pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
4.3 Para escolha dos representantes da comunidade, o Conselho
de cada uma das três agências envolvidas (CNPq, Capes e Finep)
submeterá ao Ministro de Estado da Ciênciae Tecnologia uma lista
composta de três nomes para cada uma das quatro áreas a serem
cobertas nos termos do item 4.2.
4.4 O mandato dos representantes da comunidade será de quatro anos, não renováveis para o mandato seguinte.
4.5 Compete à Comissão de Coordenação:
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a aprovação dos editais que orientarão as propostas de projetos;
a definição de recursos financeiros para cada edital;
a formação de comitês consultivos para assessoramento nas
diversas fases do programa, tais como:
- elaboração de editais, julgamento de propostas e indicação de
agente financeiro;
acompanhamento anual;
- avaliações periódicas e final;
- a definição dos termos dos convênios a serem celebrados
entre a agência financeira e a entidade sede do núcleo;
a aprovação da proposta de cada núcleo;
- a elaboração de relatório anual sobre o andamento do programa;
- a aprovação do regimento interno do programa.
4.6 O gerente executivo será designado pelo Presidente da Comissão de Coordenação.
4.7 Compete à Gerência Executiva:
- secretariar a Comissão de Coordenação;
- submeter à Comissão de Coordenação propostas de editais,
de nomes para compor os comitês consultivos, de minutas de convênios e de mecanismos de acompanhamento e avaliação;
- implementar as decisões da Comissão de Coordenação.
4.8 A Gerência Executiva poderá solicitar às agências vinculadas ao programa e responsáveis por sua execução todo o apoio técnico
requerido para a plena implementação do Pronex, sem contudo constitnir uma estrutura burocrática permanente.
. 5. Seleção dos Núcleos
A Comissão de Coordenação selecionará os núcleos de excelência em
processo de competição aberta, segundo editais que orientarão a apresentação das propostas. As propostas serão analisadas por comitês compostos
por especialistas, quanto à qualificação dos proponentes e qualidade dos
projetos e dos programas apresentados nos termos dos editais. Para tanto,
a comissão poderá valer-se de especialistas estrangeiros.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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o Pronex deve possibilitar a integração dos trabalhos das agências vinculadas ao MCT (CNPq e Finep) e ao MEC (Capes) e o
desenvolvimento de parcerias e contrapartidas entre os sistemas
federal, estaduais e municipais.
A seleção das propostas deverá levar em conta outros instrumentos de apoio à C&T, tais como: PADCT, fomento e bolsas do CNPq,
FNDCT, bolsas da Capes e projetos de outros ministérios e órgãos
governamentais. O Pronex buscará a cooperação com a iniciativa
privada, principalmente nos projetos da área tecnológica em que as
leis de incentivos possam ser utilizadas.
6. Financiamento
O apoio aos Núcleos de Excelência dar-se-á por meio de transferência de recursos financeiros destinados à:
recuperação e compra de equipamentos;
aquisição de insumos e material de pesquisa;
estágio de professores, pesquisadores e cientistas de outros
centros do Brasil e do exterior;
recrutamento, por tempo limitado, de pessoal necessário ao
núcleo;

organização de seminários e cursos;

participação de pesquisadores do núcleo em congressos, seminários e atividades externas;
- reequipamento das bibliotecas, integrando-as em rede por
área do conhecimento.
Solicitações suplementares de apoio ao projeto original dentro
dos programas regulares das agências só serão consideradas se constituírem adição substantiva devidamente justificada.
7. Duração do Financiamento
O período de financiamento aos núcleos selecionados será de
quatro anos e poderá ser renovado, após a avaliação que se fará
obrigatoriamente no penúltimo ano de apoio.
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8. Acompanhamento

Os núcleos serão objeto de acompanhamento anual por meio de
relatórios e visitas de avaliação. A não-aprovação dos relatórios ou a
avaliação negativa do núcleo resultará na suspensão temporária do
apoio ou na sua exclusão do programa.
DECRETO NO 1.858, DE 10 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre o remanejamento do cargo
em comissão que menciona.

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

Art. 12 Fica remanejado do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Ciência e Tecnologia,
um cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), código DAS 102.5, oriundo da extinção de órgãos da
Administração Pública Federal, a ser utilizado nas atividades de
contrapartida do Governo brasileiro à Comissão Internacional Independente sobre os Oceanos (IWCO), até 31 de dezembro de 1997.
Parágrafo único. O cargo em comissão objeto deste remanejamento não integrará a estrutura regimental do Ministério da Ciência
e Tecnologia, devendo constar, do ato de nomeação, seu caráter de
transitoriedade, mediante remissão ao caput deste artigo.

Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de abril de 1996; 175 2 da Independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
José Israel Vargas
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DECRETO N· 1.859, DE 10 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a aplicação do Decreto n!!
1.805, de 6 de fevereiro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1· Fica suspensa a eficácia, até 6 de maio de 1996, do
Decreto n? 1.805, de 6 de fevereiro de 1996.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de abril de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO N· 1.860, DE 11 DE ABRIL DE 1996(*)
Concede indulto especial e condicional
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, tendo em vista
a decisão do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária,
DECRETA:
Art. 1· É concedido indulto especial e condicional:
I - ao condenado à pena privativa de liberdade inferior a seis
anos, se for primário e tiver bons antecedentes;
II - ao beneficiado por anteriores comutações, se o restante de
sua pena, descontados os dias remidos, não ultrapassar seis anos;
(*)

Retificado no DO de 15.4.1996 (pág. 1.791 desta obra).
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III - ao beneficiado pela remição (art. 126 da Lei nº 7.210, de
11.7.1984/Lei de Execução Penal), se o restante da pena for inferior
a seis anos, se for primário e tiver bons antecedentes.
§ 1º As penas que correspondem a delitos autônomos somam-se
para efeito do beneficio.
§ 2º O indulto é cabível, ainda que da sentença condenatória
transitada em julgado para a acusação tenha sido interposto recurso
pela defesa, sem prejuízo do julgamento da instância superior.
§ 3º Não impede a concessão de indulto o recurso da acusação
a que for negado provímento, ou que seja provído sem alterar as
condições exigidas para esses beneficios.
Art. 2º Constitui requisito do indulto, para o condenado à pena
privativa de liberdade, exceto o beneficiário da suspensão condicional
da pena, o cumprimento de, no núnimo, um sexto da pena de prisão,
com bom comportamento carcerário a ser atestado pela autoridade
responsável pela custódia.
§ 1º O bom comportamento carcerário, descrito em relatório da
autoridade responsável pela custódia do preso, consiste na ausência
de falta disciplinar grave no prontuário do condenado, nos termos dos
arts. 50 e 52 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, de .11 de julho
de 1984).
§ 2º Ficam dispensados o laudo de exame criminológico e o
parecer da Comissão Técnica de Classificação.
§ 3º O parecer do Conselho Penitenciário será emitido no fim
do período de prova referido no art. 2º.
Art. 3º O indulto aperfeiçoar-se-á após 24 meses a contar da
expedição do termo de que trata o art. 5º, devendo, nesse prazo,
subsistir a primariedade e o bom comportamento do condenado.
Art. 4º Decorrido o prazo do artigo anterior e cumpridos os
requisitos do beneficio, o Juiz, ouvídos o Conselho Penitenciário e o
Ministério Público, declarará extinta a pena privativa de liberdade.
Parágrafo único. O descumprimento das condições de que trata
a parte final do art. 3º torna sem efeito o indulto condicional, retornando o beneficiário ao regime em que se encontrava ao tempo da
concessão da liberdade, excluído, para novo cálculo de pena, o prazo
fruído nos limites do mesmo artigo.
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Art. 5· O Presidente do Conselho Penitenciário ou a autoridade
responsável pela custódia do preso, após a sentença concessiva do
beneficio aceito pelo interessado, chamará a atenção dos indultandos,
em cerimônia solene, para as condições estabelecidas no decreto,
colocando-os em liberdade, de tudo lavrando, em livro próprio, termo
circunstanciado, cuja cópia se remeterá ao Juiz da execução, entregando-se outra ao beneficiário.
Art. 6· A autoridade que custodiar o condenado encaminhará
ao Jniz da execução, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste decreto, indicação dos condenados que satisfaçam os reqnisitos necessários, acompanhada do relatório a que se refere o § 1· do
artigo anterior.
Art. 7· Este decreto não beneficia:
I - os condenados pelos crimes de latrocínio, extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante seqüestro, estupro simples e
qualificado, atentado violento ao pudor simples e qualificado, epidemia com morte, envenenamento de água potável ou de substância
alimentícia ou medicinal com morte, homicídio cometido em ação
típica de grupo de extermínio, homicídio qualificado e genocídio,
tentados ou consumados (Lei n· 8.072, de 25 de julho de 1990,
modificada pela Lei nº 8.930, de 6 de setembro de 1994);
H - os condenados pelos crimes previstos nos arts. 12, 13 é
14 da Lei n· 6.368, de 21 de outubro de 1976, tortura e terrorismo;
IH- os condenados pelos crimes previstos no art. 157, § 2·,
incisos H e IH, do Decreto-Lei n· 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), tentados ou consumados;
IV - os condenados pelos crimes do art. 157 do Decreto-Lei n·
2.848, de 7 de dezembro de 1940, tentados ou consumados, se da
violência resulta lesão corporal de qualquer natureza;
V - os condenados pelos crimes contra a Administração Pública (Decreto-Lei n· 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Título XI,
Capítulos I e II) e a administração direta, indireta ou fundacional (Lei
n" 8.429, de 2 de junho de 1992), tentados ou consumados;
VI - os condenados pelos crimes contra a Administração Militar (Decreto-Lei n· 1.001, de 21 de outubro de 1969, Parte Especial,
Livro I, Título VII, Capítulo H, HI, IV,VI e VII), tentados ou consumados;
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VII - os condenados pelos crimes definidos no Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969, correspondentes às hipóteses previstas no inciso I deste artigo, tentados ou consumados;
VIII - os condenados pelos crimes definidos nos incisos I e II do
artigo 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe
sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, tentados ou
consumados;
IX- os condenados pelos crimes previstos nos arts. 2Q, 4Q, 59,
7º, 13 e 14 da Lei nº 7.492, de 16 dejunbo de 1986.

Art. 8º A assistência e o acompanhamento aos indultados em
período de prova far-se-ão nos termos da Lei de Execução Penal (Lei
nº 7.210, de 11 dejulbo de 1984).
Parágrafo único. O Programa de Integração das Informações
Criminais, nos termos do Decreto nº 1.645, de 26 de setembro de 1995,
cadastrará, entre outros, os dados referentes ao número de beneficiados por força deste indulto especial.
Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
beneficiando todos aqueles que satisfizerem os requisitos nele previstos até o dia 1e de agosto de 1996.
Brasília, 11 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
DECRETO Nº 1.861, DE 12 DE ABRIL DE 1996
Regulamenta a exportação de bens sensíveis e serviços diretamente vinculados, de
que trata a Lei nº 9.112, de 10 de outubro de
1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constitnição, e tendo em vista o disposto
no art. 9º da Lei nº 9.112, de 10 de outubro de 1995, e
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Considerando a necessidade de regulamentar a legislação brasileira sobre a exportação de bens sensíveis e serviços diretamente vinculados, particularmente sobre as transferências de Equipamento, Material
e Tecnologia Nuclear e de Equipamento e Material de Uso Duplo e
Tecnologia a eles relacionada, de aplicação na área nuclear,
DECRETA:
Art. 1s Ficam instituidas as Diretrizes para a Exportação de
Bens de Uso na Area Nuclear e Serviços Diretamente Vinculados,
anexas a este decreto.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
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ANEXO

Diretrizes para a Exportação de Bens Sensíveis
e Serviços Diretamente Vinculados
CAPÍTULO I
Da Finalidade
Art. 1a Estas diretrizes estabelecem normas de controle das
operações de exportação de bens de uso na área nuclear e serviços
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diretamente vinculados, com o objetivo de prevenir a proliferação de
armamentos nucleares.

CAPÍTULon
Dos Conceitos
Seção!
Das Operações de Exportação
.Art. 2" São consideradas operações de exportação as transfe.
rências, a partir do território brasileiro, para qualquer destino fora
da jurisdição ou controle nacional, de qualquer equipamento, material ou tecnologia relacionados e identificados na lista de equipamento; material e tecnologia nuclear, e na lista de equipamento e material
de uso duplo e tecnologia a eles relacionada, de aplicação na área
nuclear.
Parágrafo único. As listas de que trata o caput deste artigo serão
elaboradas, atualizadas periodicamente, e publicadas no Diário
Oficial da União mediante portaria do Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.

Seção II
Dos Tipos de Operações de Exportação
Art. 3" Consideram-se tipos de operações de,exportação:
I - negociação preliminar, entendida como toda e qualquer
ação do exportador que anteceda o pedido formal de exportação;

n

participação em licitações;

In

envio de amostras;

IV

participação em feiras e exposições;

V
exportação propriamente dita dos bens e serviços que são
objeto destas diretrizes; e
VI - outras operações ou ações que guardem afinidade com a
exportação de bens de uso na área nuclear e serviços diretamente
vinculados.
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Seção/lI
Dos Bens de Uso na Área Nuclear e Serviços
Diretamente Vinculados
Art. 42 São considerados bens de uso na área nuclear e serviços
diretamente vinculados os constantes da lista de equipamento, material e tecnologia nuclear, e da lista de equipamento e material de
uso duplo e tecnologia a eles relacionada, de aplicação na área
nuclear.
CAPÍTULO UI
Dos Órgãos Participantes
Art. 52 Participam da execução destas diretrizes os seguintes
órgãos:
1- Miuistério das Relações Exteriores;
I I - Miuistério da Marinha;

UI -

Miuistério do Exército;

IV VVI -

Ministério da Aeronáutica;
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
Ministério da Ciência e Tecnologia;

VII - Estado-Maior das Forças Armadas;
VIII - Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República.
Parágrafo único. A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República coordenará as ações relativas às operações de
exportação atribuídas aos órgãos participantes destas diretrizes.
CAPÍTULO IV
Da Competência para a Emissão de Autorização
de Operação de Exportação
Art. 62 A autorização das operações de exportação de bens de
uso na área nuclear e serviços diretamente vinculados, constantes da
lista de equipamento, material e tecnologia nuclear, e da lista de
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equipamento e material de uso duplo e tecnologia a eles relacionada
de aplicação na área nuclear, é de competência da Secretaria d~
Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
§ 1· A decisão final será tomada pelo Presidente da República
sempre que o Secretário de Assuntos Estratégicos julgar que implicações políticas, estratégicas ou tecnológicas da exportação devam ser
levadas à consideração presidencial, bem como quando os órgãos
participantes não chegarem a consenso.
§ 2· A autorização de exportação de que trata o caput deste
artigo possibilita aos órgãos federais tomarem as providências necessárias para que o exportador concretize a operação de exportação.
CAPÍTULO V
Das Condições para a Transferência de Equipamento,
Material e Tecnologia Nuclear
Art. 7· Para controles de exportação serão aplicados às transferências nucleares para fins pacíficos para um Estado, doravante
denominado Estado receptor, e no caso de controle sobre retransferências, isto é, a transferência a um terceiro Estado, a partir do
Estado receptor.
Art. 8· Poderá ser autorizada a transferência de itens ou tecnologia relacionada, constantes na lista de equipamento, material e
tecnologia nuclear, mediante garantias governamentais formais dos
Estados receptores, explicitamente excluindo usos que resultariam
em algum artefato explosivo nuclear. Tal transferência somente se
efetivará quando houver convencimento de que esta não contribuirá
para a proliferação de armamentos nucleares ou outros artefatos
explosivos nucleares.
Art. 9· Poderão ser transferidos itens da lista de equipamento,
material e tecnologia nuclear ou tecnologia relacionada, quando o
Estado receptor mantiver acordo em vigor com a Agência Internacional de Energia Atômica (AlEA) de aplicação de salvaguardas sobre
todos os materiais fonte e fisseis especiais, nas suas atividades
pacíficas correntes e futuras.
Art. 10. As transferências para Estado nos quais não esteja em
vigor acordo de salvaguardas poderão ser autorizadas, apenas em
casos excepcionais, quando julgadas essenciais para a operação com
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segurança das instalações existentes e se salvaguardas forem aplicadas àquelas instalações.
Art. 11. O disposto nos arts. 8Q, 9Q e 10 aplicam-se também às
instalações para reprocessamento, enriquecimento, ou produção de
água pesada, que utilizam tecnologia diretamente transferida pelo
Brasil ou derivada de instalações transferidas, ou seus componentes
críticos principais.
Art. 12. Para a transferência das instalações referidas no artigo
anterior, ou seus componentes críticos principais, ou tecnologia relacionada, será requerido um comprometimento do Estado receptor de:
I - aplicar salvaguardas da AIEA a todas as instalações do
mesmo tipo construídas no Estado receptor, durante um período
acordado; e
II - ter em vigor um acordo permitindo à AIEA aplicar salvaguardas às instalações identificadas pelo receptor, ou pelo supridor
em consulta com o receptor, como utilizando tecnologia transferida.
Art. 13. Para a transferência de uma instalação de enriquecimento, ou tecnologia para esse fim, o Estado receptor deverá declarar
formalmente que nem a instalação transferida, nem alguma instalação baseada em tal tecnologia, será projetada ou operada para a
produção de urânio enriquecido acima de 20%, sem o consentimento
do Governo brasileiro.
Art. 14. Poderão ser transferidos itens da lista de equipamento,
material e tecnologia nuclear ou tecnologia relacionada, incluindo
tecnologia definida no art. 11, apenas mediante garantia formal do
Estado receptor de que proverá as mesmas garantias requeridas pelo
Governo brasileiro para a transferência original, em caso de:
I -

retransferência de tais itens ou tecnologia relacionada; ou

II - transferência de itens da lista de equipamento, material
e tecnologia nuclear, derivados de instalações originalmente transferidas pelas entidades sob o controle e jurisdição nacionais, ou obtidos
com a ajuda de equipamento ou tecnologia originalmente transferidos.
Art. 15. O consentimento do Governo brasileiro deverá ser requerido, adicionalmente, para:
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I - retransferência de itens da lista de equipamento, material e tecnologia nuclear ou tecnologia relacionada e transferência
referida no art. 14 de algum Estado que não exija salvaguardas
abrangentes, de acordo com o art. 9· destas diretrizes, como condição
de fornecimento;

H - retransferência de instalações, componentes críticos principais ou tecnologia descrita no art. 11;

IH - transferência de instalações ou componentes críticos principais derivados do inciso anterior; e
IV - retransferência de água pesada ou material utilizável em
armamento nuclear.

Art. 16. Em cada caso de transferência deverão ser feitos acor,
dos para definição de responsabilidade pelo transporte dos itens da
lista de equipamento, material e tecnologia nuclear.
CAPÍTULüVI
Das Condições para a Transferência de Equipamento e
Material de Uso Duplo e Tecnologia a Eles
Relacionada, de Aplicação na Área Nuclear

Art. 17. A transferência de equipamento e material ou tecnologia relacionada, identificados na lista de equipamento e material de
uso duplo e tecnologia a eles relacionada, de aplicação na área
nuclear, não será autorizada:
I - para uso em uma atividade explosiva de natureza nuclear
ou em atividade não salvaguardada do ciclo de combustível nuclear;
ou

H - quando houver risco inaceitável de desvio para tal atividade, ou quando as transferências forem contrárias ao objetivo de
impedir a proliferação de armamentos nucleares.

Art. 18. Para autorizar as transferências relativas à lista de
equipamento e material de uso duplo e tecnologia a eles relacionada,
de aplicação na área nuclear, será levado em consideração:
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I - se o Estado receptor faz parte de um instrumento internacional mandatório sobre não-proliferação de armamentos nucleares e se tem em vigor acordo de salvaguardas com a AIEA, aplicável
a todas as suas atividades nucleares pacíficas;

n - se o Estado receptor, que não for parte de acordo internacional mandatório sobre a não-proliferação de armamentos nucleares,
possui quaisquer instalações em que Se pratiquem atividades não
salvaguardadas do ciclo de combustível nuclear, as quais estejam em
operação, em fase de projeto ou em construção e não estejam, ou não
venham a estar, sujeitas a salvaguardas da AIEA;

In - se o equipamento, material ou tecnologia relacionada a
ser transferido for apropriado para o uso final declarado e se o uso
final declarado for apropriado para o usuário final;
IV - se o equipamento, material ou tecnologia relacionada a
ser transferido se destinar a uso em pesquisa ou desenvolvimento,
projeto, manufatura, construção, operação ou manutenção de qualquer instalação de reprocessamento ou enriquecimento; e
V - se uma transferência deixou de ser autorizada ao usuário
final, ou se o usuário final desviou, com objetivos incompatíveis com
estas diretrizes, qualquer transferência previamente autorizada.
Art. 19. Para determinar se a transferência não criará qualquer risco inaceitável de desvio, de conformidade com o art. 17 e de
forma a atender os objetivos destas diretrizes, o Governo brasileiro
deverá exigir do Estado receptor, antes de autorizar a transferência,
o seguinte:
I - declaração especificando os usos e as localizações do uso
final de tal transferência; e

n - garantia explícita de que tal transferência ou qualquer
réplica não será usada em atividade explosiva de natureza nuclear
ou instalação nuclear não salvaguardada do ciclo de combustível
nuclear.
Art. 20. Antes de autorizar a transferência de equipamento,
material ou tecnologia relacionada identificados na lista de equipamento e material de uso duplo e tecnologia a eles relacionada, de
aplicação na área nuclear para um Estado que não adote diretrizes
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equivalentes a estas, o Governo brasileiro obterá garantias, do Estado
receptor, de que o seu consentimento será assegurado, antes da
retransferência a um terceiro Estado do equipamento, material ou
tecnologia relacionada, ou de sua réplica.

CAPÍTULO VII
Das Disposições Gerais

Art. 21. Os titulares dos órgãos participantes poderão delegar
competência para a assinatura de documentos relativos a estas dire,
trizes em suas áreas de atribuições.
Art. 22. Os órgãos participantes deverão agilizar o processa.
mento administrativo de documentos relacionados às operações de
exportação.
Art. 23. A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República poderá exigir cópias dos contratos de exportação e outros
documentos pertinentes, para atender à consulta de qualquer órgão
participante destas diretrizes.
Art. 24. Os pedidos de autorização para realização das operações de exportação, bem como toda documentação relacionada,
terão classificação sigilosa desde a sua origem, de conformidade
com o Regulamento para a Salvaguarda de Assuntos Sigilosos
(RSAS) (Decreto n Q 79.099, de 6 de janeiro de 1977).
Art. 25. Fica delegada ao Secretário de Assuntos Estratégicos
da Presidência da República a competência para atualizar os precedimentos previstos no documento Instruções para a realização de
operações de exportação de bens de uso na área nuclear e serviços
diretamente vinculados, anexo a estas diretrizes, com a aquiescência
dos órgãos participantes.
Art. 26. Os casos não previstos nestas diretrizes, bem como as
questões decorrentes de sua aplicação, serão submetidos à Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.

(Anexo às Diretrizes para Exportação de Bens Sensíveis e
Serviços Diretamente Vinculados)
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Instruções para a Realização das Operações de Exportação de
Bens de Uso na Área Nuclear e Serviços Diretamente Vinculados

CAPÍTULO I
Da Validade das Autorizações de Operações de Exportação
e das Condições Creditícias

Art. 1Q As autorizações de operações de exportação de bens de
uso na área nuclear e serviços diretamente vinculados são válidas por
dois anos, contados da data de sua emissão, podendo ser canceladas
a qualquer momento, caso se modifiquem as condições que as determinaram.
Parágrafo único. Em casos especiais, serão concedidos prazos
mais longos, analisada a argumentação oferecida pelo exportador.

Art. 2Q Sem prejuízo do prazo de validade das autorizações para
exportação, as condições creditícias aprovadas pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo para apoiar uma exportação
serão as determinadas pelo sistema brasileiro de financiamento à
exportação.

Art. 3Q Quaisquer modificações quanto a itens, quantidades e
valores autorizados exigirão a abertura de novo processo, ressalvada
a delegação atribuída ao Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo, constante do parágrafo único do art. 15 destas instruções.

CAPÍTULon
Das Atribuições dos Órgãos Participantes

Art. 4Q Ao Ministério das Relações Exteriores compete pronunciar-se quanto à conveniência de cada operação de exportação de bens
de uso na área nuclear e serviços diretamente vinculados, do ponto
de vista das relações exteriores do Brasil.
Parágrafo único. São, ainda, atribuições do Ministério das Relações Exteriores:
a) orientar o exportador quanto aos requisitos gerais a atender,
no âmbito destas instruções;
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b) receber do exportador toda a documentação necessária à
operação pretendida, atribuindo-lhe a classificação sigilosa Confidencial;

c) divulgar, aos órgãos participantes das diretrizes, informações
de interesse sobre a política externa do Brasil e o comércio internacional de bens de uso na área nuclear e serviços diretamente víncu,
lados;
d) informar à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República sobre qualquer impedimento, do ponto de vista das
relações exteriores, que justifique suspensão de negociação ou exportação já autorizada; e

e) cadastrar as empresas exportadoras de bens de uso na área
nuclear e serviços diretamente vinculados, no ato da primeira operação de exportação.
Art. 5º Aos Ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica compete pronunciar-se a respeito de fatores de natureza técnica
ou estratégica da operação de exportação pretendida, observados,
dentre outros aspectos julgados cabíveis, os seguintes:
1 - a necessidade de proteger conhecimentos tecnológicos
estrategicamente valiosos, desenvolvidos ou adquiridos pelo Brasil;
11 - as possibilidades de utilização dos bens e serviços cuja
exportação é pretendida, tendo em conta sua adaptabilidade e grau
de avanço tecnológico; e

111 - o interesse de intercâmbio científico e tecnológico entre
instituições e empresas, brasileiras e estrangeiras.
Parágrafo único. São, também, atribuições dos Ministérios da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica:
a) orientar, quando solicitados pelo exportador, quanto às exigências a cumprir para se habilitar a realizar as operações previstas
nas diretrizes;

b) controlar, quando solicitados pela Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República, o trânsito em território
nacional e o embarque do material a ser exportado;
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c) emitir parecer quanto à conveniência da operação de exportação, quando consultados pela Secretaria de Assuntos Estratêgicos
da Presidência da República;
d) informar à Secretaria de Assuntos Estratêgicos da Presidência da República sobre qualquer impedimento, do ponto de vista
técnico ou estratégico, que justifique suspensão de negociação ou
exportação de bens de uso na área nuclear e serviços diretamente
vinculados já autorizada; e
e) cadastrar as empresas exportadoras de bens de uso na área
nuclear e serviços diretamente vinculados, no ato da primeira operação de exportação.
Art. 6Q Ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
compete pronunciar-se a respeito de fatores de natureza comercial
que se relacionem às operações de exportação, notadamente nas
situações em que se configurar existência de financiamento à exportação, inexistência de cobertura cambial ou existência de pagamento
de comissão de agente.
Parágrafo único. São, ainda, atribuições do Ministêrio da Indústria, do Comércio e do Turismo:
a) orientar o exportador quanto às exigências legais, administrativas e outras a cumprir, no concernente a sua área de atribuição;
b) assegurar que o Registro de Exportação (RE) ou documento
equivalente se ajuste aos termos da autorização concedida, observado
o disposto no parágrafo único do art. 15 destas instruções; e
c) assegurar que sejam realizados, quando pertinentes, os serviços de aferição e certificação necessários aos produtos e serviços
envolvidos nas operações de exportação, em particular aqueles relativos às grandezas físicas que constem como parâmetros de exportação.
Art. 7Q Ao Ministério da Ciência e Tecnologia compete pronunciar-se a respeito de fatores de natureza científica e tecnológica da
operação de exportação pretendida, observados, dentre outros aspectos julgados cabíveis, os seguintes:
I - a necessidade de proteger conhecimentos tecnológicos,
estrategicamente valiosos, desenvolvidos ou adquiridos pelo Brasil;
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H - as possibilidades de utilização dos bens e serviços cuja
exportação é pretendida, tendo em conta sua adaptabilidade e grau
de avanço tecnológico; e

IH - o interesse de intercâmbio científico e tecnológico entre
instituições e empresas, brasileiras e estrangeiras.
Parágrafo único. São, ainda, atribuições do Ministério da Ciência e Tecnologia:
a) orientar o exportador quanto às exigências legais, administrativas e outras a cumprir, referentes a sua área de atribuição;

b) pronunciar-se sobre o mérito, no que se refere aos fatores de
natureza científica e tecnológica, de eventuais objeções apresentadas
ao Ministério das Relações Exteriores por entidades ou governos
estrangeiros com referência à exportação de bens e serviços pelo
Brasil;

c) emitir parecer quanto à conveniência da operação, quando
consultado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República; e
d) informar à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República sobre qualquer impedimento decorrente de fatores
científicos, tecnológicos ou estratégicos que justifique suspensão de
negociação ou exportação de bens de uso na área nuclear e serviços
diretamente vinculados já autorizada.

Art. 8º Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete pronunciar-se, quando consultado, a respeito de fatores de natureza técnica
ou estratégica da operação de exportação pretendida, observados,
dentre outros aspectos julgados cabíveis, os seguintes:
I - a necessidade de proteger conhecimentos tecnológicos,
estrategicamente valiosos, desenvolvidos ou adquiridos pelo Brasil;
H - as possibilidades de utilização dos bens e serviços cuja
exportação é pretendida, tendo em conta sua adaptabilidade e grau
de avanço tecnológico; e

IH - o interesse de intercâmbio científico e tecnológico com
instituições e empresas, brasileiras ou estrangeiras.
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Art. 9" À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República, além do previsto no parágrafo único do art. 5" das
diretrizes, compete coordenar as ações previstas nestas instruções,
assim como avaliar as operações de exportação sob o enfoque da
defesa nacional;
Parágrafo único. São, ainda, atribuições da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, sem prejuízo do
disposto na Lei n? 6.189, de 16 de dezembro de 1974, e suas alterações:
a) coordenar eventuais contatos junto a outros órgãos não participantes das diretrizes, quando determinada operação de exporta-

ção o exigir;
b) decidir sobre os pedidos relacionados às operações de exportação pretendidas ou encaminhá-las à apreciação do Presidente da
República nos casos de que trata o § I" do art. 6" das diretrizes; e

c) encaminhar aos órgãos relacionados no art. 5" das diretrizes
e à empresa exportadora a decisão advinda do prescrito na alínea
anterior, para as providências necessárias; e
d) informar aos demais órgãos participantes e ao exportador
sobre a suspensão das operações de exportação já autorizadas, quando for o caso.

Art. 10. À Comissão Nacional de Energia Nuclear compete
pronunciar-se a respeito de fatores de natureza científica e tecnológica da operação de exportação pretendida, observados, dentre outros
aspectos julgados cabíveis, os seguintes:
I - a necessidade de proteger conhecimentos tecnológicos,
estrategicamente valiosos, desenvolvidos ou adquiridos pelo Brasil;
II - as possibilidades de utilização dos bens e serviços cuja
exportação é pretendida, tendo em conta sua adaptabilidade e grau
de avanço tecnológico; e

III - o interesse de intercâmbio científico e tecnológico entre
instituições e empresas, brasileiras e estrangeiras.
Parágrafo único. São, ainda, atribuições da Comissão Nacional
de Energia Nuclear:
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a) pronunciar-se sobre a conveniência de cada operação de exportação de itens constantes da lista de equipamento, material e
tecnologia nuclear, à luz dos objetivos, dos principios e das linhas de
ação, definidos na Política Nacional de Energia Nuclear;
b) adotar as medidas pertinentes com vistas à plena implemen_
tação das diretrizes para exportação de bens de uso na área nuclear
e serviços diretamente vinculados, no que se refere à transferência de
tecnologias constantes das listas de equipamento, material e tecnolo_
gia nuclear, e de equipamento e material de uso duplo e tecnologia a
eles relacionada, de aplicação na área nuclear;
c) emitir parecer sobre se determinada operação de exportação
deve ser caracterizada como de bem ou de serviço incluído nas listas
de equipamento, material e tecnologia nuclear, e de equipamento e
material de uso duplo e tecnologia a eles relacionada, de aplicação na
área nuclear, sempre que houver dúvidas de natureza técnica a
respeito; e
d) informar à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República sobre qualquer impedimento, do ponto de vista
técnico ou científico, que justifique suspensão de negociação ou exportação de bens de uso na área nuclear e serviços diretamente vinculados j á autorizada.

CAPÍTULO 1Il
Do Processamento das Operações de Exportação
Seção I
Dos Requisitos Gerais a Atender por Parte do Exportador

Art. 11. O exportador de bens de uso na área nuclear e serviços
diretamente vinculados, além do cumprimento do previsto em legislação atinente ao comércio exterior, deve atender aos seguintes requisitos gerais relacionados às operações abrangidas por estas
instruções ou cujas condições de execução indiquem que nelas devam
ser incluídas:
I - quando o fabricante, somente exportar material de fabricação própria, podendo, no entanto, servir de agente a outras empresas do setor, desde que por elas devidamente credenciado;
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n -

quando a empresa comercial exportadora trading campa-

ny de que trata o Decreto-Lei n? 1.248, de 29 de novembro de 1972,

estar devidamente autorizada pelo fabricante para realização da
operação;

Ill - estar cadastrado, conforme o caso, nos Ministérios da
Marinha, do Exército, da Aeronáutica, das Relações Exteriores, da
Ciência e Tecnologia e na Comissão Nacional de Energia Nuclear, de
acordo com as normas específicas; e

IV - fazer coutato com o órgão controlador do item das listas
de equipamento, material e tecnologia nuclear, e de equipamento e
material de uso duplo e tecnologia a eles relacionada, de aplicação na
área nuclear, após o recebimento da autorização de exportação, para
detalhar a execução da operação.
Art. 12. São requisitos específicos a atender por parte do exportador:
I - negociação preliminar:
a) para o estabelecimento de negociação preliminar, o exportador, além de atender ao prescrito no artigo anterior destas instruções,
deverá apresentar solicitação ao Ministério das Relações Exteriores,
em formulário padrouizado fornecido por aquele miuistério;
n - participação em licitações:
a) para participar de licitações, o exportador, além de atender
ao prescrito no artigo anterior destas instruções, deverá;
1. estar autorizado a estabelecer negociação preliminar com o
país promotor da licitação;
2. apresentar solicitação ao Ministério das Relações Exteriores
em formulário padronizado fornecido por aquele ministério;
3. estabelecer, previamente ou em paralelo com a apresentação
da solicitação ao Ministério das Relações Exteriores, contatos com o
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, com vistas fi
viabilidade de atendimento das condições da operação pretendida; e
4. apresentar documento comprobatório, edital ou convite, do
país-sede da licitação;
In - envio de amostras e participação em feiras ou exposições:
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a) para o envio de amostras e participação em feiras ou exposições, o exportador deverá, além de atender ao prescrito no artigo
anterior destas instruções:

1. estar autorizado a estabelecer negociação preliminar com o
país para o qual serão exportados os bens de uso na área nuclear e
serviços diretamente vinculados;
2. apresentar solicitação ao Ministério das Relações Exteriores
em formulário padronizado fornecido por aquele Ministério;
3. fazer retornar ao país as amostras que não venham a ser
consumidas, informando ao órgão controlador e à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, para fins de controle, quando o material tiver retornado;
4. apresentar documento comprobatório, edital ou convite, da
realização da feira ou exposição; e
5. apresentar, quando solicitado, documento que garanta o retorno do material;
IV - exportação de bens de uso na área nuclear e serviços
diretamente vinculados:
a) para exportar qualquer item das listas de equipamento, material e tecnologia nuclear, e de equipamento e material de uso duplo
e tecnologia a eles relacionada, de aplicação na área nuclear, o
exportador deverá, além de atender ao prescrito no artigo anterior
destas instruções:

1. estar autorizado a estabelecer negociação preliminar com o
país para o qual serão exportados os bens de uso na área nuclear e
serviços diretamente vinculados;
2. apresentar solicitação ao Ministério das Relações Exteriores
em formulário padronizado fornecido por aquele ministério;
3. estabelecer, previamente ou em paralelo com a apresentação
da solicitação ao Ministério das Relações Exteriores, contatos com o
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, com vistas à
viabilidade de atendimento das condições da operação pretendida,
quando houver financiamento; e
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4. anexar aOS pedidos de exportação o Certificado de Usuário
Final End User Certificate, ou documento similar, julgado conveniente pelo Ministério das Relações Exteriores, dentro dos parâmetros
citados nos capítulos V e VI das diretrizes.
Seção 11
Da Análise de Pedidos das Operações de Exportação
pelos Órgãos Participantes

Art. 13. Ao Ministério das Relações Exteriores, para cumprimento das atribuições previstas no art. 4º destas instruções, compete
executar as ações relacionadas às operações de exportação a seguir
discriminadas:
.
I -

negociação preliminar:

a) analisar e emitir parecer, do ponto de vista das relações
exteriores, quanto à conveniência da negociação pretendida pelo
exportador;

b) encaminhar o parecer à Secretaria de Assuntos Estratégicos
da Presidência da República acompanhado da documentação recebida
do exportador.

11 - Nas demais operações de exportação verificar o atendimento, por parte do exportador, das exigências constantes dos arts.
11 e 12 destas instruções, e:
a) em caso de atendimento, encaminhar a solicitação, acompanhada de parecer, à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

b) em caso de não-atendimento, orientar a empresa no sentido
de satisfazer os requisitos estabelecidos nos arts. 11 e 12 destas
instruções.

Art. 14. Aos Ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, para cumprimento das atribuições previstas no art. 5º destas
instruções, compete executar as seguintes ações relacionadas às
operações de exportação:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 188, n. 4, p. 1665-1757, abro 1996

1700
I - analisar, emitir parecer e restituir à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República os formulários contendo
consultas encaminhadas por esse órgão coordenador; e
11 - estabelecer, sob a coordenação da Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República, canais de comunicação
diretos visando otimizar as ações ligadas ao trânsito e embarque de
material aprovado para exportação, assim como do retorno de amostras não consumidas, evitando a duplicidade de ações.
Art. 15. Ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
para cumprimento das atribuições previstas no art. 6" destas instruções, compete executar as ações relacionadas às operações de exportação a seguir discriminadas:
I -

participação em licitações:

a) analisar as condições de financiamento, preço e comissão de

agente;
b) encaminhar à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, quando por ela consultado, parecer a respeito
de financiamento e preço pretendidos pelo exportador interessado em
participar de licitação;

11 - Nas demais operações de exportação, analisar, emitir
parecer e restitnir à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República os formulários recebidos contendo consultas relacionadas a estas instruções.
Parágrafo único. O Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo poderá autorizar modificações no que diz respeito a valores
ou a condições de financiamento, constantes de autorizações de operações de exportação já emitidas, caso solicitadas pelo exportador e
desde que não incluam alterações de características ou de quantidades, dando ciência deste fato à Secretaria de Assuntos Estratégicos
da Presidência da República.
Art. 16. Ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para cumprimento das atribuições previstas no art. 7" destas instruções, compete
analisar, emitir parecer e restituir à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República os formulários recebidos contendo
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consultas encaminhadas por esse órgão coordenador das ações relacionadas nestas instruções.

Art. 17. À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República, para cumprimento das atribuições previstas no art. 9º
destas instruções, compete executar as ações a seguir discriminadas:
1 - autorizar as negociações preliminares pretendidas pelo
exportador, caso não haja restrições do ponto de vista das relações
exteriores, conforme parecer do Ministério das Relações Exteriores,
esclarecendo ao exportador que não significa autorizaçãoprévia para
exportação;
11 - solicitar ao órgão controlador parecer sobre a participação
na licitação pretendida;
.

111 - solicitar ao órgão controlador pertinente parecer a respeito do envio de amostras e participação em feiras ou exposições;
IV - solicitar ao Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo parecer a respeito do envio de amostras que venham a ser
consumidas, realizado sem cobertura cambial, desde que o valor
dessas amostras possa caracterizar a execução de exportação de
material;
V - nas exportações de bens de uso na área nuclear e serviços
diretamente vinculados:
a) solicitar ao órgão controlador pertinente parecer a respeito da
exportação pretendida; e

b) solicitar ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
parecer a respeito da condição de financiamento pretendida pelo
exportador, se existente, e dos casos de exportações sem cobertura
cambial.

Parágrafo único. Compete ainda à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República:
a) analisar parecer contrário à realização de qualquer das operações de exportação previstas no art. 3º das diretrizes, após consulta
dos órgãos participantes envolvidos na operação;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 4, p. 1665-1757, abro 1996

1702
b) encaminhar Exposição de Motivos ao Presidente da Repúbli_
ca, manifestando-se sobre a conveniência do prosseguimento da Operação, nos casos em que ocorrerem pareceres divergentes de órgãos
participantes da operação;

c) divulgar a decisão final aos órgãos participantes e ao exporte;
dor; e
d) solicitar a um dos ministérios militares, quando necessário, o
controle do trânsito em território nacional e do embarque do material
a ser exportado.

Art. 18. Não se enquadram nas ações previstas no parágrafo
único do artigo anterior os pareceres contrários a qualquer operação
de exportação emanados do Ministério das Relações Exteriores, quando decorrerem de decisão unilateral determinada pelo Brasil ou por
embargo recomendado por organismo internacional e aceito pelo
governo brasileiro;
Art. 19. À Comissão Nacional de Energia Nuclear, para cumprimento das atribuições previstas no art. 10 destas instruções,
compete analisar, emitir parecer e restituir à Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República os formulários recebidos
contendo consultas encaminhadas por esse órgão coordenador das
ações relacionadas nestas instruções.
DECRETO Nº 1.862, DE 15 DE ABRILDE 1996
Dispõe sobrea execução, em território nacional, da Resoluçãon' 1.021 (1995), do Conselho deSeguraru;a das NlJ{ÕeS Unidas,que trota
do levantamento parcial doembargoà exportaçãode annas eequipamento maitaraosEstados
que integravam a antiga Iugoslávia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando a adoção, em 22 de novembro de 1995, da Resolução nº 1.021 do Conselho de Segurança das Nações Unidas,
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DECRETA:

Art. F Fica suspenso, em todo o território nacional, o embargo
à exportação de armas e equipamento militar a todas as áreas que

faziam parte da antiga Iugoslávia, determinado pelas Resoluções nOs
713 (1991) e 727 (1992) do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Art. 2" Permanece em vigor o embargo à exportação do seguinte
material militar:
a) tanques e veículos blindados em geral;
b) peças de artilharia de calibre igual ou superior a 75mm;
c) morteiros de calibre igual ou superior a 81mm;
d) todo armamento antiaéreo de calibre igual ou superior a 20mm;
e) munição para os equipamentos anterionnente mencionados;
fJ minas;
g) aeronaves e helicópteros de uso militar,

Art. 3" Ficam revogados o Decreto n" 411, de 3 de janeiro de
1992, e o Decreto n" 1.518, de 7 de junho de 1995.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de abril de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

DECRETO NO 1.863, DE 16 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a redução do Imposto de
Importação para os produtos que especifica e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1· Este decreto regulamenta a redução do Imposto de Importação incidente sobre:
I - máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramen_
tal, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos indug,
triais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos
acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
11 - matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos
e subconjuntos, acabados e senil-acabados, e pneumáticos;

111 - veículos automotores terrestres de passageiros e de uso
misto de três rodas ou mais e jipes;
IV - caminhonetas, furgões, pick-ups e veículos automotores,
de quatro rodas ou mais, para transporte de mercadorias de capacidade máxima de carga não superior a quatro toneladas;
V - veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias de capacidade de carga igual ou superior a quatro toneladas,
veículos terrestres para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-tratores.

CAPÍTULO I
Das Definições
Art. 2· Para os fins desse decreto, consideram-se:
1- bens de capital: máquinas, equipamentos, inclusive de
testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e
aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os
respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição, incorporados ao ativo permanente;
II - insumos: matérias-primas, partes, peças, componentes,
conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos,
destinados aos produtos relacionados no inciso IV;

111 - veículos de transporte: os produtos relacionados nas alíneas a a c do inciso IV;
IV-

beneficiários: empresas montadoras e fabricantes de:
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a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso místo
de três rodas ou mais e jipes;

b) caminhonetas, furgões, pich-ups e veículos automotores de
quatro rodas ou mais para transporte de mercadorias de capacidade
máxima de carga não superior a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transportes de mercadorias de capacidade de carga igual ou superior a quatro toneladas,
veículos terrestres para transporte de dez pessoas ou mais e camínhões-tratores;
d) tratores agricolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadei-

rasj

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

Vanterior;

autopeças: produtos relacionados na alínea h do inciso

VI - montadoras de veículos: empresas montadoras e fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a c do inciso IV;
VII - exportações indiretas: vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as constituídas nos termos do Decreto-Lei nO
1.248, de 29 de novembro de 1972, e exportações realizadas por
intermédio de subsidiárias integrais;
VIII - exportações adicionais: observado o teto, o valor correspondente a:
a) vinte por cento sobre o valor FüB da exportação dos produtos
relacionados nas alíneas a a h do inciso IV, de fabricação própria;
b) cem por cento em 1996 e 1997, 95% em 1998 e setenta por
cento em 1999 do valor FüB da importação de ferramentais de prensa
novos, bem como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição,
.
incorporados ao ativo permanente;
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.c) 140% em 1996, 120% em 1997, 95% em 1998 e setenta por
cento em 1999, do valor de Bens de Capital fabricados no País e
incorporados ao ativo permanente das empresas.

IX.- Teto: limite máximo pelo qual os valores relativos às
alíneas b e c do inciso anterior poderão, em conjunto, ser considerados
exportações adicionais, correspondente a 37% das exportações líquidas, realizadas em cada ano-calendário, deduzidas as exportações
adicionais, observado que:
a) a diferença entre o valor das exportações adicionais e o valor
do teto, se positiva, poderá ser utilizada nos anos subseqüentes, Sem
prejuízo do teto calculado para cada um desses anos;
b) o teto não se aplica aos Neuxomers como definidos nas alíneas
a e c do inciso XII;

X- exportações líquidas: o valor FüB das exportações dos
produtos relacionados nas alíneas a a h do inciso IV, adicionado às
exportações indiretas e às exportações adicionais, deduzidos:
a) o valor FüB das importações realizadas sob o regime de
drawback;

b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou representante no exterior;

c) as exportações sem cobertura cambial;
XI - índice médio de nacionalização: proporção entre o valor
dos insumos produzidos no País e a soma dos insumos produzidos no
País com o valor FüB das importações de insumos, deduzidos os
impostos e O valor das importações realizadas sob o regime de drawback, utilizados na produção global de cada beneficiário, em cada
ano-calendário;
XII- Neuicomers:

a) os beneficiários que venham a se instalar no País;
b) as linhas de produção novas e completas, adicionais às existentes, que impliquem acréscimo de capacidade instalada dos beneficiários, aqui definidas como aquelas que introduzam no País modelo
novo dos produtos relacionados nas alíneas a a e do inciso IV, ou
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fanu1ia nova de modelos, com investimentos em conjunto completo de
ferramentais novos para confecção de nova carroçaria;
c) as fábricas novas dos beneficiários já instalados no País;
XIII - importações diretas: compras do exterior realizadas pelas
próprias montadoras de veiculos;
XIV- importações indiretas: compras de veiculos de transporte
realizadas pelas montadoras de veiculos, de acordo com instruções
expedidas em ato conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e da
Indústria, do Comércio e do Turismo, por intermédio de empresas
comerciais exportadoras, inclusive as constituídas nos termos do
Decreto-Lei n Q 1.248, de 1972.
CAPÍTULOII
Da Habilitação
Art. 3Q A fruição da redução do Imposto de Importação de que
trata este decreto depende de habilitação.
§ 1Q Somente poderá habilitar-se a empresa que comprovar a
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
sociais federais.

§ 2Q As empresas fabricantes de autopeças somente poderão
habilitar-se à fruição da redução do Imposto de Importação, de que
trata este decreto, desde que comprovem que mais de cinqüenta por
cento de seu faturamento líquido anual são decorrentes da venda de
produtos destinados à montagem e fabricação dos produtos relacionados nas alíneas a a h do inciso IV do art. 2Q e ao mercado de reposição
de autopeças.
§ 3Q OS Miuistros de Estado da Fazenda e da Indústria, do
Comércio e do Turismo estabelecerão, em ato conjunto, as normas e
os procedimentos para a habilitação a que se refere este artigo.
CAPÍTULO III
Das Reduções do Imposto de Importação
Art. 4Q Observado o disposto no artigo anterior, os beneficiários
poderão importar, até 31 de dezembro de 1999:
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I - bens de capital, com redução de noventa por cento do
imposto de importação;
II -

insumos, com redução do Imposto de Importação de:

a) 85% em 1996;

b) 70% em 1997;

c) 55% em 1998;
d) 40% em 1999.

Parágrafo único. A redução prevista neste artigo não poderá
resultar em pagamento de Imposto de Importação em valor inferior
ao que seria devido mediante aplicação de uma alíquota ad valorem
de dois por cento.
Art. 50 As montadoras de veículos poderão realizar importações
diretas ou indiretas, até 31 de dezembro de 1999, de veículos de transporte com redução de cinqüenta por cento do Imposto de Importação.
Parágrafo único. A redução prevista neste artigo não poderá
resultar pagamento de Imposto de Importação em valor inferior ao
que seria devido mediante aplicação da alíquota correspondente
constante da Tarifa Externa Comum.
CAPÍTULO IV
Das Proporções e dos Limites
Art. 6' A proporção entre as aquisições de bens de capital,
produzidos no País, e as importações de bens de capital com redução
do Imposto de Importação deverá ser, no mínimo, por ano-calendário,
de um por um até 31 de dezembro de 1997 e de um e meio por um a
partir de l' de janeiro de 1998.
§ l' Será considerada aquisição de bens de capital produzidos
no País a incorporação ao ativo permanente dos beneficiários de bens
de capital de fabricação própria.
§ 2' A proporção a que se refere o caput deste artigo poderá ser
alterada por acordo entre as entidades de classe representativas da
indústria brasileira de bens de capital e a empresa interessada,
homologado pelo Miuistério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
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Art. 72 A proporção entre as aquisiçoes de matérias-primas
produzidas no País e as importações de matérias-primas com redução
do imposto de importação deverá ser, no mínimo, por ano-calendário,
de um por um.
Parágrafo único. A proporção a que se refere o caput deste artigo
poderá ser alterada por acordo entre as entidades de classe representativas da indústria de matérias-primas e a empresa interessada,
homologado pelo Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Art. 8 2 O valor total FOB das importações de matérias-primas
e dos produtos relacionados nas alíneas a a h do inciso IV do art. 22 ,
procedentes e originários de países-membros do Mercosul, adicionado
às importações de insumos e ueiculos de transporte com redução do
Imposto de Importação, não poderá exceder, por ano-calendário, o das
exportações liquidas.
Parágrafo único. Será admitida, até 31 de dezembro de 1998,
variação de até dez por cento, para maís ou para menos, na proporção
a que se refere o caput deste artigo, para utilização ou compensação
no ano-calendário imediatamente seguinte.
Art. 92 O valor total FOB das importações de insumos com
redução do Imposto de Importação não poderá exceder, por ano-calendário, dois terços do das exportações líquidas.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo
as matérias-primas, quando se tratar das importações a serem realizadas pelos fabricantes de autopeças.
Art. 10. No caso de Newcomers, as proporções a que se referem
os arts. 6 2 a 9 2 serão calculadas tomando-se por base um período de
três anos, considerando-se como primeiro ano o prazo entre a data do
primeiro desembaraço aduaneiro das importações com redução do
Imposto de Importação de insumos ou de ueiculos de transporte e 31
de dezembro do ano subseqüente, findo o qual se utilizará o critério
do ano-calendário.
Art. 11. O índice médio de nacionalização deverá ser de, no
mínimo, sessenta por cento.
§ 1" Os insumos procedentes e originários dos países-membros
do Mercosul, cujos valores sejam compensados com exportações, serão
considerados produzidos no País para efeito de apuração do. índice
médio de nacionalização.
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§ 2" Para as Newcomers, o índice médio de nacionalização será
de, no mínimo:
a) cinqüenta por cento, tomando-se por base um período de três
anos, considerando-se como primeiro ano o prazo entre a data de início
da produção dos produtos relacionados nas alíneas a a h do inciso IV
do art. 2" e 31 de dezembro do ano subseqüente;

b) sessenta por cento, por ano-calendário, a partir do final do
período a que se refere a alínea anterior.

Art. 12. As empresas fabricantes de autopeças, que as exportarem
para empresas controladoras ou coligadas de empresas montadoras Ou
fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a g do inciso IV do
art. 2", instaladas no País, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativo àqueles produtos, desde que a exportação
tenha sido intermediada pela montadora ou fabricante nacional.
Art. 13. Em caso de concentração de importações que prejudique a produção nacional, ou na sua iminência, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais
à importação de bens de capital e de insumos com redução do imposto
de importação.
CAPÍTULüV
Das Penalidades
Art. 14. A inobservãncia ao disposto neste decreto sujeitará o
beneficiário ao pagamento de multa de:
I - setenta por cento sobre o valor FüB das importações de
bens de capital realizadas nas condições previstas no inciso I do art.
4", que exceder a proporção a que se refere o art. 6";
II - setenta por cento sobre o valor FüB das importações de
bens de capital realizadas nas condições previstas no inciso I do art.
4", que exceder os limites adicionais a que se refere o art. 13;
III - sessenta por cento sobre o valor FüB das importações de
matérias-primas realizadas nas condições previstas no inciso II do
art. 4", que exceder a proporção fixada no art. 7";
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IV - sessenta por cento sobre o valor FOB das importações de
matérias-primas realizadas nas condições previstas no inciso H do
art. 4·, que exceder os limites adicionais a que se refere o art. 13;
V - setenta por cento sobre o valor FOB das importações de
insumos realizadas nas condições previstas no inciso H do art. 4·, que
concorrer para o descumprimento do índice médio de nacionalização;
Vl - 120% sobre o valor FOB das importações de insumos e de
veículos de transporte, realizadas nas condições previstas no inciso H
do art. 4· e no art. 5·, respectivamente, que exceder a proporção
estabelecida no art. 8·;

VlI - setenta por cento sobre o valor FOB das importações de
insumos, realizadas nas condições previstas no inciso H do art. 4·, que
exceder a proporção estabelecida no art. 9·.
Parágrafo único. O produto da arrecadação das multas a que se
refere este artigo será recolhido ao Tesouro Nacional.
CAPÍTULOVl
Das Disposições Gerais
Art. 15. Para efeito deste decreto, serão consideradas realizadas:
I - as importações, na data do desembaraço aduaneiro;
H - as aquisições de bens de capital produzidos no País, na
data da incorporação ao ativo permanente dos beneficiários;
IH - as aquisições de insumos fabricados no País, na data de
emissão da nota fiscal.
Art. 16. Para os fins do disposto neste decreto, serão considerados os valores em dólares dos Estados Uuidos da América, adotandose para conversão as taxas cambiais médias do segmento de taxas
livres, divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
Art. 17. Permanecem em vigor as regras de origem estabeleci"
das pelo Decreto n· 1.568, de 21 de julho de 1995, e demais disposições
aplicáveis.
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Art. 18. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19. Fica revogado o Decreto n? 1.761, de 26 de dezembro de
1995.
Brasília, 16 de abril de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Dorothea Werneck
José Serra
DECRETO N· 1.864, DE 16 DE ABRIL DE 1996
Aprova o Regulamento de Promoções de
Graduados do Exército (R-196).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1· Fica aprovado, na forma do anexo a este decreto, o
Regulamento de Promoções de Graduados do Exército (R-196).
Art. 2· Revogam-se os Decretos n" 77.920, de 28 de junho de
1976, 83.702, de 5 de julho de 1979, 86.079, de 4 de junho de 1981,
86.252, de 31 de julho de 1981, 87.128, de 26 de abril de 1982, 89.598,
de 30 de abril de 1984,90.545, de 26 de novembro de 1984, 94.121, de
20 de março de 1987, 95.946, de 22 de abril de 1988, e 96.039, de 17
de maio de 1988.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de abril de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
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ANEXO
Regulamento de Promoções de Graduados do Exército (R-196)
CAPÍTULO r
Generalidades

Art. 1º Este regulamento estabelece o sistema e as condições
que regulam as promoções de graduados em serviço ativo no Exército,
de forma seletiva, gradual e sucessiva.
Art. 2" A promoção é um ato administrativo e visa atender,
principalmente, às necessidades das Organizações Militares (OM) do
Exército, pelo preenchimento seletivo dos claros existentes nas graduações superiores.
Art. 3" A fim de permitir um acesso gradual e sucessivo, o
planejamento para a carreira dos graduados deverá assegurar um
fluxo regular e equilibrado.
CAPÍTULO II
Dos Critérios de Promoção

Art. 4" As promoções serão efetuadas pelo critério de:

r

antigüidade;

II

merecimento;

III

bravura;

IV -

post mortem.

Parágrafo único. Existindo justa causa e independentemente de
vagas, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

Art. 5" Promoção por antigüidade é aquela que se baseia na
precedência hierárquica de um graduado sobre os demais de igual
graduação, dentro da mesma Qualificação Militar de Sargento
(QMS), conforme estabelecido pelo Ministro de Estado do Exército.
Art. 6" Promoção por merecimento é aquela que se baseia no
conjunto de qualidades e atributos que distinguem o graduado entre
seus pares e que, uma vez quantificados em documento hábil- Ficha
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de Promoção - passa a traduzir sua capacidade de ascender hierarquicamente.

Art. 7Q Promoção por bravura é aquela que resulta de ato ou
atos não comuns de coragem e audácia que, ultrapassando os limites
normais de cumprimento do dever, representem feitos indispensáveis
ou úteis às operações militares, pelos resultados alcançados ou pelo
exemplo positivo deles emanados.
Art. 8Q Promoção post mortem. é aquela que visa a expressar o
reconhecimento da Pátria ao graduado falecido no cumprimento do
dever ou em conseqüência disto, ou a reconhecer o direito do graduado
a quem cabia a promoção, não efetivado por motivo de óbito.
Art. 9Q Promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita
após ser reconhecido, ao graduado preterido, o direito à promoção que
lhe caberia.
Parágrafo único. A promoção será efetuada segundo os critérios
de antigüidade ou de merecimento, sendo o graduado colocado na
escala hierárquica como se houvesse sido promovido, na época devida,
pelo princípio em que ora é feita a sua promoção.

Art. 10. As promoções por antigüidade e merecimento serão
efetuadas para o preenchimento de vagas.
Parágrafo único. A distribuição de vagas para as promoções
pelos critérios de que trata este artigo resultará da aplicação de
proporções a serem estabelecidas em instruções ministeriais.

Art. 11. Para estabelecer O equilíbrio e a regularidade no acesso
dos graduados das diversas Qualificações Militares (QM), serão expedidas instruções ministeriais específicas.
CAPÍTULO III
Das Condições Básicas
Art. 12. Para ser promovido pelo critério de antigüidade e de
merecimento, é imprescindível qne o graduado esteja incluído em
Quadro de Acesso (QA).
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Art. 13. O graduado que estiver agregado concorrerá a promoção, sem prejuízo do número de concorrentes regularmente estipula"
do, nas seguintes condições:
I -

por qualquer dos critérios:

a) quando no exercício de cargo militar ou considerado de natureza militar, estabelecido em lei ou decreto, no País ou no estrangeiro,
não previstos nos Quadros de Organização;
b) quando estiver à disposição exclusiva de outro ministério
militar para ocupar cargo militar ou considerado de natureza militar.

e) enquanto aguarda transferência para a reserva remunerada;

d) quando em tratamento de saúde, após ter sido julgado incapaz temporariamente para o serviço do Exército, em conseqüência de
acidente em ato de serviço;
e) quando em licença para tratamento de saúde própria;

II -

somente pelo critério de antigüidade:

a) quando à disposição de ministério civil, de órgão do Governo
Federal, de Governo Estadual ou do Distrito Federal, para exercer
função de natureza civil;
b) quando no exercício de cargo público civil temporário, não
eletivo, inclusive da administração indireta;
e) quando em licença para tratamento de saúde de pessoa da

fanu1ia.
Art. 14. A promoção do concludente do Curso de Formação de
Sargentos (CFS) obedecerá ao que prescreve a regulamentação específica.
CAPÍTULO IV
Dos Quadros de Acesso
Art. 15. Quadros de Acesso (QA) são relações nominaís, organizadas, por graduações e por QMS, segundo os critérios de antigüidade e de merecimento, e constituídos pelos graduados habilitados ao
acesso.
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Art. 16. Os Quadros de Acesso por Antigüidade (QAA) e os
Quadros de Acesso por Merecimento (QAM) serão organizados, para
cada promoção, com os graduados mais antigos de cada QMS, abrangidos pelos limites para organização dos QA, fixados pelo Ministro de
Estado do Exército, por proposta do Estado-Maior do Exército (EME):
I - na ordem de precedência hierárqnica estabelecida no
Almanaque do Pessoal do Exército - Subtenentes e Sargentos,
última edição, para constituição do QAA;
11 - na ordem de pontos apurados na Ficha de Promoção, para
a constitnição do QAM.

Art. 17. Para o ingresso em QA, é necessário, para cada graduação, que o graduado:
I -

satisfaça os seguintes requisitos essenciais:

a) Interstício;

b) arregimentação;

c) aptidão fisica;
d) aproveitamento em curso ou concurso de habilitação ao desempenho dos cargos próprios da graduação superior;

e) classificação, no mínimo, no comportamento Bom;
11 -

não incida em qualquer das seguintes situações:

a) atingir, até a data das promoções, a idade-limite para permanência no serviço ativo;

b) estar sub judice;
c) estar preso preventivamente em virtude de Inquérito Policial
Militar instaurado;
d) estar respondendo a Conselho de Disciplina;

e) estar preso preventivamente ou em flagrante delito;

fJ estar em dívida com a Fazenda Nacional, por alcance;
g) estar sofrendo pena de suspensão do exercício da graduação,
do cargo ou da função, prevista no Código Penal Militar;
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h) estar sofrendo pena privativa de liberdade por sentença transitada em julgado, mesmo quando beneficiado por livramento condicional ou suspensão condicional da pena;
i) estar sofrendo pena restritiva de direito por sentença transitada em julgado;
j) estar em gozo de licença para tratar de interesses particulares;
l) ser considerado desertor;
m) ser considerado prisioneiro de guerra, desaparecido ou extraviado;
n) passar à situação de agregado, ressalvadas as situações previstas no art. 13 deste regulamento;
o) estar com sua documentação básica, constante do art. '20,
incompleta na Diretoria de Promoções;
p) ter sido julgado, em inspeção de saúde, incapaz definitivamente para o serviço do Exército.
§ I" O graduado que não satisfizer os requisitos de intersticio e
de serviço arregimentado para ingresso em QA, mas que possa vir a
satisfazê-los à data da promoção, será nele incluído condicionalmente
e promovido desde que, na data da promoção, venha a satisfazer os
referidos requisitos e esteja abrangido pelo número de vagas.
§ 2" O Ministro de Estado do Exército estabelecerá os prazos de
interstício e do serviço arregimentado, bem como as funções consideradas arregimentadas, as situações e as organizações militares onde
serão exercidas.
§ 3" A aptidão fisica de que trata a alínea c do inciso I deste
artigo será verificada, previamente, mediante inspeção de saúde e
Teste de Aptidão Física (TAF), nesta ordem, de acordo com instruções
específicas a serem baixadas pelo Ministro de Estado do Exército.
§ 4" A incapacidade fisica temporária, verificada em inspeção
de saúde e desde que decorrente de ato de serviço, não impede o
ingresso em QA, nem a conseqüente promoção da praça à graduação
imediata.
Art. 18. Será excluído do QA o graduado que:
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I
U

nele tiver sido incluído indevidamente;
vier a falecer;

lU

vier a ser promovido em ressarcimento de preterição;

IV

vier a ser promovido por bravura;

V

VI

passar para inatividade;
for licenciado do serviço ativo;

VII
vier a incidir em qualquer das situações previstas no
inciso U do art. 17.
Art. 19. Será excluído do QAM já organizado, ou dele não
poderá constar, o graduado que agregar ou estiver agregado:
I - por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde
de pessoa da fanu1ia;
U - em virtude de encontrar-se no exercício de cargo público
civil, temporário, não-eletivo, inclusive na administração indireta;

lU - por ter passado à disposição de ministério civil, de órgão
do Governo Federal, de Governo Estadual ou do Distrito Federal, para
exercer função de natureza civil.
Parágrafo único. Para ser reincluído no QAM, o graduado
abrangido pelo disposto neste artigo deve reverter ao serviço ativo no
âmbito do Exército.
Art. 20. Os documentos básicos necessários à organização dos
QA são: as Folhas de Alterações e a Ficha de Promoção.
Art. 21. A Ficha de Promoção, destinada ao cômputo dos pontos
que quantificarão o mérito do graduado, observará modelo previsto
em Instruções Gerais.
Art. 22. O graduado incluído no limite para estudo e posterior
organização do QA deverá ser imediatamente submetido à inspeção
de saúde.
§ 1Q Deverá ser remetida à Diretoria de Promoções (D Prom) a
cópia da ata de inspeção de saúde até a data prevista para remessa
da documentação, nas instruções ministeriais específicas.
Col. LeisRep.Fed. Brasil, Brasília, v.188, n. 4, p. 1665-1757, abro 1996

1719
§ 2º Não concorrerá às promoções em processamento, embora
satisfaça a todas as demais condições exigidas, o graduado cuja a data
e o resultado da inspeção de saúde, realizada segundo o disposto neste
artigo, não forem comunicados à D Prom.
§ 3º Compete ao Comandante, Chefe ou Diretor da OM informar à D Prom sobre a data e o resultado da inspeção de saúde, bem
como remeter-lhe côpia da respectiva ata.
Art. 23. O graduado designado para comissão no exterior, de
duração superior a trinta dias, será submetido, antes da partida, à
inspeção de saúde para fins de promoção.
Parágrafo único. Ultrapassado o prazo de validade da inspeção
de saúde, o Adido Militar em cuja jurisdição servir o graduado
providenciará sua submissão a nova inspeção de saúde, por médico,
de preferência brasileiro e da confiança da autoridade diplomática do
Brasil, bem como a remessa do resultado à D Prom.

CAPÍTULO V
Do Processamento das Promoções
Art. 24. As promoções às graduações de Subtenente. Primeiro
e Segnndo-Sargentos de carreira serão realizadas no âmbito do Exército, mediante ato do Chefe do Departamento Geral do Pessoal (DGP),
com base em proposta da Diretoria de Promoções.
Art. 25. As promoções à graduação de Terceiro-Sargento de
carreira são da competência do Chefe do Departamento de Ensino e
Pesquisa (DEP), ou dos Comandantes Militares de Áreas sob cuja
responsabilidade funciona o Curso de Formação de Sargentos (CFS),
que as realizarão dentro do número de vagas autorizadas pelo DGP.
§ 1º O Chefe do DGP determinará o preenchimento das vagas
autorizadas, no todo ou em parte, no âmbito do Exército.
§ 2º As promoções de que trata este artigo serão efetivadas pelo
critério de merecimento, devendo, para isso, ser observada a ordem
de classificação final da praça no curso ou concurso, de habilitação
correspondente.
§ 3º Os soldados que concluírem o CFS com aproveitamento e
dentro do limite de promoções autorizadas serão promovidos a cabos
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e, na mesma data, a Terceiro-Sargento, observado o disposto no
parágrafo anterior.
Art. 26. As promoções à graduação de Terceiro-Sargento temporário são da competência do Comandante, Diretor ou Chefe de OM
observadas a legislação específica que regula a matéria.
'
Art. 27. As promoções à graduação de 3" Sargento do Quadro
Especial são da competência do Comandante Militar de Área e serão
realizadas de acordo com as normas de execução peculiares ao Quadro
Especial, baixadas em legislação específica.
Art. 28. As promoções dos Taifeiros são da competência do
Comandante de Região Militar e serão realizadas de acordo com as
normas peculiares, baixadas em legislação específica.
Art. 29. As promoções à graduação de Cabo serão realizadas
pelo Comandante, Chefe ou Diretor da OM onde ocorrerem as vagas,
após a habilitação regulamentar dos candidatos e mediante autorização do Comandante Militar de Área

§ 1" Essas promoções, pelo critério de merecimento, obedecerão
à classificação da praça no curso ou concurso de habilitação correspondente, em função das vagas autorizadas.
§ 2" No caso de OM possuidora de Contingente, mas não integrante do Ministério do Exército, a promoção será realizada pelo
Comandante da Região Militar com jurisdição sobre a área, mediante
proposta do Comandante, Chefe ou Diretor da OM interessada.

Art. 30. As promoções de músicos, cujo acesso se baseia na
prestação de concurso, serão realizadas de acordo com o disposto neste
regulamento, Instruções Gerais que o complementam e normas peculiares à carreira de músico do Exército.
Art. 31. O processamento das promoções terá início no dia
seguinte ao encerramento das alterações, segundo o calendário a ser
estabelecido pelo Ministro de Estado do Exército, e obedecerá à
seqüência abaixo:
I - fixação de limites para remessa dos documentos dos graduados a serem apreciados, para posterior ingresso nos QA;
II -

inspeção de saúde;
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1I1 - apuração, pelo Departamento Geral do Pessoal, das vagas
a preencher;
IV - fixação quantitativa e publicação dos QA;
V - promoções.
§ 1a Serão considerados para as promoções em processamento
os eventos a seguir relacionados, desde que ocorridos dentro do prazo
de até seis meses após a data de encerramento das alterações:
a) curso ou concurso de habilitação à graduação superior;
b) mudança de comportamento;
c) aptidão fisica.
§ 2º Áf; ocorrências mencionadas no parágrafo anterior deverão
ser comunicadas, via rádio, à D Prom, até trinta dias após o encerramento do prazo nele estabelecido.
§ 3º As promoções deverão preencher, inicialmente, as vagas
fixadas para o critério de merecimento.
Art. 32. Serão consideradas até a data de encerramento do
cômputo de vagas para fins de promoção, aquelas decorrentes de:
I - promoções às graduações imediatas;
1I- agregações;
11I- passagens à inatividade;
IV - licenciamento do serviço ativo;
VVIVII VllI-

mudanças de QM;
falecimentos;
aumento de efetivos;
matrícula em Curso de Formação de Oficiais (CFO).

§ 1º As vagas ocorrerão:
a) na data da publicação, pelo Diário Oficial da União ou Boletim do DGP ou Boletim Interno da OM, do ato de promoção, agregação, passagem à inatividade, licenciamento do serviço ativo, mudança
de QM, ou matrícula em CFO, salvo se no próprio ato for estabelecida
outra data;
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b) na data do falecimento, constante

da Certidão de Óbito;

c) como dispuser a lei, quando do aumento de efetivo.
§ 2º O preenchimento de uma vaga acarretará a abertura de
outra nas graduações inferiores, sendo esta seqüência interrompida
na graduação em que ocorrer seu preenchimento por excedente,
ressalvado o caso de vaga aberta em decorrência da aplicação de quota
compulsória.
§ 3º Serão também consideradas as vagas que resultarem de
transferência ex officio para a reserva remunerada, já prevista, até a
data da promoção, inclusive, bem como as decorrentes de quota
compulsória.
§ 4º As vagas decorrentes de promoção por ressarcimento de
preterição só serão consideradas se o ato que as originou for publicado
antes do encerramento das alterações.
§ 5º Não preenche vaga o graduado que, estando agregado,
venha a ser promovido e continue na mesma situação.

Art. 33. As promoções por bravura e em ressarcimento de preterição ocorrerão independentemente de vagas.
Parágrafo único. Os promovidos de acordo com este artigo permanecerão excedentes em suas QMS, até a abertura de vagas em suas
graduações.
Art. 34. Excetuando-se as promoções a Cabo e a Terceiro-Sargento concludente de curso, as promoções por antigüidade e merecimento ocorrerão nos dias 1e de junho e 1s de dezembro de cada ano,
para as vagas abertas e computadas até 11 de maio e 11 de novembro,
respectivamente.
Art. 35. A promoção por bravura é efetivada somente em operações de guerra, pelo Ministro de Estado do Exército ou autoridade
a que ele tenha credenciado.
§ 1e O ato de bravura, considerado altamente meritório, é apurado em investigação sumária, procedida por um Conselho Especial,
para este fim designado por quaisquer das autoridades acima referidas.
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§ 2º À promoção por bravura não se aplicam as exigências para
promoção estabelecidas neste regulamento.
§ 3º Será proporcionada ao graduado promovido por bravura a
oportunidade de satisfazer às condições exigidas para o acesso obtido.
Não o logrando, no prazo concedido, ser-lhe-á facultado continuar no
serviço ativo, na graduação que atingiu, até a idade-limite de permanência, quando será transferido para a reserva, com os beneficios que
a lei lhe assegurar.

§ 4º No caso de falecimento do graduado, a promoção por bravura exclui a promoção post mortem que resultaria das conseqüências
do ato de bravura.
Art. 36. A promoção post mortem é efetivada quando o falecimento ocorrer em uma das seguintes situações:

I -

em ações de combate ou de manutenção da ordem pública;

II - em conseqüência de ferimento recebido em campanha ou
na manutenção de ordem pública ou de doença, moléstia ou enfermidade contraídas nessas situações ou que nelas tenham a sua causa
eficiente;

III - em conseqüência de acidente de serviço, na forma da
legislação em vigor ou em conseqüência de doença, moléstia ou
enfermidade que nele tenha sua causa eficiente.
IV - for abrangido pelos limites quantitativos fixados para a
constituição dos QA, satisfeitas as demais condições exigidas para a
promoção.
§ 1º A promoção que resultar de qualquer uma das situações
estabelecidas nos incisos I, II e III independerá daquela prevista no
inciso IV.
§ 2º Para efeito da aplicação do inciso IV deste artigo, após
efetivada uma promoção e enquanto não forem fixados os novos
limites para constituição dos QA, vigoram os percentuais e efetivos
considerados para o cálculo dos limites quantitativos, estabelecidos
para a constituição dos Quadros de Acesso da promoção anterior.
§ 3º Os casos de morte por ferimento, doença, moléstia ou
enfermidade referidos neste artigo serão comprovados por atestado
de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo
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os registros e termos de acidente, da baixa ao hospital e do tratamento
nas enfermarias e hospitais, utilizados como meios subsidiários para
esclarecer a situação.
§ 4º Quando do falecimento de aluno de órgão de formação de
praças da reserva, nos casos previstos neste artigo, será o mesmo
promovido post mortem à graduação de cabo.
§ 5º Quando do falecimento de aluno de escola, centro de formação de sargento de carreira ou temporário, nos casos previstos neste
artigo, será o mesmo promovido post mortem. à graduação de Terceiro-Sargento.
Art. 37. O graduado promovido indevidamente passará à situação de excedente.
Parágrafo único. O graduado abrangido por este artigo só contará antigüidade e receberá o número que lhe competir na escala
hierárquica quando a vaga que preencher corresponder ao critério
pelo qual deveria ser promovido desde que satisfaça aos requisitos
para a promoção.
CAPÍTULO VI
Dos Recursos
Art. 38. O graduado que se julgar prejudicado em conseqüência
de composição de QA em seu direito à promoção, ou que tiver sido
indicado para integrar a quota compulsória, poderá impetrar recurso
ao Chefe do Departamento Geral do Pessoal, nos prazos estabelecidos
no Estatuto dos Militares.
§ 1s Deverá constar das informações prestadas pelo comandante, chefe ou diretor, no requerimento do recorrente, a data do Boletim
Interno que publicou o recebimento do documento oficial que transcreveu o ato que o interessado julga prejudicá-lo.
§ 2º O recurso referente à inclusão na quota compulsória terá
legislação própria.

Art. 39. O graduado será ressarcido da preterição, desde que
seja comprovado o seu direito à promoção, quando:
I -

tiver solução favorável a recurso interposto;
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11 - cessar sua situação de prisioneiro de guerra, desaparecido
ou extraviado;
111 - for absolvido em sentença transitada em julgado ou impronunciado no processo a que tiver respondido;
IV - for julgado e considerado isento de culpa em Conselho de
Disciplina;
V - tiver ocorrido comprovado erro administrativo.
§ 1" Para a promoção de que trata este artigo, ficará dispensada
a exigência da inclusão em QA.
§ 2" A promoção terá vigência a partir da data em que o graduado tiver sido preterido.
§ 3" O nome do graduado promovido por ressarcimento de preterição será colocado no Almanaque do Exército, respeitada a sua
antigüidade na data de promoção.
CAPíTULO VII
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 40. As promoções das QMS em extinção serão de acordo
com as prescrições deste regulamento e da legislação específica.
Art. 41. O Ministro de Estado do Exército baixará os atos
necessários à complementação deste regulamento, no prazo de sessenta dias, a contar da data de sua publicação.
DECRETO Nº 1.865, DE 16 DE ABRIL DE 1996
Remaneja cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribnições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. I" Ficam remanejados, em caráter provisório, até 31 de
agosto de 1996, do Ministério da Administração Federal e Reforma
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do Estado para o Ministério da Justiça, onze cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), oriundos de órgãos extintos da Administração Pública Federal, assim especificados:
um DAS 101.4, dois DAS 101.3, um DAS 102.3, dois DAS 101.2, três
DAS 102.2, um DAS 101.1 e um DAS 102.1, a serem alocados na
Secretaria Executiva.
§ 1Q Os cargos em comissão objeto deste remanejamento não
integrarão a Estrutura Regimental do Ministério da Justiça, devendo
constar dos atos de nomeação seu caráter de transitoriedade, median,
te remissão ao caput deste artigo.
Q
§ 2 Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, os cargos
em comissão ora remanejados serão restituídos ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados
exonerados os titulares neles investidos.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de abril de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Cláudia Maria Costin
DECRETO NQ 1.866, DE 16 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a execução do Acordo sobre
o Contrato de Transporte e a Responsabilidade Civil do Transportador no Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias, entre
Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, de 16 de agosto de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou
a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
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Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Bolivia, do
Chile, do Paraguai, do Peru e do Uruguai, com base no Tratado de
Montevidéu de 1980, assinaram, em 16 de agosto de 1995, em Montevidéu, o Acordo sobre o Contrato de Transporte e a Responsabilidade Civil do Transportador no Transporte Rodoviário Internacional de
Mercadorias, entre Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai,
DECRETA:

Art. 1· O Acordo sobre o Contrato de Transporte e a Responsabilidade Civil do Transportador no Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias, entre Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e
Uruguai, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à
sua vigência.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 16 de abril de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 17-4-1996, págs. 6441/6445.
DECRETO N" 1.867, DE 17 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre instrumento de registro de
assiduidade e pontualidade dos servidores
públicos federais da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no Decreto n? 1.590, de 10 de agosto de 1995,
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DECRETA:

Art. 1a O registro de assiduidade e pontualidade dos servidores
públicos federais da Admiuistração Pública Federal direta, autãrquj,
ca e fundacional será realizado mediante controle eletrôuico de ponto.
§ 1º O controle eletrônico de ponto deverá ser implantado, de
forma gradativa, tendo início nos órgãos e nas entidades localizados
no Distrito Federal e nas capitais, cuja implantação deverá estar
conclnída no prazo máximo de seis meses, a contar da publicação
deste decreto.

Art. 2º O controle de assiduidade do servidor estudante far-se-á
mediante folha de ponto e os horários de entrada e saída não estão,
obrigatoriamente, sujeitos ao horário de funcionamento do órgão ou
da entidade, a que se refere o art. 5º do Decreto nº 1.590, de 10 de
agosto de 1995.
Art. 3º Ficam dispensados do controle de ponto os servidores
referidos no § 4º do art. 6º do Decreto nº 1.590, de 1995, que terão o
seu desempenho avaliado pelas chefias imediatas.
Art. 4º O § 7º do art. 6º do Decreto nº 1.590, de 1995, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6º

.

§ 7º São dispensados do controle de freqüência os ocupantes
de cargos:
a) de Natureza Especial;

b) do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS),
iguaís ou superiores ao Nível 4;

c) de Direção - CD, hierarquicamente iguais ou superiores
a DAS 4 ou CD-3;
d) de Pesquisador e Tecnologista do Plano de Carreira para
a área de Ciência e Tecnologia;

e) de Professor da Carreira de Magistério Superior do Plano
Úuico de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos.»
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Art. 5' Durante a fase de implantação a que se refere o § l' do art.
I' deste decreto, o controle de assiduidade e pontualidade será exercido,
também, mediante assinatura de folha de ponto, nos mesmos moldes
contidos nos §§ 10e 2º do art. 6' do Decreto n' 1.590, de 1995.
Art. 6' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N' 1.868, DE 17 DE ABRIL DE 1996
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro a participação estrangeira no capi-

tal do Excel Banco SA.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. l' É de interesse do Governo brasileiro a participação
estrangeira até o limite de quarenta e nove por cento do capital social
do Excel Banco S.A., como também a conseqüente participação estrangeira no capital da Excel Crédito, Financiamento e Investimentos
S.A., Excel Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Excel
Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, Econômico S.A. Corretora de
Câmbio e Valores Mobiliários e Econômico S.A. Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col.
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DECRETO N" 1.869, DE 17 DE ABRIL DE 1996
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro a transferência de ações da [catu
Seguros S.A. e da Companhia Brasileira de
Caoitolizoçõo (Cobrac) para a l'IT Hartford
Life International Lt., bem cozec a outorga de
opção decompra deações da Icaru Seguros SA
à mesma empresa rIT Hartford Life Interna,
tiona! Lt,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constí.
tucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. 1" É do interesse do Governo brasileiro a transferência de
ações da Icatu Seguros S.A. e da Companhia Brasileira de Capitalização (Cobrao), sociedades brasileiras, para a ITI' Hartford Life
International Lt., sociedade estrangeira, bem como a outorga de
opção, à mesma ITI' Hartford Life International Lt., de compra de
ações da Icatu Seguros S.A.
Parágrafo único. Todos os atos societários serão aprovados e
autorizados pelos órgãos definidos em lei.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 1996; 175" da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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DECRETO Nº 1.870, DE 18 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a execução do Primeiro
Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial para a Liberação e Expansão do Comércio Intra-Regionai de Sementes, entre
Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colômbia,
Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e Cuba, de 30 de agosto de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou
a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional;
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina,
da Bolívia, do Chile, da Colômbia, do Equador, do Paraguai, do Peru,
do Uruguai, da Venezuela e de Cuba, com base no Tratado de
Montevidéu de 1980, assinaram, em 30 de agosto de 1995, em Montevidéu, o Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial
para a Liberação e Expansão do Comércio Intra-Regional de Sementes, entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e Cuba,
DECRETA:

Art. 1e O Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial para a Liberação e Expansão do Comércio Intra-Regional de
Sementes, entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e Cuba, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 19.4.1996, págs. 6640/6642.
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DECRETO NO 1.871, DE 18 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a execução do Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Por,
cial de Renegociação das concessões
outorgadas no período 196211980 n!? 9 (Protocolo de Adequação), entre Brasil e México
de 20 de novembro de 1995.
'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n 2 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Pleuipotenciários do Brasil e do México, com
base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 20 de novembro
de 1995, em Montevidéu, o Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no período
1962/1980 n2 9 (Protocolo de Adequação), entre Brasil e México,
DECRETA:

Art. 12 O Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no período
1962/1980 n 2 9 (Protocolo de Adequação), entre Brasil e México,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de abril de 1996; 1752 da Independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 19.4.1996, pégs. 664216643.
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DECRETO N" 1.872, DE 18 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a execução do Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Al,cance Parcial de Renegociação das concessões
outorgadas no período 1962/1980 n' 10 (protocolo de Adequação), entre Brasil e Colômbia, de 23 de novembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou
a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Pleuipotenciários do Brasil e da Colômbia,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 23 de
novembro de 1995, em Montevidéu, o Quarto Protocolo Adicional ao
Acordo e Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas
no periodo 1962/1980 n? 10 (Protocolo de Adequação), entre Brasil e
Colômbia,
DECRETA:
Art. 1" O Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no periodo
1962/1980 n? 10 (Protocolo de Adequação), entre Brasil e Colômbia,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de abril de 1996; 175" da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 19.4.1996, pág. 6643.
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DECRETO Nº 1.873, DE 18 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a execução do Nono Protc.
colo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial
de Renegociação das concessões outorgadas
no período 196211980 nº 11, entre Brasil e
Equador, de l" de dezembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou
a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os plenipotenciários do Brasil e do Equador,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em l' de
dezembro de 1995, em Montevidéu, o Nono Protocolo Adicional ao
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas
no periodo 1962/1980 nº 11, entre Brasil e Equador,
DECRETA:

Art. 1º O Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial
de Renegociação das concessões outorgadas no periodo 1962/1980 n'
11, entre Brasil e Equador, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 19.4.1996, pág. 6643/6644.
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DECRETO Nº 1.874, DE 22 DE ABRIL DE 1996
Define e delimita a área correspondente;
à primeira descrição geográfica do Brasil, e

dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e .
Considerando que, na forma dos dispositivos constantes nos arts.
216 e 225 da Constituição, cabe ao Poder Público, com a colaboração
da comunidade, promover e proteger o patrimônio cultural e ambien-tal brasileiro;
Considerando que, ainda de acordo com o referido art. 216 da
Constituição, constituem patrimônio cultural brasileiro, dentre outros, os bens portadores de referências à identidade, à ação e à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira;
Considerando que, dentre tais bens, ressaltam os sítios de valor
histórico, paisagístico, arqueológico e ambiental;
Considerando a absoluta importância cultural do V Centenário
do Descobrimento do Brasil;
Considerando que o sítio histórico onde se deu a Descoberta do
Brasil encontra-se preservado nos seus aspectos paisagísticos, além
de ali existirem marcos históricos,
DECRETA:

Art. 1º É considerado como território correspondente à primeira descrição geográfica do Brasil, feita na Carta onde Pero Vazde
Caminha informa ao Rei de Portugal a descoberta da nova terra, a
área assim delimitada, com base nos mapas do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), em escala 1:250.000, folhas MIR415/416 e MIR-429: a Leste pelo Oceano Atlântico, desde a foz do Rio
João de Tiba, ao Norte (Marco 1), até a Ponta de Imbaçuaba, ao Sul
(Marco 2); desse ponto na direção Noroeste, até a confluência do Rio
Corumbaú com o Córrego das Palmeiras (Marco 3); dai, prossegue
pela divisa do Parque Nacional do Monte Pascoal, nas direções Oeste,
Norte e Leste, até a confluência do Córrego do Cemitério com o Rio
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Caraíva (Marco 4); seguindo, na direção Norte, até o RN 119, junto à
Rodovia BR-387 (Marco 5); de onde prossegue na direção Oeste pela
Rodovia BR-367 até o RN 118, próximo ao quilômetro 41 da mesma
Rodovia (Marco 6); continua, na direção Norte, até a confluência do
Rio das Pedrinhas com o Rio João de Tiba (Marco 7); prosseguindo
pelo Rio João de Tiba, ajusante, até a foz, fechando o perímetro.
Art. 2' A área delimitada no artigo anterior passa a denominar,
se Museu Aberto do Descobrimento, que abrange parte dos Municípios de Porto Seguro, Prado e Santa Cruz Cabrália, bem como o
Parque Nacional do Monte Pascoal.

§ l' Caberá ao Ministério da Cultura e ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), ao Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama), ao Ministério da Justiça e à Fundação Nacional do Índio
(Funaí), e à Fundação Quadrilátero do Descobrimento a coordenação
das ações necessárias à criação do Museu Aberto do Descobrimento,
tendo em vista as comemorações do V Centenário do Descobrimento
do Brasil.
§ 2' O Ministério da Cultura convidará para participar desta
coordenação o Governo do Estado da Bahia e os prefeitos de Prado,
Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, bem como o Serviço de Documentação da Marinha, a Universidade Federal da Bahia, o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a Embratur - Instituto
Brasileiro de Turismo, a Reserva da Biosfera da Mata Atlãntica, o
Jardim Botãnico do Rio de Janeiro e organizações não-governamentais.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de abril de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Francisco Weffort
Gustavo Krause
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DECRETO N' 1.875, DE 25 DE ABRIL DE 1996
Promulga o Acordo de Previdência Social, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do
Chile, de 16 de outubro de 1993.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Chile firmaram, em Santiago do Chile,
em 16 de outubro de 1993, o Acordo de Previdência Social;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n· 75, de 4 de maio de 1995, publicado no
Diário Oficial da União n? 88, de 10 de maio de 1995;
Considerando que o Protocolo entrou em vigor em 1· de março de
1996,
DECRETA:
Art. 1· O Acordo de Previdência Social; firmado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile,
em Santiago do Chile, em 16 de outubro de 1993, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de abril de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 26.4.1996, págs. 708717089.
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DECRETO NO 1.876, DE 25 DE ABRIL DE 1996
Altera o art. 3'! do Decreto n!! 98.881, de
25 de janeiro de 1990, que dispõe sobre a
criação de Area de Proteção Ambiental no
Estado de Minas Gerais.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e na Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981, regulamentadas pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho
de 1990,
DECRETA:
Art. 1º O art. 3º do Decreto nº 98.881, de 25 de janeiro de 1990,
que dispõe sobre a criação de Area de Proteção Ambiental, no Estado
de Minas Gerais, passa a ter a seguinte redação:
«Art. 3º O memorial descritivo da área que compreende a
APA Carste de Lagoa Santa, elaborado com base nas cartas
topográficas da região metropolitana de Belo Horizonte, na escala de 1:50.000 - códigos SE-23-X-C-V e SE-23-Z-C-VI da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE), com
a seguinte descrição: começa na foz do Riacho do Gordura sobre
o Rio das Velhas, sobe por este rio até seu encontro com a Rodovia
MG-010; dai, segue por essa rodovia no sentido de Lagoa Santa
até encontrar o perímetro da zona de Expansão Metropolitana de
Lagoa Santa; acompanha esse perímetro. no sentido anti-horário
até a confluência do Córrego Olhos D'Agua com o Córrego do
Barreiro; sobe pelo Córrego do Barreiro, seguindo o perímetro
urbano de Lagoa Santa e continua por esse perímetro até encontrar a Rua do Acadêmíco Nilo de Figueiredo; dai, segue por essa
rua até seu encontro com a Rua Salgado Filho; segue por essa rua
até seu encontro com a Rodovia MG-040; segue por essa rodovia
no sentido de Belo Horizonte até encontrar o perímetro da Zona
de Expansão Metropolitana do Município de Lagoa Santa; segue
por esse perímetro até seu encontro com o Ribeirão da Mata; sobe
por esse ribeirão até encontrar o perímetro da zona urbana do
Município de Pedro Leopoldo; acompanha esse perímetro em
sentido anti-horário até encontrar a estrada que liga Pedro
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Leopoldo a Mocambeiro; segue por essa estrada no sentido de
Mocambeiro até seu entroncamento com a estrada que liga Matozinbos a Mocambeiro; segue por essa estrada no sentido de
Matozinbos até seu entroncamento com a Rodovia MG-424; segue por essa rodovia no sentido Sete Lagoas até atingir o limite
dos Municípios Matozinhos - Prudente de Moraes; segue acompanhando esse limite municipal em direção ao Rio das Velhas até
encontrar a estrada que liga Prudente de Moraes à Fazenda Casa
Branca, passando pelo povoado de São Bento; segue essa estrada
no sentido daquela fazenda, até seu encontro com o Riacho do
Gordura; desce por esse riacho até sua foz no Rio das Velhas, onde
teve início a descrição do perímetro, perfazendo uma área de
aproximadamente 35.600 hectares."
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
DECRETO Nº 1.877, DE 26 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a execução do Décimo Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das concessões ou-

torgadas no período 196211980 n" 3, entre
Brasil e Chile, de 7 de dezembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou
a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Chile, com
base no Tratado de Montevidéu, o Décimo Sexto Protocolo adicional
ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no período 196211980 nº 3, entre Brasil e Chile,
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DECRETA:
Art. 1" O Décimo Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no período
1962/1980 n" 3, entre Brasil e Chile, apenso por cópia ao presente
decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele Se
contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de abril de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o acordo está publicado naDO de 29.4.1996, pág. 7193.
DECRETO N" 1.878, DE 26 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a execução do Primeiro
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 34, entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Estados Partes
do Mercosul, e Bolívia, de 26 de dezembro de
1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou
a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de complementação econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina,
do Paragnai, do Urugnai, Estados Partes do Mercosul, e da Bolívia,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 26 de
dezembro de 1995, em Montevidéu, o Primeiro Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica n" 34, entre Brasil, Argentina,
Paragnai, Urugnai, Estados Partes do Mercosul, e Bolívia,
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DECRETA:

Art. 1Q O Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n" 34, entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Estados Partes do Mercosul, e Bolívia, apenso por- cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de abril de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
Q

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto
Os anexos estão publicados no DO de 29.4.1996, págs. 719317230.

DECRETO NO 1.879, DE 26 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a execução do Trigésimo
Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial nº 16, Setor da Indústria Petroquímica. entre Brasil e Venezuela, de 30 de
dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n Q 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo comercial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Venezuela,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 30 de
dezembro de 1994, em Montevidéu, o Trigésimo Terceiro Protocolo
Adicional ao Acordo Comercial n Q 16, Setor da Indústria Petroquímica, entre Brasil e Venezuela,
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1742
DECRETA:
Art. 1· O Trigésimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo
Comercial n" 16, Setor da Indústria Petroquímica, entre Brasil e
Venezuela, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à
sua vigência.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de abril de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o acordo está publicado naDO de 29.4.1996, pág. 7231.
DECRETO N· 1.880, DE 26 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a execução do Vigésimo
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n Q
18, Setor da Indústria Fotográfica, entre
Brasil e Venezuela, de 30 de dezembro de
1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n· 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo comercial;
Considerando que os Pleuipotenciários do Brasil e da Venezuela,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 30 de
dezembro de 1994, em Montevidéu, o Vigésimo Protocolo Adicional
ao Acordo Comercial n· 18, Setor da Indústria Fotográfica, entre
Brasil e Venezuela,
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DECRETA:

Art. 1º O Vigésimo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial nº
18, Setor da Indústria Fotográfica, entre Brasil e Venezuela, apenso
por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o acordo está publicado no DO de 29.4.1996, pág. 7231.
DECRETO Nº 1.881, DE 26 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a execução dos Acordos de
Alcance Parcial de Natureza Comercial, entre Brasil e México, de 20 de dezembro de

1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo comercial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do México, com
base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 20 de dezembro de 1995, em Montevidéu, Acordos de Alcance Parcial de Natureza
Comercial, entre Brasil e México,
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DECRETA:
Art. I" O protocolo que prorroga a vigência dos Acordos Comerciais, entre Brasil e México, apenso por cópia ao presente decreto, será

executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de abril de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no no de 29.4.1996, pág. 7232.
DECRETO N' 1.882, DE 26 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a execução do Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 26, entre Brasil e Bolívia,
de 22 de junho de 1995.

O PRESIDENTEDA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou
a Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Bolívia,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 22 de
junho de 1995, em Montevidéu, o Terceiro Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica n? 26, entre Brasil e Bolívia,
DECRETA:
Art. l' O Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n' 26, entre Brasil e Bolívia, apenso por cópia
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ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 29.4.1996, pág. 7232~
DECRETO Nº 1.883, DE 26 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a execução do Quinto Pro-

tocoío Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n Q 27, entre Brasil e
Venezuela, de 12 de dezembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou
a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de complementação econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Venezuela,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 12 de
dezembro de 1995, em Montevidéu, o Quinto Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica nº 27, entre Brasil e Venezuela,
DECRETA:

Art. 1º O Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 27, entre Brasil e Venezuela, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
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Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de abril de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 29.4.1996, pág. 7233.
DECRETO N" 1.884, DE 26 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Protocolo da Adequação aoAcordo
de Alcance Parcial de Renegociação n!l 3,
entre Brasil e Chile, de 15 dejunho de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que a Secretaria-Geral da Associação Latino-Americana de Integração lavrou, em 15 de junho de 1995, a pedido da
Representação do Chile, a Ata de Retificação do Protocolo de Adequação ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n" 3, entre Brasil
e Chile,
DECRETA:
Art. lº A Ata de Retificação do Protocolo de Adequação ao
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n· 3, entre Brasil e Chile,
apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão
inteiramente como nela se contém, inclusive quanto à sua vigência.
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Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de abril de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 29.4.1996, págs. 723317234.
DECRETO N· 1.885, DE 26 DE ABRIL DE 1996
Regulamenta o § 3º do art. 2º da Lei n!!
8.387, de 30 de dezembro-de 1991, e o § 5' do
art. 7º do Decreto-Lei n!! 288, de 28 de fevereiro de 1967, com a redação dada pela Lei nº
8.387, de 1991, nas condições que especifica,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as
disposições constantes da Lei n· 8.387, de 30 de dezembro de 1991,
DECRETA:

Art. lO Para fazer jus aos benefícios previstos no art. 2· da Lei
n· 8.387, de 30 de dezembro de 1991, as empresas que produzam bens
e serviços de informática deverão aplicar, em cada ano-calendário, no
núuimo cinco por cento de seu faturamento bruto decorrente da
comercialização, no mercado interno, de bens e serviços de informática, deduzidos os tributos incidentes nessa comercialização, em atividades de pesquisa e desenvolvimento em informática a serem
realizadas na Amazônia, conforme projeto elaborado pelas próprias
empresas.
§ lO Até três por cento do faturamento bruto referido no caput
deste artigo poderão ser aplicados, em cada ano-calendário, em projetos realizados pela própria empresa ou por esta contratados.
§ 2· No mínimo dois por cento do faturamento bruto referido no
caput deste artigo deverão ser aplicados, em cada ano-calendário, em
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convênios com centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas, conforme definidas no art.
3" deste decreto, que realizem, na Amazônia, atividades de pesquisa
e desenvolvimento em informática.
§ 3" O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
ressarcimento dos beneficios usufruídos, atualizados e com os acréscimos pecuniários relativos aos débitos fiscais, previstos na legislaçãO
do respectivo tributo.

§ 4" Poderá ser admitida a aplicação dos recursos de que trata
o caput deste artigo em atividades de pesquisa e desenvolvimento em
outras áreas, que não a de informática, desde que consultados previamente o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Superintendência da
Zona Franca de Manaus (Suframa).
Art. 2" Caberá ao Ministério da Ciência e Tecnologia e à Suframa, sem prejuízo das atribuições de outros órgãos da Administração
Pública, realizar o acompanhamento e a avaliação da utilização dos
incentivos referidos no art. 2· da Lei n" 8.387, de 1991, e da execução
das atividades de pesquisa e desenvolvimento de que trata o art. 1·
deste decreto, bem como fiscalizar o cumprimento das demais obrigações nele estabelecidas.
§ 1" Para os fins do disposto no caput deste artigo, a empresa
beneficiária dos incentivos previstos no art. 2· da Lei n· 8.387, de
1991, encaminhará ao Ministério da Ciência e Tecnologia e à Suframa, até a data fixada para a entrega da declaração anual do Imposto
de Renda, relatório demonstrativo do cumprimento, no ano anterior,
das obrigações estabelecidas no art. 1· deste decreto.

§ 2· O relatório demonstrativo deverá ser elaborado em conformidade com as instruções baixadas pelos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Ciência e Tecnologia.
§ 3· Os relatórios demonstrativos serão apreciados pela Secretaria de Política de Informática e Automação do Ministério da Ciência
e Tecnologia e pela Suframa, que comunicarão, em ato conjunto, o
resultado de sua análise às empresas correspondentes.
§ 4· A Suframa suspenderá a emissão dos pedidos de guia de
importação enquanto a empresa não cumprir o disposto no caput
deste artigo.
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Art. 3· Para os fins deste decreto, entendem-se por centros ou
institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais ou
reconhecidas:
I - os centros ou institutos de pesquisa mantidos por órgãos
e entidades da Administração Pública, direta ou indireta, as fundações instituidas e mantidas pelo Poder Público e as demais orgauizações sob o controle direto ou indireto da Uuião, Distrito Federal,
Estados ou Muuicípios, que exerçam atividades de pesquisa e desenvolvimento em informática;
11 - os centros ou institutos de pesquisa de direito privado que
exerçam atividades de pesquisa e desenvolvimento em informática e
preencham os seguintes requisitos:
a) não distribuam qualquer parcela de seu patrimôuio ou de
suas rendas, a título de lucro ou participação no resultado, por
qualquer forma, aos seus dirigentes, admiuistradores, sócios ou seus
mantenedores;
b) apliquem integralmente seus recursos na implementação de
projetos no País, visando a manutenção de seus objetivos institucionais;
c) destinem o seu patrimôuio, em caso de dissolução, à entidade
congênere da região, pública ou privada, que satisfaça os requisitos
previstos neste artigo;
111 - as entidades brasileiras de ensino reconhecidas pelo Miuistério da Educação e do Desporto e que atendam ao disposto nos
incisos I e 11 do art. 213 da Constituição, ou sejam mantidas pelo
Poder Público conforme defiuido no inciso I.
Art. 4· Para os efeitos deste decreto, consideram-se atividades
de pesquisa e desenvolvimento:
I - trabalho teórico ou experimental realizado de forma sistemática para adquirir novos conhecimentos visando a atingir um
objetivo específico, descobrir novas aplicações ou obter uma ampla e
precisa compreensão dos fundamentos subjacentes aos fenômenos e
fatos observados;
11 - trabalho sistemático utilizando o conhecimento adquirido
na pesquisa ou experiência prática para desenvolver novos materiais,
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produtos ou dispositivos, implementar novos processos, sistemas ou
serviços ou, então, para aperfeiçoar os já produzidos ou implantados,
incorporando características inovadoras;
IH - treinamento especializado, de nível médio ou superior,
bem como aperfeiçoamento e pós-graduação de nível superior;

IV - serviços de assessoria, consultoria ou de estudos prospectivos em ciência e tecnologia, de ensaios, normalização, metrologia ou
qualidade, bem como os serviços prestados por instituições de informação e documentação, relativos à ciência e tecnologia;
V - serviços em gestão da qualidade com vistas à implantação, manutenção ou auditoria de sistemas da qualidade na empresa
beneficiária do incentivo.
§ 1Q Serão enquadrados como dispêndios de pesquisa e desenvolvimento os gastos realizados na execução ou contratação das
atividades especificadas no caput deste artigo, referentes a:
a) aquisição, instalação, uso ou manutenção de programas de
computador, de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos,
seus acessórios, sobressalentes e ferramentas;

b) obras civis, desde que relacionadas à implantação de laboratórios;
c) recursos humanos, diretos e indiretos;
d) aquisição de livros e periódicos;

e) materiais de consumo;
f) viagens e estadas de pessoal técnico;
g) treinamento;

h) serviços de terceiros;
i) participação, inclusive na forma de aporte de recursos financeiros, na execução de programas e projetos de interesse nacional
considerados prioritários pelo Poder Executivo, definidos em ato
conjunto, pelos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Ciência e Tecnologia;
j) pagamento efetuado a título de royalties, assistência técnicocientífica, serviços especializados e assemelhados, na transferência
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de tecnologia desenvolvida conforme disposto neste artigo, por centros ou institutos de pesquisa e entidades brasileiras de ensino que
atendam ao disposto no artigo anterior.
§ 22 Para os efeitos deste decreto, não se consideram como
atividades de pesquisa e desenvolvimento a doação de bens e serviços
de informática.
§ 32 Os dispêndios efetuados na aquisição ou uso de bens e
serviços de informática fornecidos pela(s) empresaís) participante(s),
necessários à realização das atividades de pesquisa e desenvolvimento de que trata este artigo, poderão ser computados, para a apuração
do montante de gastos, pelos seus valores de custo ou, alternativamente, pelos valores correspondentes a cinqüenta por cento dos
preços de venda, aluguel ou cessão de direito de uso relativo ao período
de uso dos mesmos, vigentes na ocasião, para usuário final.
§ 42 O montante da aplicação de que trata o § 22 do art. 12
refere-se à parcela relativa ao pagamento dos dispêndios e remunerações das instituições de ensino ou pesquisa efetuadas pela empresa,
excluindo-se os demais gastos, próprios ou contratados com outras
empresas, realizados no âmbito do convênio.
Art. 52 Para as finalidades previstas neste decreto, consideramse bens e serviços de informática aqueles ligados ao tratamento
racional e automático da informação, nos termos do art. 32 da Lei n 2
7.232, de 29 de outubro de 1984.
Art. 62 Para apuração dos valores monetários referidos neste
decreto, deverá ser utilizada a Unidade Fiscal .de Referência (Ufir),
efetuando-se a conversão pelo valor desta no mês a que corresponder
o evento.
Art. 72 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de abril de 1996; 1752 da Independência e 108 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Israel Vargas
Pedro Malan
José Serra
Dorothea Werneck
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DECRETO N" 1.886, DE 29 DE ABRIL DE 1996
Regulamenta disposições da Lei n Q
8.630, de 25 de fevereiro de 1993, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto nos arts. 18 a 25, 33, § 1º, inciso XI, 47 e 49, da Lei nº 8.630,
de 25 de fevereiro de 1993,
DECRETA:

Art. 1º A partir de 2 de maio de 1996, a requisição da mão-deobra do trabalho portuário avulso só poderá ser realizada aos órgãos
de gestão de mão-de-obra, salvo disposição em contrário pactuada em
contrato, acordo ou convenção coletiva de trabalho.
§ 1º Para os fins previstos no caput deste artigo, cabe aos órgãos
de gestão de mão-de-obra arrecadar e repassar, aos respectivos beneficiários, os valores devidos pelos operadores portuários, relativos a
remuneração do trabalhador portuário avulso e providenciar o reco1himento dos encargos fiscais, sociais e previdenciários correspondentes.

§ 2º O descumprimento das disposições deste artigo, pelas concessionárias ou entidades delegadas do serviço público de exploração
de portos marítimos, fluviais e lacustres, caracteriza infringência às
normas do contrato de concessão ou de delegação, acarretando, respectivamente, a aplicação das penalidades cabíveis e a revogação da
delegação.
§ 3º No caso do operador portuário, o descumprimento das
disposições deste artigo acarretará a desqualificação do mesmo, mediante revogação do ato administrativo de pré-qualificação.

§ 4º O disposto neste artigo se aplica também aos titulares de
instalações portuárias, localizadas dentro ou fora da área dos portos
organizados, que utilizam a mão-de-obra do trabalhador portuário
avulso, nos termos do parágrafo único do art. 56 da Lei nº 8.630, de
25 de fevereiro de 1993.
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Art. 2' Os órgãos de gestão de mão-de-obra deverão ter disponíveis, para uso da fiscalização do Ministério do Trabalho, as listas
de escalação diária dos trabalhadores portuários avulsos, por tomadores da mão-de-obra e por navio.
§ l' Caberá exclusivamente ao órgão de gestão de mão-de-obra
a responsabilidade pela verificação da exatidão dos dados lançados
nas listas diárias referidas neste artigo, assegurando que não haja
simultaneidade de escalação no mesmo turno de trabalho.
§ 2' Os tomadores da mão-de-obra serão os responsáveis exclusivos pela verificação da presença, no local de trabalho, dos trabalhadores constantes das listas de escalação diária de cada navio.

Art. 3' A partir do dia 15 de junho de 1996, só poderão realizar
operações portuárias, conforme definidas no inciso 11 do § l' do art.
l' da Lei n' 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, os operadores portuários
pré-qualificados pela Administração do Porto, desde que se mantenham em dia com as suas contribuições para o órgão de gestão de
mão-de-obra e no recolhimento dos encargos sociais relativos -ao
trabalho portuário avulso.
Art. 4' A partir de l' de julho de 1996, somente serão escalados
para a prestação do trabalho portuário avulso os trabalhadores que
estejam devidamente registrados ou cadastrados nos órgãos locais de
gestão de mão-de-obra.
Art. 5' A partir da data estabelecida no artigo anterior, o ingresso de trabalhador portuário avulso na área do porto organizado
só será autorizada mediante a apresentação de carteira de identificação expedida pelo órgão de gestão de mão-de-obra.
Parágrafo único. Cabe à Administração do Porto proceder à
identificação dos operadores portuários e seus prepostos, bem como
das demais pessoas, por ocasião do ingresso na área do porto organizado.

Art. 6' As autoridades aduaneira, maritima, sanitária, de saúde e de polícia maritima ajustarão o despacho das mercadorias e
embarcações e a concessão de livre prática às disponibilidades da
mão-de-obra inscrita nos órgãos de gestão de mão-de-obra.
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Art. 7Q Compete ao Ministério do Trabalho a fiscalização das
condições gerais do trabalho portuário, adotando as medidas regulamentares previstas na hipótese de descumprimento da legislação.
Art. 8Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
PauloPaiva
DECRETO NQ 1.887, DE 29 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre o remanejamento dos ccrgos em comissão que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos N e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q Ficam remanejados do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Gabinete do Ministro de Estado
Extraordinário para Coordenação de Assuntos Políticos, 21 cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS,
oriundos de órgãos extintos da Administração Pública Federal, assim
especificados: um DAS 101.5, três DAS 102.5, três DAS 102.4, oito
DAS 102.2 e seis DAS 102.1.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Luiz Carlos do Santos
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DECRETO N" 1.888, DE 29 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão que menciona.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1a Ficam remanejados do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Gabinete do Ministro de Estado
Extraordinário de Política Fundiária, onze cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) oriundos de órgãos extintos da Administração Pública Federal, assim especificados:
um DAS 101.5, um DAS 102.5, dois DAS 102.4, um DAS 101.3, dois
DAS 102.2 e quatro DAS 102.1.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Raul Belens Jungmann Pinto

DECRETO N" 1.889, DE 29 DE ABRIL DE 1996
Dispõe sobre o apoio técnico e administrativo a ser prestado aos Ministros de Estado Extraordinário de Política Fundiária e
para Coordenação de Assuntos Políticos, e
sobre a vinculação do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária ([nera).

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que Ihe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) e a Secretaria-Geral da Presidência da República prestarão o
apoio técnico e administrativo necessário, respectivamente, aos Mi,
nistros de Estado Extraordinários de Política Fundiária e para Coordenação de Assuntos Políticos.
Parágrafo único. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agráriaflncra) passa a vincular-se ao Ministro de Estado Extraordj,
nário de Política Fundiária.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Raul Belens Jungmann Pinto
DECRETO Nº 1.890, DE 29 DE ABRIL DE 1996
Altera a alíquota do Imposto de Importação dos produtos que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, IV, e 153, § 1º, da Constituição, tendo em
vista o Tratado de Assunção, promulgado pelo Decreto nº 350, de 21
de novembro de 1991, e observado o disposto no art. 3º da Lei nº 3.244,
de 14 de agosto de 1957, com as modificações introduzidas pelo
Decreto-Lei nº 2.162, de 19 de setembro de 1984, e pela Lei nº 8.085,
de 23 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1º Ficam alteradas, até 29 de julho de 1996, as alíquotas
do Imposto de Importação dos produtos relacionados no anexo a este
'
decreto.
Parágrafo único. Findo o prazo previsto no caput deste artigo,
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tas constantes da Tarifa Externa Comum, Anexo I do Decreto nº
1.767, de 28 de dezembro de 1995, ou da respectiva Lista de Exceção,
anexa ao Decreto nº 1.848, de 29 de março de 1996, se nela estiverem
incluídos.
Art. 2º Este decreto entra em vigor no dia 29 de abril 'de 1996.
Brasília, 29 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

ANEXO
Código

Descrição

Alíquota

Autorizada

Álcool etílico não desnaturado, com teor
alcoólico em volume igual ou superior
a 80% vcl.

0%

2207.20.10

Álcool etílico

0%

2926.90.91

Adiponítríla (l,4-Dicianobutano)

2%

3306.10.00

Dentifrícios

2%

3306.90.00

Outros

2%

3401.19.00

Outros

2%

3401.20.90

Outros

2%

5402.49.10

Elastoméricos

6%

7612.90.19

Outros

2%

8309.90.00

Outros

2%

2207.10.00
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 2 DE ABRIL DE 1996
Cria comissão destinada a examinar e
emitir parecer sobre dispensa de licitação de
materiais padronizados daAeronáutica, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 24, inciso XIX, da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica criada, no âmbito do Ministério da Aeronáutica,
comissão com competência para examinar e emitir parecer sobre
dispensa de licitação, para compras de materiais de uso da Aeronáutica, com exceção de material de uso pessoal e administrativo, quando
houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios aéreos e terrestres.
Art. 2' Os pareceres emitidos pela comissão sobre dispensa de
licitação terão validade enquanto o material padronizado permanecer
registrado no acervo do Ministério da Aeronáutica.
Art. 3' A referida comissão será composta por um Oficial-General, três Oficiais Superiores e um relator, este último selecionado de
acordo com a especificação do assunto, que serão designados pelo
Ministro de Estado da Aeronáutica.
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Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de abril de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lelio Viàna Lobo
(2) DECRETO DE 8 DE ABRIL DE 1996
Declara de utilidade pública aAcompar
- Ação Comunitária Paroquial, com sede na
Cidade de Porto Alegre (RSJ, outras entidades.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 1· da Lei n· 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. l'
do Decreto n· 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1· São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Acompar - Ação Comuuitária Paroquial, com sede na Cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC n'
92.925.726/0001-53 (Processo MJ n" 56.003177);
Associação Caminho de Luz (ACL), com sede na Cidade de
Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC n· 32.901.48010001-58
(Processo MJ n· 14.631195-06);
Associação Hospitalar do Município de Jeceaba, com sede na
Cidade de Jeceaba, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n'
17.393.448/0001-15 (Processo MJ n" 4.443/96-42);
Fundação Uuiversitária de Saúde de Taubaté, com sede na
Cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, portadora do CGC n'
48.965.164/0001-80 (Processo MJ n· 17.165/95-01);
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Lar Metodista, com sede na Cidade de Santa Maria, Estado do
Rio Grande do Sul, portador do CGC n' 91.095.52110001-25 (Processo
MJ n' 19.829/94-41);
Sociedade Pestalozzi de João Neiva, com sede na Cidade de João
Neiva, Estado do Espírito Santo, portadora do CGC n'
32.403.602/0001-86 (processo MJ n? 23.813/95-04);
Sociedade São Francisco das Chagas, com sede na Cidade de
Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, portadora do CGC n'
07.578.032/0001-18 (Processo MJ n' 191195-29).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da
Justiça, relat6rio circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do
demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do
Decreto n'' 50.517,de 2 de maio de 1961, e a Lei n' 91, de 28 de agosto
1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de abril de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A. Jobim
(3) DECRETO DE 8 DE ABRIL DE 1996
Renova a concessão da Rádio Cultura
de Ilhéus Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de IIMus, Estado da Bahia.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1993, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
53640.000086/94,
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DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão outorgada à Rádio Cultura de llhéus Ltda.,
inicialmente, como permissão, conforme Portaria nº 494, de 17 de
maio de 1946, atualmente, concessão, em decorrência do autorizado
aumento de potência de seus transmissores, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de ilhéus, Estado da
Bahia.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após delibera.
ção do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sérgio Motta
(4) DECRETO DE 10 DE ABRIL DE 1996
Declara de utilidade pública a Ação
Social da Igreja Batista da Lagoinha, com
sede na Cidade de Belo Horizonte (MG), e
outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição quelhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. lº
do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1º São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
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Ação Social da Igreja Batista da Lagoinha, com sede na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº
22.254.593/0001-55 (Processo MJ nº 12.528/95-78);
Associação Filantrópica Criança Feliz, com sede na Cidade de
Cotia, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 51.443.885/0001-34
(Processo MJ n? 14.945/94-65);
Centro Comunitário Infantil Caminhando com Jesus, com sede
na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portador do
CGC nº 65.153.082/0001-50 (Processo MJ n'' 5.928/94-55);
Centro de Recuperação Nova Esperança (Cerene), com sede na
Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC
nº 79.372.108/0001-65 (Processo MJ nº 3.593/95-49);
Fundação Cultural de Ijuí, com sede na Cidade de Ijuí, Estado do
Rio Grande do Sul, portadora do CGC nº 92.005.297/0001-04 (Processo MJ nº 19.557/93-62);
Sociedade Educadora Beneficente Emilie, com sede na Cidade de
Cuiabá, Estado de Mato Grosso, portadora do CGC n?
37.500.063/0001-17 (Processo MJ nº 18.174194-49).

Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da
Justiça, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do
demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do
Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei nº 91, de 28 de agosto
1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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(5) DECRETO DE 10 DE ABRIL DE 1996
Reconhece conw de interesse do Governo
brasileiro o aumento da participação estran_
geira no capital do Banco Mitsubishi Brasi:

leiro SA

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo úuico, do Ato das Disposições Constí.
tucionais Transitórias,
DECRETA:

Art. 1· É do interesse do Governo brasileiro o aumento do
percentual de participação estrangeira até o limite de cem por cento
do capital social do Banco Mitsubishi Brasileiro S.A., instituição
financeira múltipla nacional com controle estrangeiro, sediada na
Cidade de São Paulo (SP).
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de abril de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(6) DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 1996
Autoriza o Incra a doar. ao Município
de Mirante da Serra mo), o imóvel denominado Glega Novo Destino - Setor Urupá.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n· 6.431, de 11 de julho de 1977,
DECRETA:

Art. 1" Fica autorizada a doação, ao Município de Mirante da
Serra, desmembrado do Municipio de Ouro Preto D'Oeste, Estado de
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Rondônia, do imóvel denonúnado Gleba Novo Destino - Setor Urupá,
com área de 1.588,0970 ha (um mil, quinhentos e oitenta e oito
hectares, nove ares e setenta centiares),já incluída a área de 47,0929
ha de estradas vicinais, situado no referido município, com os seguintes limites e confrontações: Norte: com os lotes 02 e 01 da gleba 20/N;
lotes 16 e 14/B da gleba 201M, separado pela estrada vicinal da linha
56, e lote 221B da gleba 50; Sul: com o lote 23 da gleba 50; lotes 08, 07
e Ol/A da gleba 51, e lote Ol/A da gleba 20/0, separado pela estrada
vicinal da linha 60; Leste: com o lote 14/B da gleba 201M, separado
pela estrada vicinal da linha 56; lotes 221B e 23 da gleba 50; terras
de Namy Medeiros, e lote 08 da gleba 51; Oeste: com o lote Ol/A da
gleba 51; lote 01/A da gleba 20/0, separado pela estrada vicinal da
linha 60, e lotes 02 e 01 da gleba 20/N; com a seguinte descrição do
perímetro: partindo do Marco M-10l/A, localizado no extremo norte
da figura a ser descrita, no cruzamento da linha 56, com a linha 79,
de coordenadas planas UTM E= 535167,83 e N= 8783965,14, referendando-se o meridiano de _63', segue pela linha 56 com azimute de
131'15'36", confrontando com o lote 14/B da gleba 201M, separado pela
estrada vicinal da citada linha, numa distância de 1.949,20m até o
M-48/A; deste, segue com azimute de 130'28'30", cruzando a estrada
da linha 81, numa distância de 105,22m até o M-888; deste, segue
pela linha 56, com azimute de 130'34'12", confrontando com o lote
221B da gleba 50, numa distância de 1.923,42m até o M-PA-07; deste,
segue pela linha 83, com azimute de 220'35'16", confrontando com o
lote 23 da gleba 50, numa distância de 1.984,00m até o M-301; deste,
segue com azimute de 220'33'06", cruzando a estrada vicinal da linha
58, numa distância de 29,99m até o M-302; deste, segue pela linha
83, com azimute de 220'35'58", confrontando com o lote 08 da gleba
51, numa distância de 1.984,65m até o M-226; deste, segue pela linha
60, com azimute de 310'32'38", confrontando com o lote Ol/A da gleba
51, numa distância de 1.942,89m até o M-886; deste, segue com
azimute de 313'33'11", cruzando a estrada da linha 81, numa distância de 106,96m até o M-48/C; deste segue pela linha 60, com azimute
de 311'22'22", confrontando com o lote Ol/A da gleba 20/0, separado
pela estrada vicinal da citada linha, numa distância de 1.921,08m até
o M-846/A; deste, segue pela linha 79, com azimute de 40'28'30",
confrontando com o lote 02 da gleba 20/N, numa distância de
2.007,57m até o M-557; deste, segue, continuando pela linha 79, com
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azimute de 40°30'30", confrontando com o lote 01 da gleba 20/N, numa
distância de l.982,78m até o M-10l/A, início da descrição do perímo,
tro.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está
matriculado em nome da União Federal, sob o nQ 3062, às fls. 131 e
v., do livro 2-L, no Registro de Imóveis da Comarca de Porto Velho,
Estado de Rondônia.
Art. 2Q O imóvel a ser doado destina-se à implantação e regularização do perímetro urbano daquela munícipalidade.
Art. 3· O imóvel reverterá, de pleno direito, ao patrimônio da
Uníão, independentemente de qualquer indenização, se não for utilizado de acordo com a finalidade e prazo constantes do instrumento
de doação.
Art. 4Q A doação será formalizada mediante expedição, pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), de
Título de Domínio.
Art. 5Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de abril de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(7) DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 1996
Autoriza o Incra a doar, ao Município
de Bonfim (RR), o imóvel denominado Gleba
Tacutu.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n Q 6.431, de 11 de julho de 1977,
DECRETA:

Art. 1º Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) autorizado a doar, ao Munícípio de Bonfim, Estado de
Roraima, o imóvel denominado Gleba Tacutu, com área 809,9246ha
(oitocentos e nove hectares, noventa e dois ares e quarenta e seis
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n.d, p. 1759-1786, abro 1996

1767
csntiares), situado naquele município, com os seguintes limites e
confrontações: Norte: com a BR-401; Leste: com o Rio Tacutu; Sul:
com terras da União; área do 2· BEF e Rio Tacutu; Oeste: com terras
da União; com a seguinte descrição do perímetro: partindo do M-16,
de coordenadas UTM 182595,588 Este e 371778,580 Norte, implantado na margem esquerda da BR-401, sentido Boa Vista, e deste segue
por uma reta com azimute de 62'05' e distãncia de 4.838,80m até a
estação J-23; daí, segue por uma reta com azimute de 72'52' e
distãncia de 164,15m até a estação J-24; daí, segue por uma reta com
azimute de 80'49' e distãncia de 124,98m até a estação J-25; daí, segue
por uma reta com azimute de 83'01' e distãncia de 434,76m até o
M-17; deste, segue por uma linha quebrada de 8 (oito) elementos
levantada do Rio Tacutu pela sua margem esquerda com uma distãncia no total de 1.954,65m até o M-04; deste, segue por uma reta com
azimute de 261'02' e distãncia de 2.988,55m até o M-03; deste, segue
por uma reta com azimute de 172'32' e distãncia de 130,30m até o
M-02; deste, segue por uma reta com azimute de 81º17' e distãncia de
536,54m até o M-01; deste, segue por uma reta com azimute de 164'10'
e distãncia de 398,35m até o M-05; deste, segue por uma linha
quebrada de 8 elementos levantada do Rio Tacutu pela sua margem
esquerda com uma distãncia no total de 1.854,69m até o M-06; deste,
segue por uma reta com azimute de 234'38' e distãncia de 328,33m
até o M-07; deste, segue por uma reta com azimute de 336'23' e
distãncia de 129,27m até o M-08; deste, segue por uma reta com
azimute de 205'20' e distãncia de 167,35m até o M-09; deste, segue
por uma reta com azimute de 344'53' e distância de 318,60m até o
M-lO; deste, segue por uma reta com azimute de 358'38' e distãncia
de 321,88m até o M-l1; deste, segue por uma reta com o azimute de
257'12' e distãncia de 47,10m até o M-12; deste, segue por uma reta
com azimute de 357'43' e distãncia de 78,18maté o M-13; deste, segue
por uma reta com azimute de 255'17' e distãncia de 264,71m até o
M-14; deste, segue por uma reta com azimute de 307'34' e distãncia
de 519,84m até o M-15; deste, segue por uma reta com azimute de
292'20' e distãncia de 1.298,75m até o M-16, ponto inicial da descrição
deste perímetro.

Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está matriculado em nome da União Federal, sob o n· 997, à fi. 97, do Livro 2-D,
no Registro de Imóveis da Comarca de Bonfim, Estado de Roraima.
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Art. 2" O imóvel a ser doado destina-se à expansão e regularização do perímetro urbano do Município de Bonfim, Estado de Roraima.
Art. 3" O imóvel, com suas benfeitorias, reverterá, de pleno
direito, ao patrimônio da União, independentemente de qualquer
indenização, se não for utilizado de acordo com a finalidade e prazo
constantes do instrumento de doação.
Art. 4" A doação será formalizada mediante expedição, pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), de
Título de Dominio.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de abril de 1996; 1759 da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(8) DECRETO DE 18 DE ABRIL DE 1996
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Coroados, com sede na
Cidade de Coroados (SP), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. l' da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. l'
do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. 1" São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
institnições:
Associação Beneficente de Coroados (ABC), com sede na Cidade
de Coroados, Estado de São Paulo, portadora do CGC n"
51.105.716/0001-94 (Processo MJ n" 14.897/94-14);
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Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (Cetefe), com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC n· 26.444.653/0001-53 (Processo MJ n· 2.532/96-08);
Lar Joana de Angelis, com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, portadora do CGC n· 54.366.042/0001-70 (Processo MJ
n" 17.200/95-01).
Art. 2· As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da
Justiça, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do
demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5· do
Decreto n· 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n· 91, de 28 de agosto
de 1935.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de abril de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
(9) DECRETO DE 18 DE ABRIL DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Companhia
Paulista de Força e Luz (CPFL), a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto n· 24.643, de 10 de julho de 1934,
e na alínea f do art. 5· do Decreto-Lei n· 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n'' 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA

Art. 1· Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL),
a área de terra de propriedade particular, no total de 6.364,40m2,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 4, p. 1759-1786, abro 1996

1770
necessária à instalação da subestação denominada Guanabara, no
Município de Franca, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto e
a planta constantes do Processo n" 48100.003310/95-18.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:
- tem início no Marco n" 1, cravado na cerca-divisa da futura
subestação Guanabara, no lado esquerdo do futuro prolongamento da
Rua Antônio Constantino, num ponto localizado 40,70m após a confluência da rua supracitada com a Rua Nelson Viário, no sentido da
Estrada Estadual SP-334, situada no bairro Jardim Integração, segue
com o rumo e a distância: SW 39'25' - 80,00m, até o Marco n? 2;
detlete à direita, formando um ângulo interno de 90'00' e segue com
o rumo e a distância: NW 50°35' - 84,llm, até o Marco n" 3; detlete
à direita, formando um ângulo interno de 83°30' e segue com o rumo
e a distância: NE 45'55' - 80,52m, até o Marco n" 4; detlete à direita,
formando um ângulo interno de 96'30' e segue com o rumo e a
distância: SE 50'35' -75,00m, até o Marco n" 1, onde teve início esta
descrição.

Art. 2º A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) fica
autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o art. 1º deste decreto, podendo,
inclusive, invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisória na posse do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de
21 dejunbo de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito
(10) DECRETO DE 18 DE ABRIL DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Paulista de Força e
Luz (CPFL), a área de terra que menciona.
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o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n Q 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n Q
2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Paulista
de Força e Luz (CPFL), a área de terra situada na faixa de trinta
metros de largura, tendo como eixo o ramal de linha de transmissão
para a subestação Guanabara, em 138kV, com origem na estrutura
de derivação n Q 4-1 (nova) do ramal de linha de transmissão SE
Resende, e término na subestação Guanabara, localizada no Município de Franca, Estado de São Paulo, necessária à passagem de linha
de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo n"
48100.003310/95-18.
Art. 2Q Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3Q OS proprietários da área de terra referida no art. F
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive,
invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n Q
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956.
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Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(11) DECRETO DE 18 DE ABRIL DE 1996
Restabelece títulos de utilidade pública
federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição da República Federativa
do Brasil, e tendo em vista o disposto no art. 1º da Lei nº 91, de 28 de
agosto de 1935, e no art. 1º do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1e São restabelecidos os títulos de utilidade pública federal
das seguintes instituições:
Academia de Música Lorenzo Fernândez, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC n"
33.931.221/0001-32 (Processo MJ n? 20.662/95-14);
Associação Nacional dos Veteranos da FEB, com sede na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC nº
33.856.758/0001-85 (Processo MJ nº 15.783/94-09);
Biblioteca Rio-Grandense, com sede na Cidade do Rio Grande,
Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC nº 94.848.371/000171 (Processo MJ nº 15.802/94-43).
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARD.OSO
Nelson A. Jobim
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(12) DECRETO DE 18 DE ABRIL DE 1996
Autoriza o Incra a doar, ao Município
de Matupá (MT), os Lotes 145-A, 145-B,278
e 279, da Gleba Braço Sul, Setor 1/ B.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando daatribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nO 6.431, de 11 de julho de 1977,
DECRETA:
Art. lO Fica o Instituto NacionaI de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) autorizado a doar ao Município de Matupá, Estado de
Mato Grosso, o imóvel denominado Setor 1IB da Gleba Braço Sul,
integrante no Projeto de Assentamento Braço Sul, constituído pelos
lotes 145-A, 145-B, 278 e 279, com áreas de 46,7170ha, 48,4544 ha,
49,9176 ha e 50,1508ha, respectivamente, totaIizando 195,2398 ha
(cento e noventa e cinco hectares, vinte e três ares e noventa e oito
centiares), situado naquele município, Estado de Mato Grosso, com
os seguintes limites e confrontações: Lotes 145-Ae 145-B -"Partindo
do MarcoM-1, segue com azimute de 95'24'48" e distância de 607,25m
(seiscentos e sete metros, e vinte e cinco centímetros), divisando com
a estrada vicinaI BS-102, que separa os Municípios de Matupá e
Guarantã do Norte, até o Marco M-2; daí, segue com azimute de
185°05'43" e distância de 1.616,28m (um mil, seiscentos e dezesseis
metros e vinte e oito centímetros), divisando com a Estrada VicinaI
BS-203, até o Marco M-3; daí, segue com azimute de 274°58'30" e
distância de 599,83m (quinhentos e noventa e nove metros e oitenta
e três centímetros), divisando com os lotes de nOs 218 e 219, até o
Marco M-4; daí, segue com azimute de 4°50'00" e distância de
1.620,93m (um mil, seiscentos e vinte metros e noventa e três centímetros), divisando com o lote n? 146, até encontrar o Marco M-1,
marco iniciaI deste memoriaI, fechando assim o perímetro da áreà'.
Lotes 278 e 279 - "Partindo do Marco 01, segue com azimute de
4°57'39" e distância de 600,00m (seiscentos metros), divisando com a
estrada vicinaI BS-205, até o Marco 02; daí, segue com azimute de
95°03'44", distância de 1.672,60m (um mil, seiscentos e setenta e dois
metros e sessenta centímetros), divisando com a estrada vicinaI
BS-103, até o Marco 03; daí, segue com azimute de 185°03'57" e
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distância de 597,03m (quinhentos e noventa e sete metros e três
centímetros), divisando com o lote n? 2831B, até o Marco 04; daí, segue
com azimute de 274'57'39" e distância de 1.671,50m (um mil, seiscentos e setenta e um metros e cinqüenta centímetros), divisando com o
lote nº 280, até encontrar o Marco 01, marco inicial deste memorial,
fechando assim o perímetro da área".
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está
matriculado em nome da União, sob o nº 1923, Livro 2, no Registro
de Imóveis da Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º O imóvel a ser doado destina-se à implantação e regularização de perímetro urbano do referido município.
Art. 3º O imóvel reverterá, de pleno direito, ao patrimônio da
União, independentemente de qualquer indenização, se não for utilizado de acordo com a finalidade e prazo constantes do instrumento
de doação.
Art. 4º A doação será formalizada mediante expedição, pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), de
Título de Domínio.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(13) DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Riacho Seco, situado no Município de Diuinópolis, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
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Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Riacho Seco, com
área de 2.365, 3610 ha (dois mil, trezentos e sessenta e cinco hectares,
trinta e seis ares de dez centiares), situado no Município de Divinópolis, objeto do Registro n? R-I n' 296, fi. 37, do Livro 2-B, do Cartório
do Registro de Imóveis da Comarca de São Domingos, Estado de
Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de abril de 1996; 175' da independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(14) DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte im6vel rural denominado Fazenda Faisa, situado no Municipio
de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Faisa, com área de 15.846,6000 ha (quinze mil, oitocentos e quarenta
e seis hectares e sessenta ares), situado no Muuicípio de Santa Luzia,
objeto do R-1-886, fi. 199, do Livro 2-C, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Santa Luzia, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação da biota,
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 23 de abril de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
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(15) DECRETO DE 23 ABRIL DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado,
Fazenda São Joaquim, conhecido como GlebaAreorancho, situado no Município de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
.Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Joaquim, conhecido como Gleba Aerorancho, com área de 7.327,6700 ha
(sete mil, trezentos e vinte e sete hectares e sessenta e sete ares),
situado no Município de Pontes e Lacerda, objeto das matrículas n's
11.943, fi. 100, Livro 3-1, e 4.349, fi. 29, Livro 3-D, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonízação e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação da biota.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de abril de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Eduardo de Andrade Vieira
(16) DECRETO DE 26 DE ABRIL DE 1996
Declara de utilidade pública o Asilo da

VelhiceViscondePinheiro,comsede na. Ciâade de Cantagalo (RJ), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. I' da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. l'
do Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Asilo da Velhice Visconde Pinheiro, com sede na Cidade de
Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, portador do CGC n'
28.612.802/0001-71 (Processo MJ n' 9.682/93-28);
Associação Brasiliense de Deficientes Visuais, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC n"
00.718.254/0001-40 (Processo MJ n' 2.793/95-01);
Associação Colõnia Italiana de Ribeirão Pires, com sede na
Cidade de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, portadora do CGC n'
53.721.676/0001-30 (Processo MJ n' 14.452/95-89);
Associação de Deficientes de Monte Carmelo, com sede na Cidade
de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n'
22.229.389/0001-84 (Processo MJ n' 24.664/94-01);
Associação Comunitária do Distrito de Avaí, com sede na Cidade
de Jacinto, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n'
22.698.856/0001-15 (Processo MJ n' 25.266/94-85);
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Centro Assistencial Sarandi, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portador do CGC n?
97.260.228/0001-52 (Processo MJ n" 9.805/94-57);
Crie - Centro de Recuperação e Integração do Excepcional, com
sede na Cidade de Guararapes, Estado de São Paulo, portador do CGC
n" 51.096.063/0001-24 (Processo MJ n· 6.695/94-44);
Sociedade Espírita Boa Nova, com sede na Cidade de Catanduva,
Estado de São Paulo, portadora do CGC n" 47.521.075/0001-81 (Processo MJ n"17.778/90-16).
Art. 2" As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da
Justiça, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do
demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5" do
Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto
de 1935.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de abril de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
(17) DECRETO DE 26 DE ABRIL DE 1996
Transfere a concessãooutorgada à Edinnol - Empresa Divulgadora Novo Nordeste
Ltda. para a Econnol- Empresa de Comunicação Novo Nordeste Ltda. explorar serviço de
radiodifusão SOTWra em onda média, na Cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 94, item 3, alínea a do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de 1963, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
29119.000218/91,
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DECRETA:
Art. 10 Fica transferida a concessão outorgada à Edinnol _
Empresa Divulgadora Novo Nordeste Ltda., pelo Decreto nO 76.328,
de 23 de setembro de 1975, renovada pelo Decreto nO 95.463, de 11 de
dezembro de 1987, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo
Decreto de 10 de maio de 1991, para a Econnol - Empresa de
Comunicação Novo Nordeste Ltda. explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Arapiraca, Estado de Alagoas.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 26 de abril de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(18) DECRETO DE 26 DE ABRIL DE 1996
Transfere para a Fundação DomAvelar
Brandão Vilela a concessão outorgada à Rádio Excelsior da Bahia S/A, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Salvador, Estada da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, da Constituição, e nos termos
do art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nO 52.795, de 31 de outubro de 1963, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nO
53000.002438/93-43,
DECRETA:
Art. 10 Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Excelsior da Bahia SIA pelo Decreto nO 633, de 1° de março de 1962,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, nA, p. 1759-1786, abro 1996

1781
renovada pelo Decreto de 8 de agosto de 1994, aprovado pelo Decreto
Legislativo n? 24, publicado no Diário Oficial de 6 de março de 1994,
para a Fundação Dom Avelar Brandão Vilela executar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de abril de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(19) DECRETO DE 26 DE ABRIL DE 1996
Dá nova redação ao art. 3º do Decreto
de 28 de março de 1996, que cria o Comitê
Nacional para a preparação da participação
do Brasil na Cúpula Mundial da Alimentação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. l' O art. 3' do Decreto de 28 de março de 1996, que cria o
Comitê Nacional para a preparação da participação do Brasil na
Cúpula Mundial da Alimentação, passa a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 3 Q
.
I - Ministério das Relações Exteriores;
II - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária;
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III -

Ministério da Educação e do Desporto;

IV -

Ministério do Trabalho;

VVI VII VIII IX XXI -

Ministério da Saúde;
Ministério do Planejamento e Orçamento
Assessoria Especial da Presidência da República;
Conselho do Programa Comunidade Solidária;
Programa Comunidade Solidária;
Companhia Nacional de Abastecimento;
Instituto Nacional de Colonização e Reforma

Agrária;
XII -

Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição;

XIII -

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;

XIV -

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro;

XV - Câmara de Segurança Alimentar da Universidade
Estadual de Campinas;
XVI -

Confederação Nacional da Indústria;

XVII -

Confederação Nacional da Agricultura;

XVIII -

Associação Brasileira de Agro-Business;

XIX XX -

Associação Rural Brasileira;
Associação Brasileira de Supermercados;

XXI -

Associação Brasileira das Indústrias de Alimenta-

XXII Agricultura;

Confederação Nacional dos Trabalhadores na

ção;

XXIII XXIV vernamentais;
XXV -

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor;
Associação Brasileira de Organizações Não-GoFórum Nacional da Ação da Cidadania.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de abril de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Neto
(20) DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 1996
Declara de utilidade pública as entidades que menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 2' da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. F
do Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal, naqualidade de sucessoras das entidades Associação da Uuião Este Brasileira
dos Adventistas do Sétimo Dia, inscrita no CGC-MF sob o n'
30.097.554/0001-10 e Uuião Norte Brasileira da Igreja Adventista do
Sétimo Dia, inscrita no CGC-MF sob o n'' 04.930.244/0001-24, as
seguintes instituições:
Instituição Adventista de Educação e Assistência Social Este
Brasileira, com sede à Av. Sete de Setembro n' 69, Bairro Icarai,
Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CGC-MF sob
o n' 73.686.37010001-06 (Processo MJ n? 13.636/94-03);
Instituição Adventista Este Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde, com sede à Av. Sete de Setembro n' 69, Bairro Icaraí,
Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CGC-MF sob
o n' 73.696.718/0001-38 (Processo MJ n" 15.893/94-07);
Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde, com sede na Rodovia BL 06, Estrada do Coqueiro, s.n,
entre Passagem Jibóia Branca e Rodovia do Trabalhador, na Cidade
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de Ananindeua, Estado do Pará, inscrita no CGC-MF sob o n"
83.367.342/0001-71 (Processo MJ n" 13.637/94-68);
Instituição Adventista de Educação e Assistência Social Norte
Brasileira, com sede na Rodovia BL 06, Estrada do Coqueiro, s.n,
entre Passagem Jibóia Branca e Rodovia do Trabalhador, na Cidade
de Ananindeua, Estado do Pará, inscrita no CGC-MF sob o n"
83.367.326/0001-89 (Processo MJ n"15.892/94-36).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar atê o dia 30 de abril de cada ano ao Ministêrio da Justiça
relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstra'
tivo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas pela União, conforme preceitua o art. 5'
do Decreto n' 50.517, de 1961, e a Lei n' 91, de 1935.
Art. 3' Ficam revogados os Decretos n's 52.070, de 27 de maio
de 1963, e 54.643, de 29 de outubro de 1964, que reconheceram de
utilidade pública federal a Associação da União Este Brasileira das
. Adventistas do Sétimo Dia e a União Norte Brasileira da Igreja
Adventista do Sétimo Dia.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
(21) DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 1996
Reconhece como de interesse do Governo
bmsíleiro a transferência do controle acioná-

rio da Sul-América Unibanco Seguradora
8A. para a Bib Representação e Participações Ltda.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
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DECRETA:

Art. 1e É do interesse do Governo brasileiro a transferência do
controle acionário da Sul-América Unibanco Seguradora S.A. para a
Bib Representação e Participações Ltda.
Parágrafo único. Todos os atos societários serão aprovados e
autorizados pelos órgãos definidos em lei.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(22) DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 1996
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira dos Cistercienses, com sede na
Cidade de Itaporanga (SP), e outras entidades.

O PRESIDENTEDA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1º
do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. lº São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Associação Brasileira dos Cistercienses, com sede na Cidade de
ltaporanga, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº
50.022.417/0001-23 (Processo MJ nº 17.431/95-15);
Associação de Proteção á Maternidade e Infância de Lupionópolis, com sede na Cidade de Lupionópolis, Estado do Paraná, portadora
do CGC nº 77 .321.750/0001-90 (Processo MJ n? 973/94-22);
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Creche Cirandinha - Centro de Apoio e Assistência à Criança,
com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
portadora do CGC n· 20.999.868/0001-54 (Processo MJ n· 9.41119471);
Fundação Brasília de Artes e Humanidade, com sede na Cidade
de Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC n· 03.652.302/000132 (Processo MJ n" 12.408/93-54);
Lar José Maria Lisboa, com sede na Cidade de Birigui, Estado
de São Paulo, portador do CGC n· 59.761.06410001-58 (Processo MJ
n· 17.761194-39);
Obra Social da Paróquia de São Mateus Apóstolo, com sede na
Cidade de São Mateus, Estado de São Paulo, portadora do CGC n·
43.623.693/0001-81 (Processo MJ n· 11.299/93-85);
Sociedade Beneficente Dr, Enéas de Carvalho Aguiar, com sede
na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, portadora do CGC n?
45.031.853/0001-29 (Processo MJ n· 2.202194-33).

Art. 2· As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da
Justiça, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do
demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5· do
Decreto n· 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n· 91, de 28 de agosto
de 1935.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de abril de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

Col. Leis Rep.
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RETIFICAÇÕES

RESOLUÇÃO·
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, José
Sarney, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 4 DE 1996(*)
Autoriza o Estado de Mato Grosso a
elevar, temporariamente e em caráter excepcional, seu limite de endividamento para fins
de emissão, mediante ofertas públicas, de
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
Mato Grosso (LFTE / MT), destinadas ao giro
de sua divida mobiliâría venclvel no 1'1 semestre de 1996.

Retificação
Na Resolução n 4, de 1996, publicada no DO de 1º/2/96, Seção 1,
pág. 1609, na alíneag do art. 2Q, onde se lê: g) previsão de colocação
e vencimento dos titulos a serem emitidos:
Q

(*) Publicada no DO de 1'.2.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188(2); 765 fev. 1996).
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640549

12.03.96

12.03.96

111,12.97

640640

11l.O3.96

111.03.96

111.03.98

640730

11l.O3.96

02.05.96

11:/.05.97

'640364

02.05.96

02.05.96

11.08.97

1

640456

02.05.96

02.05.96

1"'.11.97

640548

02.05.96

02.05.96

111,02.98

640640

02.05.96

02.05.96

111.05.98

640729

.02.05.96

Colocação

Vencimento

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 4, p. 1787-1792, abro 1996

1789
15.05.96

15.05.97

640365

15.05.96

15.05.96

15.08.97

640457

15.05.96

15.05.96

15.11.97

640549

15.05.96

15.05.96

15.02.98

640641

15.05.96

15.05.96

15.05.98

640730

15.05.96

03.06.96

11l.O6.97

640363

03.06.96

03.06.96

11:/.09.97

640455

03.06.96

03.06.96

2.12.97

1

640546

03.06.96

03.06.96

12.03.98

640636

03.06.96

03.06.96

11l.OG.98

640728

03.06.96

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

Vencimento

Titulo

Data-base

lSl.02.96

Pl.02.97

640366

111.02.96

111.02.96

lll.aS.97

640455

11l.O2.96

111.02.96

lll.DS.9?

640547

1°.02.96

2.02.96

1

1°.11.97

640639

11l.O2.96

11l.O2.96

11l.O2.98

640731

1°.02.96

15.02.96

15.02.97

640366

15.02.96

15.02.96

15.05.97

640455

15.02.96

15.02.96

15.08.97

640547

15.02.96

15.02.96

15.11.97

640639

15.02.96

15.02.96

15.02.98

640731

15.02.96
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12.03.96

p.Oa.97

640365

12.03.96

12.03.96

12.06.97

640457

12.03.96

11l.Oa.96

12.09.97

640549

12.03.96

11l.O3.96

1l!.12.97

640640

12.03.96

12.03.96

11:/.03.98

640730

12.03.96

02.05.96

111.05.97

640364

02.05.96

02.05.96

111.08.97

640456

02.05.96

02.05.96

2.11.97

1

640546

02.05.96

02.05.96

P!.02.98

640640

02.05.96

02.05.96

111.05.98

640729

02.05.96

15.05.96

15.05.97

640365

15.05.96

15.05.96

15.08.97

640457

15.05.96

15.05.96

15.11.97

640549

15.05.96

15.05.96

15.02.98

640641

15.05.96

15.05.96

15.05.98

640730

15.05.96

03.06.96

12.06.97

640363

03.06.96

03.06.96

1l!.O9.97

640455

03.06.96

03.06.96

111.12.97

640546

03.06.96

03.06.96

12.03.98

640636

03.06.96

03.06.96

2.06.98

640728

03.06.96

1
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DECRETOS
DECRETO Nº 1.860, DE 11 DE ABRIL DE 1996(*)
Concede indulto especial e condicional
e dá outras providências.

Retificação

No art.

2º, § 3º:

onde se lê: c ••• no fim do período de prova referido no art. 2º.»
leia-se:

« ...

no fim do período de prova referido no art. 3º.»

(*) Publicado no DO de 12.4.1996 (pág. 1679 desta obra).

DECRETO Nº 1.784, DE 11 DE JANEIRO DE 1996 (*)
Aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério
da Agricultura, doAbastecimento e da Reforma Agrária, e dá outras providências.

Retificação

Após o art. 28, § 2º, acrescente-se:
«Seção IH
Dos Demais Dirigentes»
(*) Publicado uo DO de 12.1.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188(1): 181 jan. 1996).
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Após o art. 31, onde se lê:

"Seção lU
Dos Demais Dirigentes
ANEXO Ih
leia-se:

"ANEXOIh
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EMENDA CO/llSTlTUCIONAL

11 -

Emenda Constitucional de 30 de abril de 1996 - Permite a admissão
de professores, técnicos e cientistas estrangeiros pelas universidades
brasileiras e concede autonomia às instituições de pesquisa científica e
tecnológica. Publicada no DO de 2 de maio de 1996.

1357

LEIS
8.212 -

Lei de 24 de julho de 1991 - Dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências.
Publicada no DO de 11 de abril de 1996. (Publicação consolidada da Lei

n" 8.212, de 24 dejulho de 1991, determinada pelo art. 6"da Lei ns 9.032,
de 28 de abril de 1995)..

1359

8.213 -Lei de 24 de julho de 1991-Dispõe sobre os Planos de Beneficios da
Previdência Social e dá outras providências. Publicada no DO de 11 de
abril de 1996. (publicação consolidada da Lei 0 2 8.213, de 24 de julho
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Lei de 12 de abril de 1996 - Altera dispositivos do Decreto-Lei nl!
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1407
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Lei de 2 de abril de 1996 - Dá nova redação ao § 41! do art 159 do
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1996.............................................................................................................
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do Decreto-Lei nl!3.689, de 3 de outubro de 1941- Código de Processo
Penal. Pnblicada no DO de 18 de abril de 1996.
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MEDIDAS PROVISÓRIAS
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de abril de 1996.
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Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras providências. Publicada
no DO de 4 de abril de 1996.
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Fluminense de Trens Urbanos - FLUMITRENS recursos para pagamento de pessoal. Pnblicada no DO de 12 de abril de 1996.
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1.375 - Medida Provisória de 11 de abril de 1996 - Autoriza a utilização de
recursos do Fundo da Marinha Mercante - F:rvtlv.'[, em favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (LLOYDBRÁS): e dá outras
providências. Publicada no DO 'de 12 de abril de 1996...........................
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regimes de que tratam a Lei n!! 6.024, de 13 de março de 1974, e o
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de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) da
Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá outras
providências. Publicada naDO de 12 de abril de 1996...........................

1481

1.380 - Medida Provisória de 11 de abril de 1996 - Dá nova redação a
dispositivos da Lei n!! 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre
a organização da Assistência Social, e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de abril de 1996.
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1.381 - Medida Provisória de 11 de abril de 1996 - Fixa critérios para a
progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores,
altera o Anexo 11 da Lei n 2 8.237, de 30 de setembro de 1991, para
implementação da isonomia a que se refere o § 12 do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de abril
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1.382 - Medida Provisória de 11 de abril de 1996 - Altera as Leis nss 8.019,
de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências. Publicada no DO de 12 de abril de 1996.
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1.384 -Medida Provisória de 11 de abril de 1996 - Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de abril de 1996....................................

1508

1.385 - Medida Provisória de 11 de abril de 1996 - Dispõe sobre medidas
reguladoras do abastecimento do mercado interno de produtos do setor
sucroalcocleíro. Publicada no DO de 12 de abril de 1996.
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1.386 - Medida Provisória de 11 de abril de 1996 - Dispõe sobre o valor total
anual das mensalidades escolares e dá outras providências. Publicada
no DO de 12 de abril de 1996.
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1.387 - Medida Provisória de 11 de abril de 1996 - Dá nova redação ao art.
22 da Lei n 2 8.844, de 20 de janeiro de 1994. Publicada no DO de 12 de
abril de 1996.
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Publicada no DO de 12 de abril de 1996.
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providências. Publicada no DO de 12 de abril de 1996...........................

1547

1.390 - Medida Provisória de 11 de abril de 1996 - Organiza e disciplina os
Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do
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1.391- Medida Provisória de 11 de abril de 1996 -Altera a Lei n ll 8.031, de
12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicada no DO de 12
de abril de 1996.
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1.392 - Medida Provisória de 11 de abril de 1996 -Dispõe sobre as alíquotas
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públicas, e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de abril de
1996.............................................................................................................
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1.393 - Medida Provisória de 11 de abril de 1996 - Reduz o Imposto de
Importação para os produtos que especifica e dá outras providências.
Publicada no DO de 12 de abril de 1996.

1580

1.394 - Medida Provisória de 11 de abril de 1996 - Dispõe sobre a instituição
de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para
ressarcimento do valor do PIS/Pasep e Cofms nos casos que especifica,
e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de abril de 1996.

1587

1.395 - Medida Provisória de 11 de abril de 1996 - Dispõe sobre a base de
cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 12 do art. 22 da Lei n"
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no
DO de 12 de abril de 1996.
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Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de bens e
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1991, e da Lei ns 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera o art. 32 da
Lei n' 8.249/91. Publicada no DO de 12 de abril de 1996.......................

1592

1.397 - Medida Provisória de 11 de abril de 1996 - Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá
outras providências. Publicada no DO de 12 de abril de 1996.
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1.398 -

Medida Provisória de 11 de abril de 1996 - Dispõe sobre medidas
complementares ao Plano Real e dá outras providências. Publicada no

DO de 12 de abril de 1996.

1597

1.399 - Medida Provisória de 11 de abril de 1996 - Dá nova redação ao § 31l
do art. 52 da Lei n2 8.931. de 22 de setembro de 1994. que dispõe sobre
a amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou

dissolução de entidades da Administração Pública Federal, e dá outras
providências. Publicada no DO de 12 de abril de 1996.

1602

1\400 -Medida Provisória de 11 de abril de 1996-Acresce parágrafo ao art.
57 da Lei nll 8.666, de 21 de junho de 1993. que regulamenta o art. 37 J
inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitação e

contratos da Administração Pública e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de abril de 1996.

1603

1.401 - Medida Provisória de 11 de abril de 1996 - Altera a legislação
referente ao Adicional ao Freteparaa Renovação da MarinhaMercante
(AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM) e dá outras providências. Poblicada no DO de 12 de abril de 1996....................................

1604

1.402 - Medida Provisória de 11 de abril de 1996 - Dispõe sobre o Cadastro
Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e

dá outras providências. Poblicada no DO de 12 de abril de 1996.
1.403 - Medida Provisória de 11 de abril de 1996 - Dispõe sobre o número
de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de Funções Gratificadas existentes nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundamental, e dá
outras providências. Publicada no DO de 12 de abril de 1996.
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1.404 - Medida Provisória de 11 de abril de 1996 - Cria a Gratificação de
Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores militares
federais das Forças Armadas e dá outras providências. Publicada no

DO de 12 de abril de 1996.

1621

1.405 - Medida Provisória de 11 de abril de 1996 - Dispõe sobre os fundos
que especifica e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de abril

de 1996.

1626

1.406 - Medida Provisória de 11 de abril de 1996 - Dispõe sobre a alocação,
em depósitos especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades
fmanceiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Publicada no

DO de 12 de abril de 1996.
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1.407 - Medida Provisória de 11 de abril de 1996 - Dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PISlPasep) e dá outras providências.

Publicada no DO de 12 de abril de 1996.
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1.408 - Medida Provisória de 11 de abril de 1996 -Altera a redação do § 4'
do art. 49 da Lei n" 9.082, de 25 de julho de 1995, que dispõe sobre as
diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 1996. Publicada no

DO de 12 de abril de 1996.
1.409 - Medida Provisória de 17 de abril de 1996 - Autoriza a redução do
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providências. Publicada no DO de 18 de abril de 1996...........................
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1.410 - Medida Provisória de 18 de abril de 1996 - Dispõe sobre a emissão
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do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada no DO de

19 de abril de 1996.....................................................................................
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excepcional interesse público, e dá outras providências. Publicada no
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38 - Decreto Legislativo de 11 de abril de 1996 - Aprova o ato que outorga
permissão à Executiva FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Salgueiro, Estado de
Pernambuco. Publicado no DO de 12 de abril de 1996
.
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39 - Decreto Legislativo de 11 de abril de 1996 - Aprova o ato que renova a
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22 -Resolução de 9 de abril de 1996 -Autoriza o Município do Rio de Janeiro
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município do Rio de J aneiro
(LFI'M-Rio), cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Município, vencível no primeiro semestre de 1996. Publicada no
DO de 10 de abril de 1996.

1655

23 - Resolução de 11 de abril de 1996 - Dispõe sobre as operações externas
de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, a que se refere o art. 52, V, da Constituição
Federal, de caráter não-reembolsével. Publicada no DO de 12 de abril
de 1996.

1658

24 - Resolução de 11 de abril de 1996 - Autoriza o Estado do Rio Grande do
Sul a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS), destinando-se os recursos ao
giro de sua dívida mobiliária com vencimento no primeiro semestre de
1996. Publicada no DO de 12 de abril de 1996........................................

1659

25 - Resolução de 11 de abril de 1996 - Autoriza a República Federativa do
Brasil a conceder garantia e o Estado de Minas Gerais contragarantia
à operação de crédito externo a ser firmada entre a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) e o Kreditanstalt ror Wiederaufbau
(KfW), no valor equivalente a até DM 20.000.000,00 (vinte milhões de
marcos alemães). Publicada no DO de 12 de abril de 1996....................

1661

26 - Resolução de 24 de abril de 1996 - Autoriza o Estado de Santa Catarina
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina
(LFTC), cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária
do Estado, vencfvel no 12 semestre de 1996. Publicada no DO de 25 de
abril de 1996...............................................................................................

1663

DECRETOS
1.850 - Decreto de 10 de abril de 1996 - Promulga o Acordo de Cooperação
Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa,
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Oriental do Uruguai, de 28 de dezembro de 1992. Publicado
no DO de 11 de abril de 1996.

1665

1.851 - Decreto de 10 de abril de 1996 - Dispõe sobre a execução do Quinto
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nl! 25,
entre Brasil e Peru, de 20 de dezembro de 1995. Publicado no DO de 11
de abril de 1996..........................................................................................

1666
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1801

1.852 - Decreto de 10 de abril de 1996 - Dispõe sobre a execução do Quarto
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n 2 25,
entre Brasil e Peru, de 22 de dezembro de 1995. PublicadonoDO de 11
de abril de 1996.

1667

1.853 -Decreto de 10 de abril de 1996 -Dispõe sobre a execução do Protocolo,
assinado em 22.12.95, que prorroga os Acordos de Alcance Parcial de
Natureza Comercial, entre Brasil, Argentina, Chile, México, Uruguai
e Venezuela. Publicado no DO de 11 de abril de 1996.

1668

1.854 - Decreto de 10 de abril de 1996 - Promulga o Acordo por troca de
Notas, Relativo à Lotação de- Funcionários Consulares Brasileiros e
Argentinos, nos Respectivos Consulados, de 26 de maio de 1993. Publicado no DO de 11 de abril de 1996............................................................

1669

1.855 - Decreto de 10 de abril de 1996 - Promulga a Convenção 158 sobre o
Término da Relação de Trabalho por Iniciativa do Empregador, de 22
de junho de 1982. Publicado no DO de 11 de abril de 1996....................

1670

1.856 - Decreto de 10 de abril de 1996 - Promulga o Acordo de Cooperação
para a Prevenção ao Uso e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas. Publicado no DO de 11 de
abril de 1996.

1671

1.857 -Decreto de 10 de abril de 1996 -Cria o Programa de Apoio a Núcleos
de Excelência (PRONEX). Publicado no DO de 11 de abril de 1996......

1672

1.858 - Decreto de 10 de abril de 1996 - Dispõe sobre o remanejamento do
cargo em comissão que menciona. Publicado no DO de 11 de abril de
1996.

1678

1.859 - Decreto. de 10 de abril de 1996 - Dispõe sobre a aplicação do Decreto
n 2 1.805, de 6 de fevereiro de 1996. Publicado no DO de 11 de abril de
1996.

1679

1.860 - Decreto de 11 de abril de 1996 - Concede indulto especial e condicional e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de abril de 1996.
Retificado no DO de 15 de abril de 1996.

1679
1791

1.861 - Decreto de 12 de abril de 1996 - Regulamenta a exportação de bens
sensíveis e serviços diretamente vinculados, de que trata a Lei n 2 9.112,
de 10 de outubro de 1995. Publicado no DO de 15 de abril de 1996. .....

1682

1.862 - Decreto de 15 de abril de 1996 - Dispõe sobre a execução, em territ6rio
nacional, da Resolução n" 1.021 (1995) do Conselho de Segurança das
Nações Unidas, que trata do levantamento parcial do embargo à exportação de armas e equipamento militar aos Estados que integravam a
antiga Iugoslávia. Publicado naDO de 16 de abril de 1996...... "..............

1702
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1802
1.863 - Decreto de 16 de abril de 1996 - Dispõe sobre a redução do Imposto

de Importaçãopara os produtosque especificae dá outras providências.
Publicado no DO de 17 de abril de 1996.

1703

1.864 - Decreto de 16 de abril de 1996 - Aprova o Regulamento de Promoções
de Graduados do Exército (R-196). Publicado no DO de 17 de abril de

1996.............................................................................................................
1.865 -

1712

Decreto de 16 de abril de 1996 - Remaneia cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e dá outras provi-

dências. Pnblicado no DO de 17 de abril de 1996.

1725

1.866 - Decreto de 16 de abril de 1996 - Dispõe sobre a execução do Acordo
sobre o Contrato de Transporte e a Responsabilidade Civil do Transportador no Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias, entre Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai. Peru e Uruguai, de 16 de agosto de

1995. Pnblicado noDO de 17 de abril de 1996........................................

1726

1.867 - Decreto de 17 de abril de 1996 - Dispõe sobre instrumento de registro
de assiduidade e pontualidade dos servidores públicos federais da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá
outras providências. Publicado no DO de 18 de abril de 1996.

1727

1.868 - Decreto de 17 de abril de 1996 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro a participação estrangeira no capital do Excel Banco

S.A Publicado no DO de 18 de abril de 1996.
1.869 - Decreto de 17 de abril de 1996 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro a transferência de ações da Icatu Seguros S.A. e da
Companhia Brasileira de Capitalização (COBRAC)para a ITT Hartford Life Intemational LT., bem como a outorga de opção de compra de
ações da Icatu Seguros S.A. à mesma empresa ITr Hartford Life
International LT. Publicado noDO de 18 de abril de 1996.

1729

1730

1.870 - Decreto de 18 de abril de 1996 - Dispõe sobre a execução do Primeiro
Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial para a Liberação e
Expansão do Comércio Intra-Regional de Sementes, entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai,
Venezuela e Cuba, de 30 de agosto de 1995. Publicado no DO de 19 de

abril de 1996...............................................................................................

1731

1.871- Decreto de 18 de abril de 1996 - Dispõe sobre a execução do Quarto
Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de «Renegociação das
concessões outorgadas no período 196211980» n2 9 (Protocolo de Adequação), entre Brasil e México, de 20 de novembro de 1995. Publicado

no DO de 19 de abril de 1996.
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1732

1803
1.872 - Decreto de 18 de abril de 1996 - Dispõe sobre a execução do Quarto
Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de «Renegociação das
concessões outorgadas no período 1962/1980» 0 2 10 (Protocolo de Adequação), entre Brasil e Colômbia, de 23 de novembro de 1995. Publicado
no DO de 19 de abril de 1996.

1733

1.873 - Decreto de 18 de abril de 1996 - Dispõe sobre a execução do Nono
Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de «Renegociação das
concessões outorgadas no período 196211980» n 2 11, entre Brasil e
Equador, de 12 de dezembro de 1995. Publicado no DO de 19 de abril
de 1996.

1734

1.874 -Decreto de 22 de abril de 1996..;,... Define e delimita a área correspondente à primeira descrição geográfica do Brasil e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de abril de 1996.

1735

1.875 - Decreto de 25 de abril de 1996 - Promulga o Acordo de Previdência
Social, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Chile, de 16 de outubro de 1993. Publicado no DO de
26 de abril de 1996.

1737

1.876 - Decreto de 25 de abril de 1996 -Altera o art. 32 do Decreto n!!98.881,
de 25 de janeiro de 1990, que dispõe sobre a criação de Área de Proteção
Ambiental na Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 26 de abril
de 1996.

1738

1.877 - Decreto de 26 de abril de 1996 - Dispõe sobre a execução do Décimo
Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de «Renegociação das concessões outorgadas no penado 196211980,)n!! 3, entre Brasil
e Chile, de 7 de dezembro de 1995. Publicado no DO de 29 de abril de
1996.

1739

1.878 -r- Decreto de 26 de abril de 1996 - Dispõe sobre a execução do Primeiro
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n!:! 34,
entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, «Estados Partes do Mercosul», e Bolívia, de 26 de dezembro de 1995. Publicado no DO de 29 de
abril de 1996.

1740

1.879 - Decreto de 26 de abril de 1996 - Dispõe sobre a execução do Trigésimo
Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n 2 16, Setor da
Indústria Petroquímica, entre Brasil e Venezuela, de 30 de dezembro
de 1994. Publicado no DO de 29 de abril de 1996.

1741

1.880 - Decreto de 26 de abril de 1996 - Dispõe sobre a execução do Vigésimo
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n!! 18, Setor da Indústria
Fotográfica, entre Brasil e Venezuela, de 30 de dezembro de 1994.
Publicado noDO de 29 de abril de 1996...................................................

1742
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1804

t.sai e-Decretc de 26 de abril de 1996 -

Dispõe sobre a execução dos Acordos
de Alcance Parcial de Natureza Comercial,entre Brasil e México, de 20
de dezembro de 1995. Publicado no DO de 29 de abril de 1996.

1743

1.882 - Decreto de 26 de abril de 1996 - Dispõe sobre a execução doTerceiro
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n'" 26,
entre Brasil e Bolívia, de 22 de junho de 1995. Publicado no DO de 29
de abril de 1996.

1744

1.883 - Decreto de 26 de abril de 1996 - Dispõe sobre a execução do Quinto
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n!.' 27,
entre Brasil e Venezuela, de 12 de dezembrode 1995. Publicado no DO
de 29 de abril de 1996................................................................................

1745

1.884 - Decreto de 26 de abril de 1996 - Dispõe sobre a execução da Ata de
Retificação do Protocoloda Adequação ao Acordode AlcanceParcial de
Renegociação n'" 3, entre Brasil e Chile, de 15 de junho de 1995.
Publicado no DO de 29 de abril de 1996.

1746

1.885 - Decreto de 26 de abril de 1996 - Regulamenta o § 3' do art. 2' da Lei
n!! 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e o § 5º do art. 72 do Decreto-Lei
n2 288, de 28 de fevereiro de 1967, com a redaçãodada pela Lei n2 8.387,
de 1991, nas condições que especifica, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de abril de 1996.

1747

1.886 - Decreto de 29 de abril de 1996 - Regulamenta disposições da Lei nº
8.630, de 25 de fevereiro de 1993, e dá outras providências. Publicado
no DO de 30 de abril de 1996.

1752

1.887 - Decreto de 29 de abril de 1996 - Dispõe sobre o remanejamento dos
cargos em comissão que menciona. Publicado no DO de 30 de abril de
1996.............................................................................................................

1754

1.888 - Decreto de 29 de abril de 1996 - Dispõe sobre o remanejamento dos
cargos em comissão que menciona. Publicado no DO de 3D de abril de
1996.............................................................................................................

1755

1.889 - Decreto de 29 de abril de 1996 - Dispõe sobre o apoio técnico e
administrativo a ser prestado aos Ministros de Estado Extraordinários
de Política Fundiária e para Coordenação de Assuntos Políticos, e sobre
a vinculação do Instituto Nacional de Colonizaçãoe Reforma Agrária
(Incra). Publicado no DO de 30 de abril de 1996.....................................

1755

1.890 - Decreto de 29 de abril de 1996 - Altera a alíquota do imposto de
importação dos produtosque especifica. Publicadono DO de 3D de abril
de 1996.

1756
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1805

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) - Decreto de 2 de abril de 1996 - Cria comissão destinada a examinar e
emitir parecer sobre dispensa de licitação de materiais padronizados
da Aeronáutica e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de abril
de 1996.

1759

(2) - Decreto de 8 de abril de 1996 - Declara de utilidade pública a Acompar
- Ação Comunitária Paroquial, com sede na Cidade de Porto Alegre
(RS), e outras entidades. Publicado no DO de 9 de abril de 1996.

1760

(3) - Decreto de 8 de abril de 1996 - Renova a concessão da Rádio Cultura
de Ilhéus Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Ilhéus, Estado da Bahia. Publicado no DO de 9 de
abril de 1996.

1761

(4) - Decreto de 10 de abril de 1996 - Declara de utilidade pública a Ação
Social da Igreja Batista da Lagoinha, com sede na Cidade de Belo
Horizonte (MG), e outras entidades. Publicado no DO de 11 de abril de
1996.

1762

(5) -

Decreto de 10 de abril de 1996 - Reconhece como do interesse do
Governo brasileiro o aumento da participação estrangeira no capital do
Banco Mitsubishi Brasileiro S.A. Publicado no DO de 11 de abril de
1996
:.......................................................................................

1764

(6) - Decreto de 16 de abril de 1996 - Autoriza o Incra a doar, ao Município
de Mirante da SeITa (RO), o imóvel denominado Gleba Novo Destino Setor Urupá. Publicado no DO de 17 de abril de 1996.

1764

(7) - Decreto de 16 de abril de 1996 - Autoriza o lncra a doar, ao Município
de Bonfim (RR), o imóvel denominado Gleba Tacutu. Publicado no DO
de 17 de abril de 1996.

1766

Decreto de 18 de abril de 1996 - Declara de utilidade pública a
Associação Beneficente de Coroados, com sede na Cidade de Coroados
(SP), e outras entidades. Publicado no DO de 19 de abril de 1996.

1768

(9) - Decreto de 18 de abril de 1996 - Declara de utilidade pública, para fms
de desapropriação, em favor da Companhia Paulista de Força e Luz
(CPFL), a área de terra que menciona. Publicado no DO de 19 de abril
de 1996.

1769

(10) - Decreto de 18 de abril de 1996 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Paulista de Força e Luz (CPFL), a área de terra que menciona. Publícado no DO de 19 de abril de 1996............................................................

1770

(8) -
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1806
(11) -

Decreto de 18 de abril de 1996 - Restabelece títulos de utilidade
pública federal. Publicado no DO de 19 de abril de 1996.

1772

(12) - Decreto de 18 de abril de 1996 - Autoriza o Inera a doar, ao Município

de Matupá (MTl, os Lotes 145-A, 145-B, 278 e 279, da Gleba Braço Sul,
Setor l/E. Publicado uo DO de 19 de abril de 1996.

1773

(13) - Decreto de 23 de abril de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Riacho Seco, situado no
Município de Divinôpolis, Estado de Goiás, e dá outras providências.

Publicado uoDO de 24 de abril de 1996.

1774

(14) - Decreto de 23 de abril de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Faisa,
situado no Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 24 de abril de 1996.

1775

(15) - Decreto de 23 de abril de 1996 - Declara de interesse social, para fms
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Joaquim,
conhecido como Gleba Aerorancho, situado no Município de Pontes e
Lacerda, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado

no DO de 24 de abril de 1996

:........................................................

1777

(16) - Decreto de 26 de abril de 1996 - Declara de utilidade pública o Asilo
da Velhice Visconde Pinheiro, com sede na Cidade de Cantagalo (RJ),
e outras entidades. Publicado no DO de 29 de abril de 1996.

1778

(17) -

Decreto de 26 de abril de 1996 - Transfere a concessão outorgada à
Edinnol- Empresa Dívulgadora Novo Nordeste Ltda. para a Econnol
- Empresa de Comunicação Novo Nordeste Ltda. explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Arapiraca, Estado

de Alagoas. Publicado no DO de 29 de abril de 1996.

1779

(18) ...;... Decreto de 26 de abril de 1996 - Transfere para a Fundação Dom
Avelar Brandão Vilela a concessão outorgada à Rádio Excelsior da
Bahia S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia. Publicado no DO de

29 de abril de 1996

,...........................................

1780

32

(19) - Decreto de 26 de abril de 1996 - Dá nova redação ao art. do Decreto
de 28 de março de 1996, que cria o Comitê Nacional para a preparação
da participação do Brasil na Cúpula Mundial da Alimentação. Publica(20) -

do no DO de 29 de abril de 1996.

1781

Decreto de 29 de abril de 1996 - Declara de utilidade pública as
entidades que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de
30 de abril de 1996
:...............................................................

1783
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1807
(21) - Decreto de 30 de abril de 1996 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro a transferência do controle acionário da Sul-América Unibanco Seguradora S.A. para a BIB Representação e Participações Ltda. Publicado no DO de 2 de maio de 1996.

1784

(22) - Decreto de 30 de abril de 1996 - Declaradeutilidade pública a Associação
Brasileira dos Cistercienses, com sede na Cidade de ltaporanga (SP), e
outras entidades. Publicado no DO de 2 de maio de 1996.

1785

RETIFICAÇÕES
RESOLUÇÃO
4 - Resolução -Autoriza o Estado de Mato Grosso a elevar, temporariamente
e em caráter excepcional, seu limite de endividamento para fíns de
emissão, mediante ofertas públicas, de Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de Mato Grosso (LFI'EIMT), destinadas ao giro de sua dívida
mobiliária vencível no 12 semestre de.1996. Publicada no DO de 12 de
fevereiro de 1996 e retilicada no DO de 19 de abril de 1996.

1787

DECRETOS
1.784 - Decreto de 11 de janeiro de 1996 - Aprova a Estrutura Regimental
e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de janeiro de
1996 e retificado no DO de 24 de abril de 1996.

1791

1.860 -Decreto de 11 de abril de 1996. Concede indulto especial e condicional
e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de abril de 1996............
Retificado no DO de 15 de abril de 1996.........................................

1679
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ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ABASTECIMENTO
Álcool; Açúcar; Estoque
Medida Provisória n'l1.385, de 11 de abril de 1996..................................

1536

ACADEMIA DE MÚSICALORENZO FERNÂNDEZ, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade Pública, declaração

(11) Decreto de 18 de abril de 1996

1772

AÇÃO COMUNITÁRIA PAROQUIAL, PORTO ÁLEGRE (RS)
Utilidade Pública, declaração
(2) Decreto de 8 de abril de 1996

1760

AÇÃO SOCIAL DA IGREJA BATISTA DA LAGOlNHA, BELO HORIZONTE
(MG)

Utilidade Pública, declaração
(4) Decreto de 10 de abril de 1996

1762

AÇÕES
Transferência; 1tt Hartford Leife International Lt;

Icatu Seguros S.A; Companhia Brasileira de Capitalização
(COBRAC)
Decreto n' 1.869, de 17 de abril de 1996.............................................

1730

ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Texto, aprovação; Brasil e Cabo Verde
Decreto Legislativo n'l 41. de 15 de abril de 1996
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1651

1810
ACORDO COMERCIAL N' 16 - SETOR DE INDÚSTRIAPETROQuíMICA
Trigésimo Terceiro Protocolo Adicional, execução; Brasil e Venezuela

Decreto n' 1.879, de 26 de abril de 1996

1741

ACORDO COMERCIAL N' 18
Execução; Trigésimo Terceiro Protocolo Adicional; Brasil e Venezuela
Setor da Indústria Fotográfica
Decreto n 2 1.88D. de 26 de abril de 1996..............................................

1742

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATUREZA COMERCIAL
Execução; Brasil e México

Decreto n" 1.881, de 26 de abril de 1996

1743

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO N' 3
Execução; Protocolo da Adequação; Brasil e Chile
Ata de Retificação

Decreto n' 1.884, de 26 de abril de 1996..............................................

1746

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATUREZA COMERCIAL ENTRE
BRASIL, ARGENTINA, CHILE, MÉXICO, URUGUAI E VENEZUELA
Protocolo de prorrogação
Decreto n Q 1.853, de 10 de abril de 1996

1668

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO DAS CONCESSÕESN'3
Execução, Protocolo Adicional, Décimo Sexto; Brasil e Chile
Decreto n Q 1.877, de 26 de abril de 1996

1739

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO DAS CONCESSÕES
Quarto Protocolo Adicional, execução; Brasil e Colômbia

Decreto n' 1.872, de 18 de abril de 1996

1733

Quarto Protocolo Adicional, execução; Brasil e México
Decreto n 21.871, de 18 de abril de 1996

1732

Nono Protocolo Adicional, execução; Brasil e Equador
Decreto n 2 1.873, de 18 de abril de 1996

1734

ACORDO DE ALCANCE PARCIALPARAA LIBERAÇÃO E EXPANSÃO DO
COMÉRCIO !NTRA-REGIONAL DE SEMENTES
Primeiro Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina, Bolívia, Chile,
Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e Cuba
Decreto n 21.870, de 18 de abril de 1996

1731
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1811
ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA

Execução; Terceiro Protocolo Adicional; Brasil e Bolívia
Decreto n!:! 1.882, de 26 de abril de 1996.....................................................

1744

Execução; Quinto Protocolo Adicional; Brasil e Venezuela

Decreto n!! 1.883, de 26 de abril de 1996.....................................................
Primeiro Protocolo Adicional, execução; Brasil, Argentina, Paraguai,

1745

Uruguai, Estados Partes do MERCOSUL e Bolivia
Decreto n' 1.878, de 26 de abril de 1996
:............................................

1740

Quarto Protocolo Adicional
Decreto n!i! 1.852, de 10 de abril de 1996

,

1667

Decreto n!!1.851, de 10 de abril de 1996.....................................................

1666

Quinto Protocolo Adicional

ACORDO DE COOPERAÇÃO JUDIC1ÃRlA

Matéria civil, comercial, trabalhista e administrativa, Brasil e Uruguai
Decreto n' 1.850, de 10 de abril de 1996.....................................................

1665

ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA A PREVENÇÃO AO USO E COMBATE
À PRODUÇÃO E AO TRÁFICO ILíCITOS DE ENTORPECENTES E
SUBSTÃNClAS PSICOTRÓPICAS

Brasil e Rússia
Decreto n' 1.856, de 10 de abril de 1996.....................................................

1671

ACORDO DE PREVIDÊ:NCIA SOCIAL

Aprovação; Brasil e Chile
Decreto n~ 1.875, de 25 de abril de 1996.........................................

1737

ACORDO POR TROCA DE NOTAS

Relativo à lotação de funcionários consulares brasileiros e argentinos
Decreto nl!1.854, de 10 de abril de 1996.....................................................

1669

ACORDO SOBRE O CONTRATO DE TRANSPORTE E A RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERNACIONAL DE MERCADORlAS

Execução; Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai
Decreto nf!.1.866, de 16 de abril de 1996.~...................................................

1726

AÇÜCAB

Abastecimento; Estoque; Exportação
Medida Provisória n" 1.385, de 11 de abril de 1996..................................
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1536

1812
ADICIONALAOFRETE PARAARENOVAÇÃO DOFIINDo DAMARINHA
MERCANTE(AFRMM)
Legislação, alteração

Medidn Provisória n' 1.401, de 11 de abril de 1996...................................

1604

ADMINISTRAÇÃO PúBLICA
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória n!! 1.403; de 11 de abril de 1996...................................

1619

Contrato; Licitação; Normais; Lei n 2 8.666193, alteração
Medida Provisória n!} 1.400, de 11 de abril de 1996...................................

1603

Créditos; Cadastro, regulamentação

Medida Provisória n!!'1.40~. de 11 de abril de 1996...................................

1611

Entidade, extinção, dissolução; Encargos; Lei n!:! 8.931/94, alteração

Medida Provisória n' 1.399, de 11 de abril de 1996...................................

1602

ADVOCACIA-GERAL DAUNIÃo
Cargo em Comissão, criação, reclassificação

Medida Provisória n' 1.379, de 11 de abril de 1996...................................

1481

ÁLCOOL
Abastecimento; Estoque; Exportação
Medida Provisória n!! }.385, de 11 de abril de 1996...................................

1536

Redação de percentual; Lei nlO! 8.723/93
Medida Provisória n~ 1.409, de 17 de abril de 1996...................................

1633

APA ver ÃREADE PROTEÇÃOAMBIENTAL
ÃREADE PROTEÇÃOAMBIENTAL
Alteração; Decreto nlO! 98.881f90; Carste de Lagoa Santa (MG)

Decreto n' 1.876, de 25 de abril de 1996

1738

ARGENTINA
Acordo de alcance parcial para a Liberação e Expansão do Comércio
Intra-Regional de Sementes
Primeiro Protocolo Adicional. execução
Decreto nQ 1.870, de 18 de abril de 1996..............................................

1731

Acordo de Complementação Econômica n2 34; Primeiro Protocolo Adicional, execução

Decreto n' 1.878, de 26 de abril de 1996

1740

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 4, p. 1809-1839, abro 1996

1813
Acordo de Complementação Econômica; DécimoPrimeiroProtocolo
Decreto n' 1.859, delO de abril de 1996......................................................

1679

ASILO DA VELHICE VISCONDE PlNHElRO, CANTAGALO (&I)
Utilidade Pública, declaração
(16) Decreto de 26 de abril de 1996

1778

ASSISTftNClA SOClAL
Organização; Lei nQ 8.742, alteração .
Medida Provisória na 1.380. de 11 de abril de 1996..................................

1448

ASSOClAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILElRA DE PREVENÇÃO E
ASSISTftNClA A SAúDE, ANANlNDEUA (PA)
Utilidade Pública, declaração
(20) Decreto de 29 de abril de 1996

1783

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COROADOS, COROADOS (SP)
Utilidade Pública, declaração
(8) Decreto de 18 de abril de 1996

1768

ASSOClAÇÃO BRASILElRA DOS CISTERCIENSES, ITAPORANGA (SP)
Utilidade Pública, declaração
(22) Decreto de 30 de abril de 1996

1785

ASSOCIAÇÃO CAMINBO DE LUZ, BRASíLlA (DF)
Utilidade Pública, declaração
(2) Decreto de 8 de abril de 1996

1760

ASSOClAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNClA DE LUPIONÓPOLIS, LUPIONÓPOLIS (PR)
Utilidade Pública, declaração
(22) Decreto de 30 de abril de 1996

1785

ASSOClAÇÃO FILANTRÓPICA CRlANÇA FELIZ, COTlA (SP)
Utilidade Pública, declaração
(4) Decreto de 10 de abril de 1996
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1762

1814
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE JECEABA, JECEABA
(MG)

Utilidade Pública, declaração

(2) Decreto de 8 de abril de 1996

1760

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS VETERANOS DA FEB, RIO DE JANEIRO
(RJ)

Utilidade Pública, declaração

(11) Decreto de 18 de abril de 1996

1772

ATA DE RETIFICAÇÃO
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n Q 3, execução; Protocolo da
Adequação; Brasil e Chile

Decreto n' 1.884, de 26 de abril de 1996

1746

ATIVIDADE DE FINANÇAS, CONTROLE, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Gratificação de Desempenho e Produtividade
Medida Provisória n Q 1.383, de 11 de abril de 1996...................................

1504

B
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Linhas de Crédito Comercial
Medida Provisória n!!: 1.372, de 3 de abril de 1996.....................................

1465

BANCO DO BRASIL S.A
Aumento de Capital, Nota do Tesouro Nacional (NTN)
Medida Provisória n'l 1,410, de 18 de abril de 1996...................................

1635

BANCO MITSUBISm BRASILEIRO S.A
Capital Social; Participação estrangeira;

(5) Decreto de 10 de abril de 1956..............................................................

1764

BENEFíCIO PREVIDENCIÁRIO
Lei n' 8.213, de 24 dejuIbo de 1991............................................................

1407

BENS DE USO
Equipamento, Material e Tecnologia Nuclear e de Equipamento e Material de Uso Duplo e Tecnolôgía, exportação
Decreto n~ 1.861, de 12 de abril de 1996

1682
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1815
BENS SENSívEIS E SERVIÇOS
Área nuclear e serviços diretamente veiculados, exportação

Decreto n' 1.861, de 12 de abril de 1996..""""""""""""""""""""""""...

1682

BIBLIOTECA RIO-GRANDENSE, RIO GRANDE (RS)
Utilidade Pública, declaração

(11) Decreto de 18 de abril de 1996 """"""""""""""""""""""""""".""

1772

BIB REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
Controle acionário, transferência; Sul América Unibanco Seguradora
S.A.
(21) Decreto de 30 de abril de 1996 """""""""""""""""""""""""""",,.

1784

BOLíVIA
Acordo de Alcance Parcial para a Liberação e Expansão do Comércio
Intra-Regional de Sementes
Primeiro Protocolo Adicional, execução
Decreto n Q 1.870, de 18 de abril de 1996.............................................
Acordo de Complementação Econômica

02

1731

26, execução; Terceiro Proto-

colo Adicional
Decreto n' 1.882, de 26 de abril de 1996"""""""""""""""""""""""""".

1744

Acordo de Complementação Econômica n Q 34; Primeiro Protocolo Adicio-

nal, execução
Decreto n' 1.878, de 26 de abril de 1996"""""""""""""""""""""""."""

1740

Acordo sobre o contrato de Transporte e a Responsabilidade Civil do
Transportador no Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias
Decreto n Q 1.866, de 16 de abril de 1996.....................................................

1726

c
CABO VERDE

Acordo; Texto, aprovação; Brasil
Decreto Legislativo nº 41, de 15 de abril de 1996

1651

CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES
FEDERAIS NÃO QUITADOS (CAD!N)
Regulamentação
Medida Provisória nº 1.402, de 11 de abril de 1996..................................
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1611

1816
CADIN ver CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E
ENTIDADES FEDERAIS NÃO QUITADOS
CAPITAL SOCIAL

Participação estrangeira, aumento; Banco Mitsubishi Brasileiro S.A.
(5) Decreto de 10 de abril de 1996

1764

Participação estrangeira; Excel Banco S.A.
Decreto n!! 1.868, de 17 de abril de 1996

1729

CARGO EM COMISSÃO

Criação; Ministério da Fazenda; Reclassificação; Advocacia-Geral da
União
Medida Provisória n 21.379, de 11 de abril de 1996...................................

1481

Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo, aprovação; Ministério
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
Decreto nº 1.784, de 11 de janeiro de 1996
Publicado no DO de 12 de janeiro de 1996, Retificado no DO de 24 de
abril de 1996............................................................................................

1791

Quantitativo; Administração Pública
Medida Provisória n~ 1.403, de 11 de abril de 1996...................................

1619

Remanejamento
Ministério da Ciência e Tecnologia
Decreto n 21.858, de' 10 de abril de 1996..............................................

1678

Ministério da Justiça
Decreto n!! 1.865, de 16 de abril de 1996..............................................

1725

Ministério Extraordinário de Política Fundiária
Decreto n'21.888, de 29 de abril de 1996..............................................

1755

Ministério Extraordinário para Coordenação de Assuntos Políticos
Decreto n!! 1.887, de 29 de abril de 1996..............................................

1754

CARSTE DA LAGOA SANTA (MG)

Área de Proteção Ambiental (APA), Decreto ns 98.881190, alteração
Decreto n' 1.876, de 25 de abril de 1996

1738

CENTRO COMUNITÃRlO INFANTIL CAMINHANDO COM JESUS, BELO
HORIZONTE (MG)

Utilidade Pública, declaração
(4) Decreto de 10 de abril de 1996..............................................................

1762
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1817
CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA (CERENE), BLUMENAU (SC)

Utilidade Pública, declaração
(4) Decreto de 10 de abril de 1996

1762

CHILE

Acordo de Alcance Parcial de Renegociação; Décimo Sexto Protocolo
Adicional, execução
Decreto n'l1.877, de 26 de abril de 1996.....................................................

1739

Acordo de Alcance Parcial de Renegociação ns 3, execução; Protocolo da
adequação
Ata de Retificação
Decreto n!!1.884, de 26 de abril de 1996.............................................

1746

Acordo de Alcance Parcial para a Liberação e Expansão do Comércio
Intra-Regional de Sementes
Primeiro Protocolo Adicional, execução
Decreto n' 1.870, de 19 de abril de 1996.............................................

1731

Acordo de Previdência Social; Decreto Legislativo n Q 75/95
Decreto nº 1.875, de 25 de abril de 1996.....................................................

1737

Acordo sobre o Contrato de Transporte e a Responsabilidade Civil do
Transportador no Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias
,
,,",
,",..
Decreto n!!1,866, de 16 de abril de 1996 ".:

1726

COLÔMBIA

Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões outorgadas
n ll 10

Quatro Protocolo Adicional, execução
Decreto n!! 1.872, de 18 de abril de 1996."""

"".....

1733

Acordo de Alcance Parcial para a Liberação e Expansão do Comércio
Intra-Regional de Sementes
Primeiro Protocolo Adicional, execução
""""
,,",,...................
Decreto.n!!1.870, de 18 de abril de 1996

1731

COMITÊ NACIONAL PARA A PREPARAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO
BRASIL NA CÚPULA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

Alteração, Decreto de 28 de março de 1996
(19) Decreto de 26 de abril de 1996

1781

COMPANHIA BRASILEIRA DE CAPITALIZAÇÃO (COBRAC)

Ações, transferência; Itt Martford Life International Lt.
Decreto n' 1.869, de 17 de abril de 1996.....................................................
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 4, p. 1809-1839, abro 1996

1730

1818
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)
Recursos; Companhia Fluminense de Trens Urbanos (Flumitrens); Lei
ne 8.995, alteração

Medida Provisória n' 1.374, de 11 de abril de 1996...................................

1467

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRÃSl
Recursos, utilização; Fundo da Marinha Mercante (FMM)
Medida Provis6ria n'21.375, de 11 de abril de 1996...................................

1468

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIGl
Operação financeira, Empréstimo externo, Programa de Expansão dos
Sistemas de Subtranamísaão e Distribuição de Energia Elétrica no Vale
do -Iequetinhonha; União Federal, garantia; Estado de Minas Gerais,
contragarantia
Resolução nº 25, de 1996

1661

COMPANHIA FLUMINENSE DE TRENS URBANOS (FLUMITRENS)
Pagamento de pessoal; Recursos; Lei nl! 8.995, alteração
Medida Provisória n!! 1.374, de 11 de abril de 1996...... ,............................

1467

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL), FRANÇA (SP)
Utilidade Pública, declaração de desapropiação

(9) Decreta de 18 de abril de 1996
(10) Decreta de 18 de abril de 1996

1769
1770

COMPARECIMENTO, CITAÇÃO DE EDITAL
Processo, suspensão; Decreto-Lei n2 3.689/41
Lei n' 9.271, de 17 de abril de 1996.............................................................

1461

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÓMICA
Medida Provisória n' 1.373, de3 de abril de 1996.....................................

1466

CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÓES UNIDAS
Levantamento Parcial do Embargo à Exportação de Armas e Equipamento Militar, Resolução nl! 1.021, 1995, execução
Decreto ni!1.862, de 15 de abril de 1996

1702

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
Sistema Financeiro Nacional, restruturação
Medida Provisória n'l 1.412, de 25 de abril de 1996...................................

1641
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1819
CONSELHO NACIONAL,DE pOLfTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA
Indulto Especial e Condicional, concessão
Decreto n!21.860, de 11 de abril de 1996
o..
Retificado no DO de 15 de abril de 1996 """""""""'''"'''''"."".,,,,''''''''''''

1679
1791

CONTRATO

Administração Pública; Lei nl! 8.666/93, alteração
Medida Provisória nº 1.400, de 11 de abril de 1996..................................

1603

CONTROLE ACIONÁR10

Transferência; Sul América Unibanco Seguradora S.A.
Bib Representação e Participação Ltda.
(21) Decreto de 30 de abril de 1996

""""

,,""",,.......

1784

Acordo Básico; Texto, aprovação; Brasil e Cabo Verde
DecretoLegislativo nº 41, de 15 de abril de 1996......................................

1651

COOPERAÇÃO TÉCNICA

CRECHE ClRANDINHA - CENTRO DE APOIO E ASSISTJ<NCIA
CRIANÇA, BELO HORIZONTE (MG)

A

Utilidade Pública, declaração
(22) Decreto de 30 de abril de 1996 "",.......................................................

1785

CRÉDITO PRESUMIDO
Utilização. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Medida Provisória n!2].394, de 11 de abril de 1996..................................

1587

CÚPULA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

Comitê Nacional para a preparação da participação do Brasil, alteração,
Decreto de 28 de março de 1996
(19) Decreto de 26 de abril de 1996

1781

D
DÉBITO

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); Dívida ativa, inscrição;
Lei n 2 8.844/94, alteração
Medida Provis6ria n Q 1.387, de 11 de abril de 1996..................................

1545

DÉCIMOS

Criação; Servidor Público Civil; Remuneração; Leis nl! 8.112/90 e
8.91IJ94, alteração

Medida Provisória n!.! 1.389, de 11 de abril de 1996..................................
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 4, p. 1809-1839, abro 1996

1547

1820
DESESTATlZAÇÃO
Lei nl! 8.031J90, alteração
Medida Provisória nf! 1.391, de 11 de abril de 1996...................................

1568

DIRIGENTE SINDICAL
Reintegração; Decreto-Lei nl!5.452, de 12 de maio de 1943

Lei n' 9.270, de 17 de abril de 1996.............................................................

1461

DÍVIDA ATIVA ver DÉBITO

E
EMPRESA DE COMUNICAÇÃO NOVO NORDESTE LTDA (ECONNOL),
ARAPlRACA (AL)
Radiodifusão, Serviço, Concessão, Transferência; Empresa Divulgadora

Novo Nordeste Lida. (EDINNOL)
(17) Decreto de 26 de abril de 1996

1779

ENCARGOS FlliANCEffiOS
Administração Pública; Entidade, extinção, dissolução; Lei n!! 8.931/94,
alteração
Medida Provisória nº 1.399, de 11 de abril de 1996...................................

1602

EQUADOR
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões outorgadas

ns 11
Novo Protocolo Adicional, execução
Decreto n Q 1.873, de 18 de abril de 1996..............................................

1734

Acordo de Alcance Parcial para a Liberação e Expansão do Comércio
Intra-Regional de Sementes
Primeiro Protocolo Adicional, execução
Decreto nº 1.870, de 18 de abril de 1996..............................................

1731

EQUIPAMENTO, MATERlAL E TECNOLOGlA NUCLEAR E DE EQUIPAMENTO E MATERlAL DE USO DUPLO E TECNOLOGIA
Exportação

Decreto n' 1.861, de 12 de abril de 1996

1682

ESTADO DE MrnAS GERAIS
Contragarantia, Operação financeira; Empréstimo externo; Companhia
Energética de Minas Gerais (CEMIG); KrediAanstalt für Wiederaufban
(IQ?W) União Federal, garantia
Resolução nº 25, de 12 de abril de 1996
".......

1661
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1821
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n Q 24, de 12 de abril de 1996......................................................

1659

ESTADOS PARTES DO MERCOSUL
Acordo de Complementação Econômica nº 34; Primeiro Protocolo Adicional, execução
Decreto n" 1.878, de 26 de abril de 1996.....................................................

1740

EXCEL BANCO S.A.
Capital Social; participação estrangeira
Decreto n' 1.868, de 17 de abril de 1996.....................................................

1729

EXECUTIVA FM LTDA., SALGUEIRO (PE)
Radiodifusão, Serviço, permissão
Decreto Legislativo n'138, de 12 de abril de 1996

1649

F
FAZENDA FAlSA, SANTA LUZIA (MA)
Interesse social, declaração
(14) Decreto de 23 de abril de 1996

"....................

1775

FAZENDA SÃO JOAQUIM, PONTES E LACERDA (MT)
Interesse social, declaração

(I5) Decreto de 23 de abril de 1996

1777

FORÇAS ARMADAS
Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação
Medida Provisória n'21.404, de 11 de abril de 1996..................................

1621

FUNÇÃO GRATIFICADA
Quantitativo; Administração Pública
Medida Provisória n'2 1.403, de 11 de abril de 1996",,,,,,,,.... ,,..................

1619

FUNDAÇÃO BRASíLIA DE ARTES E HUMANIDADES, BRASíLIA (DF)
Utilidade Pública, declaração
(22) Decreto de 30 de abril de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 4, p. 1809-1839, abro 1996

1785

1822
FUNDAÇÃO CULTURAL DE IJuí, lJUÍ (RS)
Utilidade Pública, declaração
(4) Decreto de 10 de abril de 1996..............................................................

1762

FUNDAÇÃO DOM AVELAR BRANDÃO VILELA, SALVADOR (BA)

Radiofusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Excelsior da Bahia
SoA, Salvador (BA)
(18) Decreto de 26 de abril de 1996

1780

FUNDAÇÃO UNIVERSITÃRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ, TAUBATÉ (SP)
Utilidade Pública, declaração
(2) Decreto de 8 de abril de 1996

1760

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
Recursos, alocação; Sistema Único de Saúde (SUS)
Medida Provisória n!! 1.406, de 11 de abril de 1996

,........................

Recursos; Leis nss 8.019/90 e 8.212/91, alteração
Medida Provisória n!! 1.382, de 11 de abril de 1996...................................

1627
1503

FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL (FCUS)

Funcionamento; Legislação
Medirúz Prouisóría n' 1.405, de 11 de abril de 1996............................

1626

FUNDO DE MARINHA MERCANTE (FMM)
Legislação, alteração

Medida Provisória nº 1.401, de 11 de abril de 1996...................................

1604

Recursos, utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbrás)
Medida Provisória n 21.37S, de 11 de abril de 1996...................................

1468

FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
(FUNTREDE)

Funcionamento; Legislação
Medida Provisória n 21.405, de 11 de abril de 1996...................................

1626

FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL (FESR)

Funcionamento; Legislação
Medida Provisória n 2 1.40S, de 11 de abril de 1996...................................

1626
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1823

G
GLEBA BRAÇO SUL, SETOR 113,LOTES 145-A, 145-B, 278 e 279, MATUPÁ (MT)

Doação
(12) Decreto de 18 de abril de 1996

1773

GLEBA NOVO DESTINO - SETOR URUPÃ, MIRANTE DA SERRA (RO)

Doação
(6) Decreto de 16 de abril de 1996.............................................................

1764

GLEBA TACUTU, BONFIM (RR)

Doação
(7) Decreto de 16 de abril de 1996

1766

GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET)

Criação; Militar;Forças Armadas
Medida Provisória n Q 1.404, de 11 de abril de 1996

"......................

1621

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO
Criação; Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária
Medida Provisória n'21.378, de 11 de abril de 1996..................................

1478

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VÔO

Criação; Grupo de Defesa Aérea e Controle de Tráfego (DACTA)
Medida Provisória nº 1.378, de 11 de abril de 1996..................................

1478

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)

Criação;Atividades de finanças, controle, orçamentoe planejamento
Medida Provisória n Q 1.383, de 11 de abril de 1996..................................

1504

GRUPO-DEFESA AÉREA E CONTROLE DO TRÁFEGO (DACTA)

Gratificaçãode Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo,criação
Medida Provisória n Q 1.378, de 11 de abril de 1996..................................
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,

V.
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1478

1824

I
ICATU SEGUROS S.A
Ações, transferências; ltt Hortforâ Leife International Lt.
Decreto n Q 1.869, de 17 de abril de 1996 ,

.

1730

Alíquota
Alteração; Tarifa Externa Comum
Decreto n' 1.890, de 29 de abril de 1996..............................................

1756

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

Redução
Decreto n!! 1.863, de 16 de abril de 1996..............................................
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) Informática; Bens de;
Decreto n'l1.885, de 26 de abril de 1996

1703
1747

Isenção; Informática; Bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n'l 1.414, de 25 de abril de 1996...................................

1644

Redução
Medida Provisória n'l1.393, de 11 de abril de 1996...................................

1580

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Crédito presumido
Medida Provisória n!! 1.394, de 11 de abril de 1996...................................

1587

Informática; Bens de; Imposto de Importação
Decreto n' 1.885, de 26 abril de 1996

1747

Isenção
Equipamento; Máquina; Aparelho; Instrumento
Medida Provisória nº 1.413, de 25 abril de 1996................................
Informática; Bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória nº 1.414, de 25 abril de 1996................................

1643
1644

INDULTO ESPECIAL E CONDICIONAL
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Concessão
Decreto nº 1.860, de 11 abril de 1996
Publicado no DO de 12 abril de 1996
Retificado no DO de 15 abril de 1996...........................................

1679
1791

INFORMÁTICA
Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), Isenção; Imposto de
Importação; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória nº 1.414, de 25 abril de 1996
Decreto n' 1.885, de 26 abril de 1996 ...,......................................................

1644
1747
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1825
IPI ver IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
INCRA ver INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTI:NCIA SOCIAL
ESTE BRASILEIRA, NITERÓI (RJ)
Utilidade Pública. declaração

(20) Decreto de 29 abril de 1996

1783

INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST11:NCIASOCIAL
NORTE BRASILEIRA, ANANINDEUA (PA)
Utilidade Pública, declaração

(20) Decreto de 29 abril de 1996

1783

INSTITUIÇÃO ADVENTISTA ESTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E
ASSIST11:NCIA A SAÚDE, NITERÓI (RJ)
Utilidade Pública, declaração

(20) Decreto de 29 de abril de 1996

1783

INSTITUIÇÃO DE PESQUISA CIENTíFICA E TECNOLÓGICA
Autonomia, concessão
Emenda Constitucional n!! 11 J de 2 de maio de 1996

1357

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Dirigente; Responsabilidade solidária
Medida Provisória n'l1.376, de 11 de abril de 1996..................................

1469

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
Apoio técnico e administrativo

Ministério ExtraordináriodePolítica Fundiária e para Coordenação
de Assuntos Políticos

Decreto n' 1.889, de 29 de abril de 1996.............................................

1755

Doação

Municípiode Matupá (MT); GlebaBraçoSul Setor 1JB, Lotes 145
145-B, 278 e 279
(12) Decreto de 18 de abril de 1996....................................................
Município de Bonfim (RR), doação Gleba Tacutu
(7) Decreto de 16 de abril de 1996......................................................
Município de Mirante da Serra eRO), doação

MA,

1773
1766

Gleba Novo Destino - Setor Urupã

(6) Decreto de 16 de abril de 1996......................................................
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1764

1826
!TT HARTFORD LIFE INTERNATIONAL LT.
Ações, transferência; Icatu Seguros S.A.; Companhia Brasileira de Ca-

pitalização (COBRAC)

Decreton' 1.869, de 17 de abril de 1996

1730

INTERESSE PúBLICO
Contrato por prazo determinado; Serviço público; Lei nO. 8.745/93, alteração

Medida Provisória n'! 1.411, de 18 de abril de 1996...................................

1640

INTERESSE SOCIAL
Declaração
Fazenda Faisa, Santa Luzia (MA)
(14)

Decreto de 23 de abril de 1996....................................................

1775

Fazenda São Joaquim, Pontes e Lacerda (MT)

Decreto de 23 de abril de 1996....................................................
Riacho Seco, Divinópolis (GO)
(13) Decreto de 13 de abril de 1996....................................................
(15)

1777
1774

ISONOMIA SALARIAL
Servidor público civil
Medida Provisória n!! 1.381, de 11 de abril de 1996...................................

1490

L
LAR JOSÉ MARIA LISBOA, BIRIGUI (SP)
Utilidade Pública, declaração
(22)

Decreto de 30 de abril de 1996............................................................

1785

LAR METODISTA, SANTA MARIA (RS)
Utilidade Pública, declaração
(2)

Decreto de 8 de abril de 1996

1760

LEI ORÇAMENTÁRIA ver ORÇAMENTO
LETRA FINANCEIRA DO TESOURO
Autorização; Santa Catarina
Resolução n!! 26, de 25 de abril de 1996

1663
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1827
Emissão
Dívida mobiliária; Estado de Mato Grosso

Resolução n 2 4, de 1996
Publicada no DO de 12 de fevereiro de 1996 e retificada no DO de
19 de abril de 1996

1787

Estado do Rio Grande do Sul

Resolução n'24, de 12 de abril de 1996..............................................

1659

LICITAÇÃO

Administração Pública; Lei n' 8.666/93, alteração
Medida Provis6ria n 21.400, de 11 de abril de 1996..........................

1603

M
MENSALIDADE ESCOLAR
Reajuste
Medida Provisória n' 1.386, de 11 de abril de 1996..................................

1539

MÉXICO
Acordo de Alcance Parcial de Natureza Comercial, execução

Decreto n21.881, de 26 de abril de 1996.....................................................

1743

Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas

n'9
Quarto Protocolo Adicional, execução
Decreto nº 1.871, de 18 de abril de 1996.............................................

1732

MILITAR
Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação; Forças
Armadas

Medida Provisória n!! 1.404, de 11 de abril de 1996..................................

1621

MINISTÉRIOS
Organização
Medida Provisória n' 1.384, de 11 de abril de 1996..................................

1508

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMADO ESTADO
Cargo em Comissão, remanejamento
Ministério da Ciência e Tecnologia
Decreto n' 1.858, de 10 de abril de 1996.............................................
Ministério da Justiça
Decreto n' 1.865, de 16 de abril de 1996.............................................
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1678
1725

1828
Remanejamento
Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário para Coordenação
de Assuntos Políticos

Decreto n' 1.887, de 29 de abril de 1996..............................................
MinistérioExtraordinário de Política Fundiária
Decreto n' 1.888, de 29 de abril de 1996..............................................

1754
1755

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
Dispensa

de Licitação

(1) Decreto de 20 de abril de 1996..............................................................

1759

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA
Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização, criação

Medida Provisória n' 1.378, de 11 de abril de 1996...................................

1478

MINISTÉRIO DA CIl!:NCIA E TECNOWGIA
Cargo em Comissão; remanejamento

Decreto n' 1.858, de 10 de abril de 1996

1678

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Cargo em Comissão, criação

Medida Provisória n' 1.379, de 11 de abril de 1996...................................

1481

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Cargo em Comissão, remanejamento

Decreto n' 1.865, de 16 de abril de 1996

1725

MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DE POLíTICA FUNDIÁRIA
Cargo em Comissão, remanejamento

Decreto nº 1.888, de 29 de abril de 1996

1755

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. (INeRA) Apoio
técnico e administrativo

Decreto n' 1.889, de 29 de abril de 1996

1756

MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO PARA COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS pOLíTICOS
Cargo em Comissão, remanejamento

Decreto n' 1.887, de 29 de abril de 1996.....................................................

1754

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INeRA), Apoio
técnico e administrativo

Decreto n' 1.889, de 29 de abril de 1996

1755
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1829
MUNICÍPIO DE BONFIM (RR)
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Gleba Tacutu,
doação

(7) Decreto de 16 de abril de 1996

1766

MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS (GOl
Reforma agrária, declaração; Riacho Seco

(13) Decreto de 23 de abril de 1996

1774

MUNIcíPIO DE MATUPÁ (MT)
Doação, Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)

Gleba Braço Sul, Setor 113, Lotes 145-A, 145-B, 278 e 279
(12) Decreto de 18 de abril de 1996....................................................

1773

MUNICípIO DE MIRANTE DA SERBA (RO)
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INeRA)
Gleba Novo Destino - Setor Urupã, doação

(6) Decreto de 16 de abril de 1996......................................................

1764

MUNICípIO DE PONTES E LACERDA (MT)
Interesse social, declaração; Fazenda São Joaquim

(15) Decreto de 23 de abril de 1996

1777

MUNICípIO DE SANTA LUZIA (MA)
Interesse social, declaração; Fazenda Faisa
(14) Decreto de 23 de abril de 1996

1775

MUNIcíPIO DO RIO DE JANEIRO (RJ)
Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n!! 22, de 10 de abril de 1996......................................................

1655

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL (NTN)
Aumento de capital; Banco do Brasil S.A.
Medida Provisória n!! 1.410, de 18 de abril de 1996..................................

1635

Programa Nacional de Desestatizaçãc (PND)
Medida Provisória n!l1.396, de 11 de abril de 1996

1592

"..........................
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1830
NúCLEO DE EXCELÊNCIA

Pesquisadores e Técnicos
Decreto n!! 1.857, de 10 de abril de 1996

1672

o
OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO MATEUS APÓSTOLO, SÃO MATEUS (SP)

Utilidade Pública, declaração
(22) Decreto de 30 de abril de 1996

1785

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA
Empréstimo externo; Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG),
Programa de Expansão dos Sistemas de Subtransmiasâo e Distribuição
de Energia Elétrica no Vale do Jequitinhonha; União Federal; garantia;
Estado de Minas Gerais, contragarantia
Resolução n!! 25, de 12 de abril de 1996......................................................

1661

Empréstimo externo não-reembolsável; União Federal, Estados, Distrito
Federal
Resolução n' 23, de 12 de abril de 1996

1658

ORÇAMENTO
Elaboração, diretrizes; Exercício de 1996. Lei n!! 9.082195, alteração
Medida Provisória n!! 1.408, de 11 de abril de 1996...................................

1632

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, CONVENÇÃO N" 158

Trabalhador, rescisão
Decreto n!! 1.855, de 10 de abril de 1996

t670

p
PARAGUAI

Acordo de Alcance Parcial para a Liberação e Expansão do Comércio
Intra-Regional de Sementes
Primeiro Protocolo Adicional, execução
Decreto n!! 1.870, de 18 de abril de 1996..............................................

1731

Acordo de Complementação Econômica n 34; Primeiro Protocolo Adicional, execução
Decreto n!! 1.878, de 26 de abril de 1996

1740

2
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1831
Acordo de Complementação Econômica, Décimo Primeiro Protocolo
Decreto n' 1.859, de 10 de abril de 1996

,.
Acordo sobre o Contrato de Transporte e a Responsabilidade Civil do
Transportador no Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias
Decreto nº 1.866, de 16 de abril de 1996
o..

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
Trabalhador
Medida Provisória nº 1.397, de 11 de abril de 1996..................................
PERU
Acordo de Alcance Parcial para a Liberação e Expansão do Comércio
Intra-Regional de Sementes
Primeiro Protocolo Adicional, execução
Decreto n' 1,870, de 18 de abril de 1996"""""."""".""""."""""."",
Acordo sobre o Contrato de Transporte e a Responsabilidade Civil do
Transportador no Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias
Decreto nº 1.866, de 16 de abril de 1996.....................................................
PESQUlSADORES E TÉCNICOS
Programa de Apoio a Núcleos de Excelência (PRONEX)
Decreto nº 1.857, de 10 de abril de 1996.....................................................

1679

1726

1594

1731
1726

1672

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO; PODER EXECUTIVO ver SISTEMA
DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
PREsmftNClA DA REPúBLICA
Organização
Medida Provisória nº 1.384, de 11 de abril de 1996..................................

1508

PREVIDftNClA SOCIAL
Reajuste, benefícios
Medida Provisória n' 1.415, de 29 de abril de 1996........""........"",,........

1645

PRlMElRA DESCRIÇÃO GEOGRÁFICA DO BRASIL
Definição, limite
Decreto n'l 1.874, de 22 de abril de 1996.....................................................

1735

PROFESSORES
Universidades Brasileiras, admissão
Emenda Constitucional ns t l, de 2 de maio de 1996

1357

PROGRAMA DE APOIO A NúCLEOS DE EXCELftNClA (PRONEX)
Desenvolvimento Científico-Tecnológico Brasileiro
Decreto nfl.1.857, de 10 de abril de 1996.....................................................
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1672

1832
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
Pessoa Jurídica; Contribuição; Lei n Q 8.212191
Medida Provisória nfJ.l.395, de 11 de abril de 1996...................................

1589

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO (PISlPASEP)
Contribuição
Medida Provisória n'21.407, de 11 de abril de 1996...................................

1628

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
Nota do Tesouro Nacional, utilização
Medida Provisória n'l 1.396, de 11 de abril de 1996...................................

1592

Q
QUARTO PROTOCOLO ADICIONAL
Acordo de Complementação Econômica nl!25; Brasil e Peru

Decreto n' 1.852, de 10 de abril de 1996

1667

QUINTO PROTOCOLO
Acordo de Complementação Econômica n 2 25; Brasil e Peru
Decreto n Q 1.851, de 10 de abril de 1996

1666

R
RÃDIO CULTURA DE ILHÉUS LTDA.; ILHÉUS (BA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(3) Decreto de 8 de abril de 1996

,..........................

1761

FUNDAÇÃO DOM AVELAR BRANDÃO VILELA, SALVADOR
(BA)
(18) Decreto de 26 de abril de 1996

1780

RÃDIO EXCELSIOR DA BAHIA S.A., SALVADOR (BA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência

RÃDIO GUARATMAN S/A, SANTA MARIA (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão
Decreto Legislativo n!! 40, de 12 de abril de 1996

,..........................

1650

Serviço, concessão
Fundação Cultural Nossa Senhora da Guia, Patos (PB)
Decreto Legislativo n!! 44, de 19 de abril de 1996...............................

1653

RADIODIFUSÃO
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1833
Rádio Cultura dos Inhamuns Ltda., Tauá (CE)

DecretoLegislativo nº 42, de 19 de abril de 1996...............................
Rádio Educadora de Guajará-Mirim Ltda., Guajará-Mirim eRü)

1651

Decreto Legislativo nº 43, de 19 de abril de 1996...............................

1653

Rádio Guarathan S.A., Santa Maria (RS)
Decreto Legislativo nº 40, de 12 de abril de 1996...............................

1650

Sociedade Rádio Itaporã Ltda., ltaporã (MS)
DecretoLegislativo n'2 39, de 12 de abril de 1996

>0......................

1650

Empresa Divulgadora Novo Nordeste Ltda. (EDINNOL);
Empresa de Comunicação Novo Nordeste Ltda. (EDINNOL), Arapiraca (AL)
(17) Decreto de 26 de abril de 1996....................................................

1779

Rádio Excelsior da Bahia S.A.. Salvador (BA)
Fundação Dom Avelar Brandão Vilela
(18) Decreto de 26 de abril de 1996....................................................

1780

Serviço, concessão, transferência

Serviço, permissão
Executiva FM Ltda.• Salgueiro (PE)
Decreto Legislativo nº 38, de 1996.......................................................

1649

Rádio Real FM Ltda., Cuiabá (MT)
Decreto Legislativo nº 45, de 19 de abril de 1996...............................

1654

REAL
Plano
Obrigações financeiras: Correção monetária
Medida Provis6ria nº 1.398, de 11 de abril de 1996..........................

1597

RECURSOS FINANCEIROS
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT); Seguro Desemprego; Leis
n' 8.019/90 e 8.212191, alteração
Medida Provis6ria nº 1.382, de 11 de abril de 1996..................................

1503

Pagamento de Pessoal; Companhia Fluminense de Trens Urbanos
(FLUMITRENS); Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU); Lei
ns 8.995, alteração
Medida Provisória n!!1.374, de 11 de abril de 1996..................................

1467

Utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (LLOYDBRÁS);
Fundo da Marinha Mercante (FMM)
Medida Provis6ria n 21.375, de 11 de abril de 1996..................................

1468
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1834
REGULAMENTO DE PROMOÇÕES DE GRADUADOS DO EXÉRCITO
(R-196)
Aprovação; Decretos nss 77.920/76, 83.702179, 86.079/81, 86.252/81,

87.128/82,89.598/84,90.545/84,94.121/87,96.946/88 e 96.039/88, Revogação
Decreto n'1 1.864, de 16 de abril de 1996.....................................................

1712

RIACHO SECO, DIVINÓPOLIS (GO)
Inst. social, declaração

(13) Decreto de 23 de abril de 1996............................................................

1774

s
SALÁRIO MíNIMo
Reajuste

Medida Provisória n' 1.415, de 29 de abril de 1996...................................

1645

SEGURIDADE SOCIAL
Plano de Custeio
Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991............................................................

1359

Servidorpúblico civil:Contribuição social
Medido Provisória n' 1.392, de 11 de abril de 1996...................................
Medida Provisória n' 1.415, de 29 de abril de 1996...................................

1578
1645

SENTENÇA CONDENATÓRIA
Alteração do Decreto-Lei nl!2.848 de 7 de dezembro de 1940

Lei n' 9.268, de l' de abril de 1996..............................................................

1458

SEQüESTRO
Nova redação ao § 4 2 do art. 159 do Código Penal
Lei n' 9.269, de 2 de abril de 1996...............................................................

1460

SERVIDOR PúBLICO
Isonomia salarial
Medida Provisória n'l1.381, de 11 de abril de 1996...................................

1490

Registro de assiduidade e pontualidade
Decreto n 2 1.867, de 17 de abril de 1996

1727

Remuneração; Data de pagamento
Medida Provisória n'11.388, de 11 de abril de 1996...................................

1546
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1835
SER~DORPúBUCOCDnL

Remuneração; Vantagem pessoal, extinção; Lei dos Quintos; Décimos,
criação; Leisn2s 8.112190 e 8.911194, alteração
Medida Provisória nl!1.389, de 11 de abril de 1996..................................

1547

Seguridade Social; Contribuição social
Medida Provisória n 21.392, de 11 de abril de 1996..................................

1578

SETOR DE INDÚSTRIA FOTOGRÁFICA
Acordo Comercial n 2 18, execução; Trigésimo Terceiro Protocolo Adicio-

nal; Brasil e Venezuela
Decreto n' 1.880, de 26 de abril de 1996.....................................................

1742

SETOR DE INDÚSTRIA PETROQUíMICA
Acordo Comercial n2 16; Trigésimo Terceiro Protocolo Adicional, execução
Decreto n' 1.879, de 26 de abril de 1996.....................................................

1741

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTNO
Organização
Medida Provisória n' 1.390, de 11 de abril de 1996..................................

1554

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Reestruturação, programa; Conselho Monetário Nacional

Medida Provisória nQ 1.412, de 25 de abril de 1996..................................

1641

SOCIEDADE BENEFICENTE DR. ENÉAS DE CARVALHO AGUIAR,
BAURU (SP)

Utilidade Pública, declaração
(22) Decreto de 30 de abril de 1996

1785

SOCIEDADE EDUCADORA BENEFICENTE EMIUE, CUIABÁ (MT)

Utilidade Pública, declaração
(4) Decreto de 10 de abril de 1996

1762

SOCIEDADE PESTALOZZI DE JOÃO NEIVA, JOÃO NEIVA (ES)

Utilidade Pública, declaração
(2) Decreto de 8 de abril de 1996

1760

SOCIEDADE RÁDIO ITAPORÃ LTDA., [TAPORÃ (MS)
Radiodifusão; Serviço, concessão

Decreto Legislativo n!? 39, de de 12 de abril 1996
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1650

1836
SOCIEDADE DE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, JUAZEIRO DO NORTE,{CE)
Utilização Pública, declaração

(2) Decreto de 8 de abril de 1996

1760

SUL AMÉRICA UNIBANCO SEGURADORA S.A.

Controle acionário, transferência
Bib Representação e Participação Ltda.
(21) Decreto de 30 de abril de 1996

1784

T
TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP)
Criação
Medida Provis6ria n'l 1.377 de 11 de abril de 1996 ..."..............................

1474

TÉCNICOS E CIENTISTAS ESTRANGEIROS
Universidades Brasileiras, admissão
Emenda Constitucional n!! 11, de 2 de maio de 1996.................................

1357

TRABALHADOR
Participação nos lucros

Medida. Provisória n' 1.397, de 11 de abril de 1996.........................

1594

Rescisão; Organização Internacional do Trabalho, Convenção n!! 158
Decreto n'l 1.855, de 10 de abril de 1996

1670

TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO

Mão-de-obra, requisição, Lei n'1 8.630/93
Decreto nº 1.886, de 29 de abril de 1996

1752

TRANSPORTE RODOVIÁRIO ver ACORDO SOBRE CONTRATO DE
TRANSPORTES E RESPONSABILIDADE CML DO TRANSPORTADOR NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERNACIONAL DE MERCADORIAS
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Informática, bens de; Aquisição
Medida Provisória n 21.414, de 25 de abril de 1996...................................
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UNIVERSIDADES BRASILEIRAS
Admissão; Professores, técnicos e cientistas estrangeiros

Emenda Constitucional n~ 11, de 2 de maio de 1996................................

1357

URUGUAI
Acordo de Alcance Parcial para a Liberação e Expansão do Comércio
Intra-Regional de Sementes

Primeiro ProtocoloAdicional,execução
Decreto n' 1.870, de 10 de abril de 1996.............................................

1731

Acordode ComplementaçãoEconômica0 2 34; PrimeiroProtocolo Adicional, execução

Decreto n' 1.878, de 26 de abril de 1996.....................................................
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Acordo sobre o contrato de Transporte e a Responsabilidade Civil do

Transportadorno Transporte RodiviárioInternacional de Mercadorias
Decreto n' 1.866, de 16 de abril de 1996.....................................................
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UTILIDADE PúBLICA
Declaração

Academia de Música Lorenzo Fernãndez, Rio de Janeiro (RJ)
(11) Decreto de 18 de abril de 1996....................................................
Ação Comunitária Paroquial Porto AIegre (RS)
(2) Decreto de 8 de abril de 1996........................................................
Associação Caminho de Luz, Brasília (DF)
(2) Decreto de 8 de abril de 1996........................................................
Ação Social da Igreja Batista da Lagoinha, Belo Horizonte (MG)
(4) Decreto de 10 de abril de 1996......................................................
Asilo da Velhice Vlsconde'Pínheíro, Cantagalo (RJ)
(16) Decreto de 26 de abril de 1996....................................................
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à Saúde, Ananindeua (PA)
(20) Decreto de 29 de abril de 1996....................................................
Associação Beneficente de Coroados, Coroados (SP)
(8) Decreto de 18 de abril de 1996......................................................
Associação Brasileira dos Cistercienses, Itaporanga (SP)
(22) Decreto de 30 de abril de 1996....................................................
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(22) Decreto de 30 de abril de 1996....................................................
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Associação Filantrópica Criança Feliz, Cotia (SP)

(4) Decreto de 10 de abril de 1996

1762

Associação Hospitalar do Município de Jeceaba, Jeceaba (MG)

(2) Decreto de 8 de abril de 1996

1760

Fundação Universitária de Saúde de Taubaté, Taubaté (SP)

(2) Decreto de 8 de abril de 1996

1760

Associação Nacional dos Veteranos da FEB, Rio de Janeiro (RJ)

(11) Decreto de 18 de abril de 1996....................................................
Biblioteca Rio-Grandense, Rio Grande (RS)
(11) Decreto de 18 de abril de 1996
Centro Comunitário Infantil Caminhando com Jesus, Belo Horizonte (MG)
(4) Decreto de 10 de abril de 1996
:..............................................
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1772

1762

Centro de Recuperação Nova Esperança (CERENE), Blumenau

(SC)
(4) Decreto de 10 de abril de 1996
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(9) Decreto de 18 de abril de 1996
Creche Cirandinha - Centro de Apoio e Assistência à Criança, Belo

1762
1769

Horizonte (MG)

(22) Decreto de 30 de abril de 1996

1785

Fundação Brasília de Artes e Humanidades, Brasilia (DF)

(22) Decreto de 30 de abril de 1996

1785

Fundação Cultural de ljuf, ljuí (RS)
(4) Decreto de 10 de abril de 1996

1762

Instituição Adventista de Educação e Assistência Social Este Brasileira, Niterói (RJ)

(20) Decreto de 29 de abril de 1996

1783

Instituição Adventista de Educação e Assistência Social Norte Brasileira, Ananindeua (PA)

(20) Decreto de 29 de abril de 1996

1783

Lar José Maria Lisboa, Birigüi (SP)

(22) Decreto de 30 de abril de 1996

1785

Lar Metodista, Santa Maria (RS)
(2) Decreto de 8 de abril de 1996

1760

Obra Social da Paróquia de São Mateus Apóstolo, São Mateus

(SP)
(22) Decreto de 30 de abril de 1996....................................................

1785

Sociedade Beneficente Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, Bauru (SP)

(22) Decreto de 30 de abril de 1996....................................................
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(4) Decreto de 10 de abril de 1996......................................................

1762

Sociedade Pestalozzi de João Neiva, João Neiva (ES)

(2) Decreto de 8 de abril de 1996........................................................

1760

Sociedade São Francisco das Chagas, Juazeiro do Norte CCE)

(2) Decreto de 8 de abril de 1996........................................................

1760

Declaração, Instituição de Servidão Administrativa
Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)

(10) Decreto de 18 de abril de 1996....................................................

1770
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Acordo Comercial n" 16, Setor da Indústria Petroquímica, Trigésimo
TerceiroProtocoloAdicional
Decreto n'l 1.879, de 26 de abril de 1996
':.............

1741

Acordo Comercial n 2 18, execução; Trigésimo Terceiro Protocolo Adi-
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Decreto n' 1.880, de 26 de abril de 1996.............................................
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LEI COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMENTAR NO 86, DE 14 DE MAIO DE 1996
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decretou, o Presidente da República, nos termos do § 3º do art. 66 da Constituição,
sancionou, e eu, JúLIO CAMPOS, Segundo Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do § 7º do mesmo
artigo, promulgo a seguinte lei:
Acrescenta disposito ao Código Eleitoral, a fim de permitir a ação rescisória em
casos de inelegibilidade.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Acrescente-se ao inciso I do art. 22 da Lei nº 4.737, de
15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, a seguinte alínea}:
«Art. 22

.

I -

.

[) a ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que
intentada dentro do prazo de cento e vinte dias de decisão
irrecorrivel, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até
o seu trânsito em julgado.»
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 5, p. 1841-1842, maio 1996
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Art. 2· Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se, inclusive, às decisões havidas até cento e
vinte dias anteriores à sua vigência.
Art. 3· Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 14 de maio de 1996.
SENADORJÜLIO CAMPOS
Segundo Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 1841-1842, maio 1996

LEIS

LEI N° 9.272, DE 3 DE MAIO DE 1996
Acrescenta incisos ao art. '30 da Lei
n' 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe
sobre a política agrtcola.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. lº É o art. 30 da Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
acrescido dos seguintes incisos:
«Art. 30

v XIV -

.
cadastro, cartografia e solo das propriedades rurais:
informações sobre doenças e pragas;

XV - indústria de produtos de origem vegetal e animal
e de insumos;

XVI
XVII XVIII -

classificação de produtos agropecuários;
inspeção de produtos e insumos;
infratores das várias legislações relativas à agro-

pecuária.»
Cal. LeisRep. Fed. Brasil,Brasília,v. 188,n. 5, p. 1843-1947, maio 1996
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Art. 2' O inciso VI do art. 30 da Lei n' 8.171, de 17 de janeiro
de 1991, passa a ter a seguinte redação:
«Art. 30

.

VI - volume dos estoques públicos e privados, reguladores
e estratégicos, discriminados por produtos, tipos e localização;
........................................................................................................»

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan

LEI N' 9.273, DE 3 DE MAIO DE 1996
Torna obrigatória a inclusão de díspositivo de segurança que impeça a reutilização
das seringas descartáveis.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É obrigatória a inclusão de dispositivo de segurança que
impeça a reutilização das seringas descartáveis fabricadas no País ou
que venham a ser comercializadas no mercado nacional.
Art. 2' O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
cento e oitenta dias.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 1843-1947, maio 1996
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Art. 3· Esta lei entra em vigor no prazo de três meses, a contar
de sua publicação.
Art. 4· Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
Repriblica.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Adib Jatene

LEI N· 9.274, DE 7 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre anistia relativamente às
eleições de 3 de outubro e de 15 de novembro
dos anos de 1992 e 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1· Ficam anistiados os débitos dos eleitores que deixaram de votar nas eleições de 3 de outubro e 15 de novembro, dos
anos de 1992 e 1994, bem como, nas mesmas eleições, dos membros
das Mesas Receptoras que deixaram de atender à convocação da
Justiça Eleitoral.
Parágrafo único, A anistia a que se refere este artigo aplica-se
aos fatos definidos como crime no art. 344 da Lei n· 4.737,.de 15 de
julho de 1965 - Código Eleitoral.

Art. 2· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3· Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de maio de 1996; i 75· da Independência e 108· da
República,
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 1843-1947, maio'1996
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LEI N' 9.275, DE 9 DE MAIO DE 1996 (*)
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

TÍTULO I
Das Disposições Comuns

Art. l' Esta lei estima a receita e fixa a despesa da União para
o exercício financeiro de 1996, compreendendo:
I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União,
seus fundos, órgãos e entidades da Administração Federal direta
e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público;
,
II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as
entidades e órgãos a ele vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo
Poder Público; e

III - o Orçamento de Investimento das empresas em que a
União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com
direito a voto.
TÍTULO II
Dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2' A Receitatotal é estimada no valor deR$ 313.013.516.055,00
(trezentos e treze bilhões, treze milbões, quinhentos e dezesseis mil e
cinqüenta e cinco reais).
(*) Esta lei e seus anexos estão publicados no suplemento nº 90, pãga. 1 a 941.
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62.388.136
604.122.354

Justiça Militar

Justiça Eleitoral

86.269.066

662.096.056

Presidência da República

4.756.794.469
1.158.501.181

1.154.001.181

Ministério da Ciência e Tecnologia

Ministério da Previdência e Assistência Social

Ministério de Minas e Energia

2.983.332

14.453.800
920.700.000

49.132.277.287

488.092.550
321.454.620

1.328.256.116
3.523.729.781

142.479.714

Ministério da Marinha

198.389.603

811.027.950

Ministério da Justiça

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo

6.618.883.724

1,44

50.052.977.287

35,90

0,24

0,95
2,88

1.331.239.448
4.011.822.331
335.908.420

0,68

4;89

7,07

5,61

0,83

3,41

2,84

0,54

0,11

953.507.664

6.817.273.327

Ministério da Educação e do Desporto

Ministério do Exército

7.816.916.350
9.860.553.024

6.177.274.209 1.639.642.141
8.810.127.096 1.050.425.928

Ministério da Fazenda (exclusive Fundos Constitucionais)

4.500.000

3.119.185.912 1.637.608.557

Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária

3.952.973.191

3.436.842.451

Ministério da Aeronáutica

516.130.740

157.091.885

O

748.365.122

2.014.037.805

O

157.091.885

604.122.354

O

2.014.037.805

0,04

62.388.136

O

0,43

0,09

0,80

131.313.850
1.109.189.040

%

1,19

29,50

27,74

0,19

2,22
0,20

0,74
2,36

0,53

3,78

5,46

4,33

0,84

2,84

2,19

0,41

0,09

0,78

0,56

4,02

5,81

4,61

0,68

2,80

2,33

0,44

0,09

1,12

0,02

0,19

0,33
0,36

0,03

0,04

(continua)

15,99

0,11

1,28

0,43

0,30

2,18

3,15

2,50

0,37

1,52

1,26

0,24

0,05

0,64

0,35

0,07
0,61

0,04

0,03

0,08

0,17

0,22

0,65

0,05

0,15

0,29

0,37

%

R$ 1.00 (um real)

0,08

0,05

0,16

0,07

0,31

0,19

0,40

%

0,38

0,48

%

O

Jlliltiça do Distrito Federal e dos Territ6rios

Ju.stiça do Trabalho

1.109.189.040

Justiça Federal

92.923.561

263.771.114

522.938.330

675.134.264

To""

O

O

92.923.561

Supremo Tribunal Federal
131.313.850

O

263.771.114

Superior Tribunal de Justiça

O

522.938.330

4.309.392

Outras Fontes

Tribunal de Contas da União

670.824.872

Tesouro

Senado Federal

Câmara dos Deputados

Discriminação

Quadro 1 - Distribuição da Despesa por Órgão
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Ministério do Planejamento e Orçamento (Finar e Finam)

To,",

Encargos Financeiros da União

Subtotal

Operações Oficiais de Crédito

303.693.783.055

132.577.769.794

9.312.555.500

10.780.574.158

9.319.733.000

313.013.516.055

O 132.577.769.794

1.468.018.658

4.136.107.070

1.468.018.658

O

O 1.468.018.658
4.136.107.070

486.076.259

3.038.160.000

1.652.212.171

O
O

169.655.172.103

7.851.714.342

30.228.233.291

139.426.938.812

3.035.213.696

92.493.749

3.547.905.291

144.667.099

1.651.700.944

193.855.521

508.819.184

5.074.301.455

6.746.136.535

20.175.642.226

100

2,18

0,07

2,54

0,10

1,18

0,14

0,36

3,84

4,84

14,47

0,32

0,27

376.649.399
449.811.560

%

To,",

O

486.076.259

3.038.160.000

Ministério do Trabalho (conforme o disposto no art. 239, §
F,DACF)
_-

Ministério dos Transportes (Fundo da Marinha Mercante)

1.652.212.171

161.803.457.761

O

30.228.233.291

O
7.851.714.342

3.035.213.696
131.575.224.470

7.081.019

85.412.730

Ministério da Fazenda (Fundos Constitucionais)

Subtotal

Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios

Subtotal

Reserva de Contingência

Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes

870.464.769

Ministério da Administraçao Federal e Reforma do Estado
2.677.440.522

1.442.057

143.225.042

Ministério do Planejamento e Orçamento (exclusive Finor e
Finam)

100.955.274

1.550.745.670

2.624.810

O

70.908.521

do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal

Mini~tério

191.230.711

5.003.392.934

Ministério dos Transportes (exclusiva Fundo da Marinha
Mercante)
508.819.184

6.698.777.245

Ministério do Trabalho (excluaive o disposto no art. 239, § 1',
DACF)

Ministério da Cultura

43.278.779

20.132.363.447

Ministério da Saúde

Ministério dllBComunicaÇÕes

L615.000

448.196.560

Ministério das Relações Exteriores

47.359.290

O

Outras Fontes

376.649.399

Tesouro

Ministério Público da União

Discriminação

100

17,82

0,00

1,79

0,05

2,09

0,09

0,97

0,11

0,30

2,99

3,98

11,89

0,27

0,22

%

100

100

42,36

3,4

1,32

0,47

0,81
2,29

0,97
0,16

1,68
0~7

9,66
0,53

0,92

9,66

44,5

0,97

0,03

1,13

0,05

94,03

16,75

77

1,68

0,05

1,97

0,08

0,53

0,06
0,92

0,16
0,11

1,62

2,81
0,28

2,16

6,45

0,14

0,12

%

3,74

11,18

0,25

0,21

%

CJ:J

CJ:J

.......
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Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na
legislação vigente, discriminadas na Parte Il, em anexo a esta lei, são
estimadas com o seguinte desdobramento:
R$l,OO(umreal)
Especificação

Valor

1. Receitas do Tesouro

303.693.7S3.055

1.1 Receitas Correntes

165.620.302.231

ReceitaTributária

65.666.545.296

Receita de Contribuições

92.224.195.850

Receita Patrimonial

Receita Agropecuária

ReceitaIndustrial

1.935.853.931
23.876.535
225.910.400

Receita de Servíçoe

2.867.314.294

Transferências Correntes

2.601.039.142

Outras Receitas Correntes

55.566.783

1.2 Receitas de Capital

138.073.480.824

Operações de Crédito Internas

124.860.030.715

Operações de Crédito Externas

1.970.086.871

Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital

309.137.767
7.449.561.732
2.287,856

Outras Receitas de Capital

3.482.375.883

2. Receitas de Outras Fontes de Entidades da
Administração Indireta, inclusive Fundos e Fundações
Públicas (excluídas as transferências do Tesouro Nacional)

9.319.733.000

2.1 Receitas Correntes

7.899.414.325

2.2 Receitas de Capital

1.420.318.675

Total

313.013.516.055
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CAPÍTULO II
Da Fixação da Despesa

Seção!
Da Despesa Total
Art. 4' A despesa total, no mesmo valor da receita total, é
fixada:
I - no Orçamento Fiscal, em R$ 215.843.638.195,00 (duzentos e quinze bilhões, oitocentos e quarenta e três milhões, seiscentos
e trinta e oito mil, cento e noventa e cinco reais); e

II - no Orçamento de Seguridade Social, em R$ 97.169.877.860,00
(noventa e sete bilhões, cento e sessenta e nove milhões, oitocentos e
setenta e sete mil e oitocentos e sessenta reais).
Seção Il
Da Distribuição da Despesa por Órgãos
Art. 5' A despesa fixada à conta de recursos previstos neste
título, observada a programação constante da Parte I, em anexo,
apresenta, por órgão, desdobramento e respectivos percentuais de
distribuição, conforme discriminados no Quadro I que integra esta
lei.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá designar órgãos
centrais para movimentar dotações atribuídas às uuídades orçamentárias, nos termos da Iegislação que rege a matéria.
CAPÍTULO III
Da Autorização para Abertura de Créditos
Art. 6' É o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:
I - com a finalidade de atender insuficiência nas dotações
orçamentárias, para cada subprojeto ou subatividade, até o limite de
vinte por cento de seu valor, mediante a utilização de recursos
provenientes:
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a) da anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas
por lei, desde que não ultrapasse o equivalente a vinte por cento do
valor total do subprojeto ou da subatividade objeto da anulação, nos
termos do art. 43, § 1º, inciso IH, da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964;
b) de operações de crédito, como fonte específica de recursos para
cada subprojeto ou subatividade, até o limite de vinte por cento das
respectivas dotações indicadas nesta lei, nos termos do art. 43, § 1º,
inciso IV, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

c) da Reserva de Contingência;
H - até o valor total das dotações consignadas aos grupos de
despesas outras despesas correntes, investimentos, inversões financeiras e outras despesas de capital constantes do subprojeto ou subatividade objeto de suplementação, mediante a utilização de recursos
oriundos da anulação parcial de dotações consignadas aos mencionados grupos de despesas no âmbito do mesmo subprojeto ou subatividade;
IH -

mediante a utilização de recursos decorrentes de:

a) variação monetária e cambial das operações de crédito constantes desta lei;

b) superávit financeiro dos fundos e das entidades da administração indireta, apurada em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964, respeitada a programação originalmente aprovada no
exercício a que se refere;

c) operações de crédito, decorrentes dos contratos aprovados pelo
Senado Federal nos termos da legislação vigente e do art. 43, § 1º,
inciso IV, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; e
d) doações;

IV - mediante a utilização de recursos do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), para atender insuficiências !las dotações relativas
à manutenção e operacionalização do Sistema Unico de Saúde (SUS),
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res propostos pelo Executivo no projeto de Lei Orçamentária de 1996
para os recursos condicionados à aprovação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF).

Art. 72 É o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, à conta de recursos de excesso de arrecadação, nos termos
do art. 43, § 12 , inciso lI, da Lei n 2 4.320, de 17 de março de 1964,
destinados:
a) a transferências constitucionais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos casos em que a lei determina a entrega
dos recursos de forma automática;

b) a transferências aos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos termos da Lei n 2 7.827, de
27 de setembro de 1989; e

c) a transferências ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),
dos recursos originários das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e o de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep), inclusive da parcela destinada nos termos do § lO do art. 239
da Constituição Federal.
CAPÍTULO IV
Da Autorização para Contratação de Operações de Crédito

Art. 82 É o Poder Executivo autorizado a:
I - contratar operações de crédito, por antecipação dareceita,
até o limite de vinte por cento das Receitas Correntes estimadas nesta
lei, as quais deverão ser liquidadas até trinta dias após o encerramento do exercício; e
II - emitir até 25.000.000 de Títulos da Dívida Agrária, vedada
a emissão com prazos decorridos ou inferiores a dez anos, para
atender ao programa de reforma agrária no exercício, nos termos do
que dispõe o art. 184 da Constituição Federal.
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TÍTULom
Do Orçamento de Investimento

CAPÍTULO I
Da Fixação da Despesa

Art. 9' A despesa do Orçamento de Investimento, observada a
programação constante da Parte In, em anexo a esta lei, é fixada em
R$ 12.854.292.233,00 (doze bilhões, oitocentos e cinqüenta e quatro
milhões, duzentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta e três reais),
com o seguinte desdobramento:
R$l,OO(umreal)

Valor

Especificação

Ministério do Exército

48.236.017
2.226.210
1.037.482.467
18.000.000

Ministério de Minas e Energia

5.393.295.284

Ministério da Aeronáutica
Ministério da Ciência e Tecnologia
Ministério da Fazenda

Ministério da Previdência e Assistência Social

Ministério das Comunicações
Ministério do Planejamento e Orçamento
Total

CAPÍTULO

25.100.000
16.087.715
602.018.715
5.699.846.437
12.000.000
12.854.292.233

Ministério da Saúde
Ministério dos Transportes

n

Das Fontes de Financiamento

Art. 10. As fontes de receita, para cobertura da despesa fixada no artigo anterior, decorrentes da geração de recursos próprios,
de recursos destinados ao aumento do patrimônio líquido e de
operações de crédito, internas e externas, vedado o endividamento
junto a empreiteiras, fornecedores ou instituições financeiras para
compensar frustração de receita, são estimadas com o seguinte
desdobramento:
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R$ 1,00 (um real)

Valor

Especificação
Recursos Próprios

6.994.766.307

Geração Própria

6.994.766.307

Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido

1.268.152.641

Tesouro

174.754.182

Direto

174.754.182

Controladora

8.452.650

Outras Fontes

1.084.945.809

Operações de Crédito de Longo Prazo

2.947.984.314

Internas

862.524.198

Externas

2.085.460.116

Outros Recursos de Longo Prazo

1.643.388.971

Controladora

1.337.506.595
45.702.180

Outras Estatais

260.180.196

Outras Fontes

Total

12.854.292.233

CAPÍTULO III
Da Autorização para Abertura de Créditos
Art. 11. É o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir créditos suplementares para cada subprojeto ou subatividade, até o limite de vinte por cento do respectivo valor, mediante geração adicional de recursos ou anulação parcial de dotações
orçamentárias da mesma empresa; e
II - realizar as correspondentes alterações no Orçamento de
Investimento, quando a abertura de créditos suplementares aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social estiver relacionada com
empresas estatais previstas nesta lei.
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TÍTULO IV
Das Disposições Finais
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra

LEI Nº 9.276, DE 9 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o
período de 199611999 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio
1996/1999, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1·, da Constituição, estabelecendo, para o período, de' forma regionalizada, as
diretrizes, objetivos e metas da Admiuistração Pública Federal para
as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas
aos programas de duração continuada, na forma do anexo.
Parágrafo único. As prioridades e metas para 1996, de que trata
o disposto no art. 3· da Lei n· 9.082, de 25 de julho de 1995, serão
aquelas constantes da Lei Orçamentária Anual para 1996.
Art. 2· O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, até
cento e vinte dias após o encerramento de cada exercício financeiro,
relatório sobre a execução deste Plano Plurianual.
Parágrafo único. O relatório de que trata este artigo evidenciará, para cada ação do Plano Plurianual, os créditos orçamentários
correspondentes e quantificará a respectiva execução física e financeira, no exercício findo e acumuladamente.
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Art. 3º O Plano Plurianual de que trata esta lei somente poderá
ser modificado por lei específica.
Art. 4º Ficam recriados, até 30 de junho de 1996, os seguintes
fundos constantes da Lei Orçamentária de 1995 e a respectiva legislação em vigor nesta data:
I
Fundo de Compensação de Variações Salariais;
U
Fundo de Estabilidade do Seguro Rural;
lU
Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento;
IV
Fundo Nacional de Saúde;
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações;
V
VI
Fundo Aeroviário.
Parágrafo único. Os fuodos de que trata este artigo serão extintos
em 1º de julho de 1996, se não vierem a ser ratificados por lei até esta data,
e sua programação será incorporada àquela da entidade supervísora,
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 9 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
PLANO PLURIANUAL
1996-1999

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

(Anexo)
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L Diretrizes da Ação Governamental
O Plano Plurianual (PPA) para o período 1996/1999 tem como
premissa básica a necessidade de consolidação da estabilidade de
preços. A retomada dos investimentos produtivos e a deflagração de
uma nova fase sustentada de desenvolvimento são conseqüência da
estabilidade e, ao mesmo tempo, condição para a sua consolidação.
Três preocupações orientarão a ação do Governo no período
1996/1999: a Construção de um Estado Moderno e Eficiente; a Redução dos Desequilíbrios Espaciais e Sociais do País; e a Modernização
Produtiva da Economia Brasileira.
L1 Das Estratégias
Associadas à estratégia de Construção do Estado Moderno e
Eficiente estão as seguintes Diretrizes da Ação do Governo para o
período 1996/1999:
• consolidação do processo de saneamento das finanças públicas;
• descentralização das políticas públicas para Estados e Municípios, setor privado e organizações não "governamentais;
• aumento da eficiência do gasto público, com ênfase na redução
dos desperdícios e no aumento da qualidade e da produtividade dos
serviços públicos;
• aprofundamento do programa de desestatização;
• modernização das Forças Armadas e de seus níveis operacionais;
• modernização da Justiça e dos sistemas de Segurança e Defesa
Nacional;
• reformulação e fortalecimento da ação reguladora do Estado,
inclusive nos serviços públicos privatizados;
• reformulação e fortalecimento dos organismos de fomento regional;
• modernização dos Sistemas de Previdência Social.

Associadas à estratégia de Redução dos Desequilíbrios Espaciais
e Sociais estão as seguintes Diretrizes da Ação do Governo para o
período 1996/1999:
• criação de novas oportunidades de ocupação da força de trabalho;
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• redução dos custos de produtos de primeira necessidade;
• aproveitamento das potencialidades regionais, com uso racional e sustentável dos recursos;
• fortalecimento da base de infra-estrutura das regiões menos
desenvolvidas;
• fortalecimento da política de desconcentração industrial;
• redução da mortalidade infantil;
• ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde;
• melhoria das condições de vida, trabalho e produtividade do
pequeno produtor e do trabalhador rural;
• melhoria das condições de vida nas aglomerações urbanas
críticas (segurança pública, saneamento, habitação, transporte coletivo, serviços urbanos, desporto, e cultura e meio ambiente);
• mobilização da sociedade e comprometimento de todo o governo para a erradicação da miséria e da fome;
• fortalecimento da cidadania e preservação dos valores nacionais.
Associadas à estratégia de Modernização Produtiva estão as
seguintes Diretrizes da Ação do Governo para o período 1996/1999:
• modernização e ampliação da infra-estrutura;
• aumento da participação do setor privado em investimentos
para o desenvolvimento;
• fortalecimento de setores com potencial de inserção internacional e estimulo à inovação tecnológica e à reestruturação produtiva;
• melhoria educacional, com ênfase na educação básica; e
• modernização das relações trabalhistas.
1.2 Da Alocação dos Recursos
O Plano Plurianual (PPA) para o período 1996/1999 terá, além
de seu inconteste caráter social, como prioridades o investimento em
infra-estrutura econômica e a capacitação de recursos humanos. A
alocação de recursos da União nessas duas áreas deve ser direcionada
preferencialmente para as regiões de bases econômicas mais frágeis.
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Sob o aspecto setorial, as prioridades serão dadas da seguinte
forma:
• nas áreas de saneamento básico, educação e ciência e tecnologia a alocação dos recursos da União deve ser orientada preferencialme~te para ações das quais resulte a redução dos desequilíbrios
espaciais;
• na área de recursos hídricos, a alocação dos recursos deve ser

direcionada para regiões ou sub-regiões em que o deficit do balanço
hídrico comprometa o abastecimento humano ou seja uma barreira
estrutural para o desenvolvimento agropecuário;
• na área da agricultura, a alocação dos recursos se fará prioritariamente para a pesquisa aplicada, reforma agrária, capacitação
dos produtores rurais, apoio à gestão das formas associativas de
produção e integração das cadeias agroindustriais;
• nas áreas da indústria e do comércio exterior, os recursos serão

destinados preferencialmente à desconcentração geográfica da produção industrial, com o apoio às micros e pequenas empresas e com

a elevação da qualidade e da competitividade;
• na área de turismo, a alocação dos recursos deve ser orientada

preferencialmente para inversões em infra-estrutura turística e capacitação de recursos humanos;
• na área de desenvolvimento social, os recursos devem ser
aplicados em favor das regiões mais carentes do País, conforme
diagnósticos contidos no trabalho ,,0 Mapa da Fome: Subsídios à
Formulação de Uma Política de Segurança Alimentar-1994-Ipea» e
no relatório da Comissão Mista do Congresso Nacional que tratou do
desequilíbrio econômico inter-regional brasileiro.
lI. Objetivos e Metas da Ação Goveruamental
Os objetivos e as metas, apresentados de forma regionalizada,
estão estruturados por áreas temáticas e por ações/projetos.
Infra-estrutura Econômica
Para reverter o processo de deterioração da infra-estrutura básica,
oGoverno tem como prioridade a reestruturação das formas de gestão
e financiamento do setor. Isso exige reformas de caráter institucional
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e legal necessárias à operação, recuperação e expansão da infra-estrutura, que descentralizem atribuições para outros níveis de governo
e setor privado via parcerias, concessões e privatizações. A alocação
de recursos da Uuião nas áreas a seguir relacionadas deve ser
direcionada prioritariamente para as regiões de bases econômicas
mais frágeis.
Os principais objetivos para o período 1996/1999 são os seguintes:
Na área dos transportes
• recuperação, modernização e conservação das malhas, sistemas e serviços de transporte, tendo como princípio a consolidação de
corredores intermodais estratégicos, com o fortalecimento dos modais
hidroviário e ferroviário;

• consolidação e ampliação da infra-estrutura de transportes em
regiões menos desenvolvidas, visando o aproveitamento de potencialidades regionais, com abertura de novas fronteiras de desenvolvimento;
• melhoria dos meios de transporte para integração inter-regional e com os países vizinhos;
• adequação da capacidade de rodovias em trechos saturados,
para reduzir custos operacionais e o número de acidentes;
• redistribuição dos encargos de gestão da malha viária nacional, mediante definição de um novo Sistema Nacional de Viação
(SNV), contemplando a transferência aos Estados, em condições
adequadas de conservação, de malhas que não desempenhem funções
estruturais;
• intensificação do processo de transferência para a iniciativa
privada, por meio de concessões, da exploração e operação de rodovias
federais, envolvendo cerca de 8.000km de rodovias;
• recuperação e expansão do setor ferroviário federal, mediante
a transferência para o setor privado, por meio de concessões, das
malhas atualmente controladas pela Rede Ferroviária Federal;
• apoio à implantação de grandes projetos ferroviários' a cargo
da Uuião, de outras esferas de governo e da iuiciativa privada, como
a Ferroeste, a Ferronorte e a Transnordestina;
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• consolidação da implementação da Lei dos Portos, com recuperação e modernização da infra-estrutura portuária e melhoria de seu
desempenho operacional, adaptando as Cias. Docas às funções de
autoridades portuárias;
• transferência, por concessão à iniciativa privada, da gestão de
parte do sistema portuário nacional e arrendamento de áreas portuárias públicas para exploração comercial;
• estabelecimento de legislação específica para o transporte multimodal, de forma a facilitar o seu desenvolvimento e melhorar a
eficiência no transporte de cargas;
• melhoramento das condições de navegabilidade das hidrovias
interiores;
• prosseguimento da descentralização, para os Estados, da gestão dos serviços de transporte ferroviário urbano de passageiros,
em consonância com os preceitos constitucionais, recuperando e
modernizando os sistemas no ãmbito do processo de estadualização;
• reestruturação dos órgãos públicos vinculados ao setor, fortalecendo sua capacidade para o desempenho das atribuições típicas de
governo, particularmente as de poder concedente, com ênfase nas
funções de normalização, coordenação e fiscalização;
• fortalecimento do sistema de planejamento governamental na
área dos transportes.
Na área de energia
• atualização da legislação e reestruturação e modernização do
aparato institucional público na área energética, redefinindo seus
papéis e reaparelhando-o, com vistas ao atendimento das novas
atribuições governamentais relacionadas com a regulamentação, fiscalização e controle dos setores de energia elétrica, combustíveis e
recursos hídricos;
• expansão do parque gerador e dos sistemas de transmissão de
energia elétrica, de forma compatível com as necessidades da demanda, passando de 54 mil MW de potência instalada para 80 mil MW
nos primeiros anos da próxima década;
• consideração, no caso de crescimento da demanda acima da
expectativa de 5% a.a., da possibilidade de antecipação do projeto de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 1843-1947, maio 1996

1862
interligação dos sistemas Norte/Nordeste e Sul/Sudeste/Centro-Oeste e a eventual instalação de usinas termelétricas a gás natural;
• conclusão prioritária das obras do setor elétrico que se encontram paralisadas ou com motorização parcial, inclusive mediante
parcerias com o setor privado, ou privatização;
• intensificação da participação da iniciativa privada nos novos
investimentos do setor elétrico, realizando, até 1999, cerca de 34
outorgas de concessões, através de licitações, perfazendo 21 mil MW
de potência instalada;
• garantia de abastecimento adequado de energia para a Região
Norte, visando reduzir custos e racionamentos, a partir do aproveitamento das opções vinculadas à utilização do gás natural de Urucu,
interligação elétrica com a Venezuela e ampliação do Sistema de
Transmissão da Usina de Tucuruí;
• fortalecimento do Sistema de Transmissão de Energia da
Região Nordeste, garantindo o adequado escoamento da energia da
UHE de Xingó;
• implementação de ações para viabilizar investimentos de integração energética com os países vizinhos;
• ampliação da participação do gás natural na matriz energética
brasileira, mediante exploração das reservas nacionais e importação
de países vizinhos, desenvolvendo, também, a petroquímica a partir
do uso do gás natural;
• desenvolvimento de ações para conservação e uso racional de
energia elétrica e de derivados de petróleo, com vistas à redução de
custos econômicos, sociais e ambientais;
• promoção do atendimento às áreas carentes de energia elétrica, em especial nos sistemas isolados pioneiros e estratégicos para
abertura de novas fronteiras de desenvolvimento, incluindo o uso de
fontes energéticas alternativas;
• provimento de energia às regiões não atendidas pelo sistema
convencional, através de microssistemas descentralizados, permitindo o acesso de populações rurais carentes e isoladas à educação,
saúde, água, alimentos e melhores processos produtivos;
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• estímulo à participação de capitais privados nos investimentos
do setor pretrolífero;
• expansão da exploração e produção de petróleo e gás natural,
objetivando a maior autonomia energética para o País, menores
gastos em divisas e redução dos preços aos consumidores, atingindo,
em 1999, a produção de 1,3 milhões de barris/dia de petróleo e 42,9
milhões de m 3/dia de gás natural;
• ampliação da utilização do gás natural como fonte energética,
com a construção do gasoduto Brasil-Bolívia, para o abastecimento
do Centro-Oeste/Sudeste, e a consolidação do gasoduto do Nordeste;
• ampliação e modernização da capacidade de refino de petróleo,
a fim de garantir o abastecimento da demanda e atender às novas
exigências em termos de qualidade dos produtos e de atenuação dos
impactos negativos ambientais, atingindo, em 1999, capacidade de
refino de 2,0 milhões de barris/dia, inclusive com a instalação de nova
refinaria no Nordeste;
• modernização e expansão dos sistemas de transporte dutoviário e hidroviário de combustíveis para reduzir os custos de escoamento
da produção, otimizar os investimentos e melhorar os padrões de
segurança ambiental.
Na área de comunicações
• reestruturação do arcabouço legal e institucional responsável
pelas funções de planejamento e regulação do setor, adaptando-o à
flexibilização do monopólio estatal das telecomunicações e permitindo
a elevação substancial do nível de investimentos setoriais, com a
. participação crescente de capitais privados, garantindo a qualidade
dos serviços, padrões de tarifa adequados e ampla interconectividade
das redes;
• ampliação e modernização da infra-estrutura e serviços de
telecomunicações, desenvolvendo um amplo leque de alternativas de
serviços, desde os mais simples, de fácil utilização e custos módicos
para as famílias de baixa renda e microempresas - no meio rural e
urbano - até os mais sofisticados, transmitindo voz, imagens, dados
e textos em altas velocidades e faixas largas;
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• duplicação da atual planta de telecomunicações, elevando o
número de terminais fixos e móveis instalados de 14,2 milhões de
acessos para cerca de 33 milhões, no final da década, com a
ampliação do número de telefones de uso público de 360 mil para
mais de 800 mil;
• intensificação dos investimentos para digitalização e opticalização das redes, ampliação e diversificação dos serviços via satélite e
desenvolvimento dos sistemas internacionais de telecomunicações;
• fomento aos empreendimentos privados de prestação de serviços de informações e de instalação de sistemas de valor adicionado,
baseados nas redes públicas de telecomunicações, em especial aqueles
relacionados com as áreas de saúde, educação, habitação, segurança
e agricultura;
• implementação de mecanismos que permitam maior autonomia de gestão às empresas estatais, visando conceder-lhes condições
isonômicas no novo ambiente de competição;
• aprimoramento da prestação dos serviços dos Correios em
quantidade e qualidade requeridas pelo mercado, potencializando seu
papel de agência de serviços de interesse da sociedade e assegurando
a manutenção da alta credibilidade nacional e internacional;
• recuperação do atraso tecnológico dos Correios, pela incorporação de tecnologias eletrônicas, de informática e de télecomunicações, difundindo os serviços do chamado «correio avançado».
Recursos Hídricos
A superação dos problemas enfrentados na área dos recursos
hídricos exigirá do Governo soluções inovadoras e participativas.
Nesse sentido, a concepção e implantação de novo modelo de gerenciamento dos recurso hídricos, que coíba a poluição dos mananciais e
garanta o seu uso adequado, receberá atenção prioritária. Além disso,
o Governo promoverá a conclusão dos empreendimentos de irrigação
e de armazenamento de água no semi-árido brasileiro que apresentem
elevado grau de execução fisica. Atuará, ainda, no sentido de viabilizar formas alternativas de financiamento e gestão das obras hídricas
nessa região, nas quais os Estados, Municípios e iniciativa privada
terão papel expressivo.
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A alocação dos recursos nesta área deve ser direcionada para
regiões ou sub-regiões em que o deficit do balanço hídrico seja uma
barreira estrutural para o abastecimento humano e o desenvolvimento agropecuário.
Os principais objetivos para o período 1996/1999 são os seguintes:
• criação de condições legais, institucionais e técnicas que permitam o uso adequado das águas, considerando-se suas múltiplas
finalidades, em face da crescente escassez no mundo moderno;
• fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas e promoção
da criação de planos diretores de recursos hídricos;
• conservação e preservação das bacias hidrográficas, mediante
proteção das cabeceiras e matas ciliares, bem como incentivo à adoção
de práticas sustentáveis de uso dos solos e controle de fontes de
poluição;
• conclusão dos perímetros de irrigação e obras de infra-estrutura hídrica que estão com elevado grau de execução física e que já
contam com financiamentos externos, de modo a gerar, no curto
prazo, os benefícios esperados;
• promoção e ampliação da oferta de água e produção irrigada,
mediante implantação de um novo modelo de financiamento e gestão
de projetos de irrigação e de infra-estrutura hídrica, no qual os
Estados e Municípios, bem como a iniciativa privada, tenham destacado papel; estudo de viabilidade econômica e ambiental, elaboração.
e implementação de um programa nacional de integração de bacias
hidrográficas.
Agricultura
A agricultura brasileira vem atendendo adequadamente ao mercado interno, além de expandir a receita cambial, gerar empregos e
contribuir para a estabilização econômica do País. No entanto, o setor
é marcado por desequilíbrios espaciais e sociais, centrados na convivência entre uma agricultura comercial, plenamente integrada no
mercado, e outra de subsistência, marginalizada do processo de
desenvolvimento e pouco capacitada, técnica e economicamente. Nesse contexto, o Governo adotará política agrícola apoiada na crescente
descentralização de responsabilidades e na maior participação de
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Estados, Municípios, organizações não-governamentais e da iniciativa privada na formulação e implementação de medidas de apoio,
visando harmonizar esse quadro.
A alocação dos recursos na área se fará prioritariamente para: a
pesquisa aplicada, reforma agrária, capacitação dos produtores rurais, apoio à gestão das formas associativas de produção e integração
das cadeias agroindustriais.
Os principais objetivos para o período 1996/1999 são os seguintes:
• implantação, consolidação e emancipação de projetos de assentamento, em parceria com Estados, Municípios e entidades representativas dos beneficiários, para possibilitar o acesso de trabalhadores rurais à terra;
• promoção do aumento da eficiência, da competitividade e da
melhoria da qualidade da produção agropecuária e das condições de
vida do homem do campo, mediante ações conjugadas nas áreas de
pesquisa e extensão rural, educação e profissionalização de produtores e trabalhadores rurais, e defesa agropecuária e apoio à gestão de
entidades associativas;
• integração progressiva ao mercado da agricultura de base
familiar, incluindo produtores assentados em projetos de reforma
agrária e colonização, proporcionando-lhes acesso aos resultados da
pesquisa agropecuária, à assistência técnica, crédito rural, associativismo rural, preços mínimos e aos demais instrumentos de política
agrícola;
• identificação, normalização e viabilização de alternativas de
financiamento rural apoiadas em mecanismos privados, compatíveis
com as características e necessidades do setor agropecuário, em
articulação com bolsas de mercadorias e futuros, seguradoras e sistema bancário;
• erradicação das principais pragas e doenças que afetam a
produção agropecuária e revisão da legislação fitossanitária e animal,
com o objetivo de atualizá-la e adequá-la à nova realidade rural
brasileira e à necessidade de acelerar a integração econômica do País
ao Mercosul, na área de produtos e insumos agropecuários;
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• apoio à implantação e ampliação da fruticultura irrigada e de
pólos agroindustriais no Nordeste, mediante ações coordenadas entre
os governos federal, estaduais e municipais em pesquisa, defesa
sanitária, assistência técnica, eletrificação rural e outras áreas;
• revisão da pauta de produtos amparados pela Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), bem como dos critérios de fixação de
preços de garantia, levando em conta a localização regional da produção,
a média histórica dos preços recebidos pelos produtores, no caso de
produtos não comercializáveis no mercado externo, ou a paridade externa, para os produtos comercializáveis internacionalmente;
• reformulação do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) de modo a dotá-lo de sustentação financeira que lhe
possibilite cumprir suas funções como instrumento indispensável de
apoio ao desenvolvimento rural e promoção de ações visando reduzir
os riscos bioclimáticos da agricultura;
• fortalecimento, em consonáncia com a PGPM e programas de
distribuição emergencial de alimentos, do processo de racionalização do
sistema de gestão de estoques públicos, a fim de evitar o acúmulo de
estoques oficiais, enquanto a iniciativa privada recorre a importações;
• descentralização dos serviços públicos de apoio à agropecuária,
fixação de regras claras e estáveis de atuação governamental do setor
e garantia de defesa contra práticas desleais de comércio - produtos
agricolas e agroindustriais subsidiados na origem ou exportados para
o Brasil com dumping.
Indústria e Comércio Exterior
A ação governamental nesta área, ao lado de fortalecer os estímulos do mercado na orientação das estratégias e decisões empresariais, apoiará a reestruturação da indústria.
Os recursos para a área serão destinados preferencialmente à
desconcentração geográfica da produção industrial, com o apoio às
micros e pequenas empresas e com a elevação da qualidade e da
competitividade.
Os principais objetivos para o período 1996/1999 são os seguintes:
• estímulo aos investimentos privados, de origem nacional e
estrangeira, com redução da carga tributária sobre os insumos e bens
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de capital, apoio à importação de tecnologia e melhoria das condições
do financiamento de longo prazo;
• coordenação dos setores público e privado e dos trabalhadores,
com vistas à definição de estratégias de reestruturação produtiva e
competitividade;
• desconcentração geográfica da produção industrial, com o
aproveitamento de novas oportunidades de investimento em nível
regional;
• apoio às micro e pequenas empresas e às atividades artesanais,
visando à desconcentração da atividade econômica, manutenção e
criação de empregos, promoção de agentes empreendedores e elevação dos ganhos de qualidade e competitividade;
• fortalecimento do Programa Brasileiro da Qualidade e da
Produtividade (PBQP), alargando sua base de atuação geográfica e
setorial;
• implementação de ações coordenadas para o desenvolvimento
do design;
• aprimoramento dos mecanismos legais e institucionais ligados
às atividades de metrologia, normalização e regulamentação técnica
e certificação de conformidade, com vistas a adaptá-los aos requerimentos do processo de modernização da economia;
• aperfeiçoamento dos mecanismos oficiais de financiamento às
exportações, intensificando o apoio aos setores exportadores não
tradicionais que apresentem potencial competitivo;
• desoneração fiscal das atividades exportadoras;
• implementação do seguro de crédito às exportações;
• aperfeiçoamento dos mecanismos de defesa contra práticas
desleais de comércio e ações protecionistas tomadas por terceiros
países, incluindo a regulamentação de legislação compatível e a
agilização na aplicação dos instrumentos de defesa comercial;
• consolidação da união aduaneira no âmbito do Mercosul;
• fortalecimento da atuação do País no âmbito dos organismos
multilaterais regionais de comércio, desenvolvendo novas áreas de
negociação externa, com vistas à liberalização dos fluxos de comércio
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e ao aumento das condições de acesso dos produtos brasileiros aos
mercados internacionais;
• recuperação e reestruturação da indústria de construção naval
no País;
• elevação dos investimentos privados nas atividades de pesquisa, prospecção e exploração de novas jazidas minerais, aperfeiçoando
o arcabouço legal e os mecanismos de fomento tecnológico e industrial
do setor.
Turismo

As ações do Governo procurarão garantir o maior aproveitamento
do potencial da atividade turística no Brasil para a geração de divisas,
criação de empregos e geração de renda. A meta é tornar o produto
turístico brasileiro cada vez mais competitivo em nível internacional,
mediante a elevação do padrão de qualidade dos serviços e do correto
gerenciamento dos recursos naturais e culturais. Conta-se, para isso,
com a participação dos órgãos públicos e da iniciativa privada. O
desenvolvimento de programas regionais integrados de turismo e o
ecoturismo serão alvos especialmente importantes da atuação governamental.
A alocação dos recursos na área deve ser orientada preferencialmente para inversões em infra-estrutura turística e capacitação de
recursos humanos.
Os principais objetivos para o período 1996/1999 são os seguintes:
• ordenamento e desenvolvimento da atividade turística mediante coordenação entre Governo e iniciativa privada;
• descentralização da gestão e do planejamento turístico;
• apoio a programas regionais integrados para consolidação de
pólos turísticos, a exemplo do Prodetur-nordeste, com ênfase no
fortalecimento da infra-estrutura econõmica e social das áreas envolvidas e diversificação qualitativa dos serviços;
• melhoria da qualificação profissional dos recursos humanos
que atuam no setor;
• promoção de ações sistemáticas de marketing turística no
exterior.
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Ciência e Tecnologia
O Brasil possui capacidade técnico-científica e organização institucional de ciência e tecnologia importante e diversificada, embora
muito aquém daquela disponível nos países desenvolvidos. O esforço
brasileiro na área estará voltado à inserção das suas atividades no
processo de desenvolvimento socioeconômico, mediante reorientação
da política científica e tecnológica para a difusão e introdução de
inovações tecnológicas nas cadeias produtivas.
A alocação dos recursos da União na área deve ser orientada
preferencialmente para ações das quais resulte a redução dos desequilíbrios espaciais.
Os principais objetivos para o período 1996/1999 são os seguintes:
• aumento do dispêndio nacional em ciência e tecnologia, com
uma participação maior dos investimentos privados e dos sistemas
estaduais, diminuindo a participação relativa das fontes federais;
• conclusão das reformas constitucionais e legais, para incluir
as empresas de capital estrangeiro no esforço de capacitação tecnológica do País, beneficiando-as, inclusive, com incentivos fiscais
e creditícios;
• garantia de autonomia administrativa e de gestão financeira
às universidades e instituições públicas de pesquisa;
• aprovação das Leis sobre Propriedade 1ndustrial, cultivares e
topografia de circuitos integrados, harmonizando a legislação brasileira ao novo contexto de proteção industrial prevalecente nos países
desenvolvidos;
• fortalecimento da capacidade tecnológica para atender aos
problemas sociais mais graves nas áreas de educação, saúde, saneamento básico, nutrição e alimentos, habitação popular e transportes;
• racionalização do uso dos recursos dos principais ecossistemas
do País e redução dos efeitos deletérios decorrentes das atividades
urbanas;
• ampliação do número de cientistas e engenheiros, internalizando competências técnico-científicas provenientes do exterior, adequando-as às demandas do setor produtivo;
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• atualização e complementação da infra-estrutura científica e
tecnológica, assegurando o suprimento de serviços e materiais indispensáveis ao seu funcionamento;
• consolidação de centros de excelência em C&T;
• fortalecimento das atividades de planejamento, acompanhamento e avaliação, para melhor instruir os processos decisórios no
âmbito do sistema de C&T;
• melhoria da qualificação dos trabalhadores mediante a ampliação das oportunídades no campo da educação tecnológica e da
educação para o trabalho, viabilizando a incorporação do progresso
técnico na produção de bens e serviços;
• ampliação da capacitação tecnológica nos setores aeroespacial,
nuclear e de informática e automação;
• melhoria da capacitação tecnológica das empresas difusoras de
progresso técnico, inserindo-as competitivamente no mercado internacional;
• promoção da capacitação tecnológica do País em áreas conhecidas como portadoras de futuro (materiais especiais, optoeletrônica,
nanotecnologia, supercondutividade, entre outras);
• fortalecimento da base de ciência e tecnologia voltada para as
áreas de infra-estrutura (transportes, energia, comunicações, armazenamento de produtos agrícolas, entre outras);
• intensificação da contribuição das atividades de C&T na consolidação dos eixos nacionais de desenvolvimento.
• apoio à pesquisa científica na Região Antártica, visando compreender os fenômenos ali ocorrentes e possibilitando a participação
do País no aproveitamento dos recursos naturais da área;
• agregação de conhecimento científico do mar adjacente à costa
brasileira a fim de elevar a capacidade de previsão de fenômenos
oceanográficos, a exploração sustentável dos recursos naturais e a
proteção ambiental;
• delimitação da Plataforma Continental Brasileira conforme a
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, incorporando
à soberania nacional importante território para exploração econômica
futura.
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Meio Ambiente
As ações do Governo, nessa área, compreenderão estratégias de
nso racional dos recursos naturais, fundamentadas em novos modelos
de gestão ambiental participativa e em processo de planejamento
baseado no ordenamento territorial. Este planejamento deverá transformar-se em instrumento de regulação do uso do território, segundo
critérios de sustentabilidade.
Os principais objetivos para o período 1996/1999 são os seguintes:
• integração dos resultados da Unced-92 e demais acordos
internacionais existentes com o Programa de Governo para a área
ambiental;
• produção, sistematização e disponibilização de informação ambiental;
• fortalecimento do ordenamento ambiental-territorial, facilitando o conhecimento e a compatibilização de ações de desenvolvimento com as potencialidades espaciais;
• estabelecimento de padrões de excelência na gestão do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC);
• formulação e implementação das políticas setoriais de pesca,
floresta, babaçu, castanha e borracha, para o desenvolvimento sustentado, estimulando as atividades de pesquisa, desenvolvimento
tecnológico e de fomento;
• operacionalização de sistema de indicadores ambientais urbanos, de base municipal, conjuntamente com universidades ecentros
de pesquisa, promovendo o cadastramento de experiências nacionais
e internacionais;
• promoção da educação ambiental, através da divulgação e uso
de conhecimentos sobre tecnologias de gestão sustentável dos recursos naturais;
• promoção de parcerias entre o poder público e a sociedade civil
na conservação da diversidade biológica, utilização sustentável de
seus componentes e repartição justa e eqüitativa dos benefícios dela
decorrentes.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 1843-1947, maio 1996

1873
Desenvolvimento Social
A atuação governamental será orientada para a redução das
desigualdades sociais. Além da preocupação com a eficiência, a eficácia e a eqüidade na alocação de recursos públicos na área de seguridade (Previdência, Assistência Social e Saúde), bem como nos setores
de educação, saneamento básico, habitação, desenvolvimento urbano
e trabalho, o Governo aprimorará os mecanismos de descentralização
das ações, além de favorecer a participação da sociedade na conducão
de iniciativas na área.
As ações a serem implementadas nas áreas relacionadas ao
desenvolvimento social devem ser orientadas preferencialmente para
as ações das quais resulte a redução dos desequilíbrios espaciais e
devem observar na eleição dos critérios alocativos os diagnósticos
contidos no trabalho O Mapa da Fome: Subsídios à Formulação de
uma Política de Segurança Alimentar-1994-Ipea e no relatório da
Comissão Mista do Congresso Nacional que tratou do desequilíbrio
inter-regional brasileiro.
Os principais objetivos para o período 1996/99 são os seguintes:
Na área da previdência social
• instituição de previdência social pública básica, compulsória
até determinado limite, funcionando de acordo com princípios de
repartição simples, eliminando-se a possibilidade de acumulação de
múltiplas aposentadorias;
• permissão aos Estados da federação para gerirem fundos próprios de previdência social, ficando restrita à União a competência de
legislar sobre a matéria;
• fortalecimento de sistemas de previdência complementar facultativos, sob regime de capitalização, baseados, sobretudo, em
fundos de pensão;
• introdução do critério de idade mínima para aposentadorias,
com compensações para aqueles que começam a trabalhar mais cedo;
• introdução do conceito de tempo de contribuição, em substituição ao conceito de tempo de serviço, com o objetivo de garantir o
equilíbrio atuarial do sistema;
• modernização da gestão previdenciária.
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Na área de assistência social
• atendimento a crianças e adolescentes, especialmente aqueles
em situação de risco social e pessoal, vítimas de estupro, prostituição,
drogas, gravidez precoce, trabalho forçado e violência;
• instituição do benefício de prestação continuada em favor de
idosos e pessoas portadoras de deficiências que sejam desprovidas de
meios para a sua manutenção;
• execução de projetos de habilitação e reabilitação das pessoas
portadoras de deficiência e de promoção de sua integração à vida
comunitária.
Na área da saúde
• descentralização do SUS, incorporando pelo menos 10% dos
municípios à condição de gestão semiplena e 60% à condição de
gestão parcial, recuperando a rede pública de serviços, reforçando a
capacidade gerencial e estimulando novos modelos de gestão e de
organização;
• aprimoramento da regulação das ações e serviços de saúde com
o objetivo de incrementar a qualidade e proteger os usuários;
• diminuição em 50% da taxa de mortalidade infantil, segundo
a estratégia definida pelo Projeto de Redução da Mortalidade na
Infãncia, compreendendo:
O promoção da atenção integral a saúde da mulher e da criança;
O promoção da vacinação de, no mínimo, 90% da população
menor de 5 anos com vacina tríplice, BCG, antipoliomielite e anti-sarampo;
O redução da desnutrição, causa básica ou associada à grande
parte dos casos de morte na infãncia, mediante o atendimento da
população alvo (criança desnutridas e gestantes em risco);
O implementação de ações de saneamento, visando proteger e
melhorar as condições de vida e saúde, tanto nos centros urbanos
quanto nas comunidades rurais mais carentes;
O reforço e modernização da área de vigilãncia sanitária;
O redução da incidência e prevalência de doenças transmissíveis,
particularmente as endêmícas.
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Na área de educação
• melhoria da qualidade do atendimento educacional às crianças
de pré-escolar (O a 6 anos) e do ensino fundamental, bem como ajovens
e adultos que não concluíram este nível de ensino;
• garantia de melhores condições educacionais aos alunos do
ensino fundamental da Região Nordeste;
• elaboração de conteúdos curriculares adequados para o ensino
fundamental;
• elaboração do guia nacional do livro didático, de forma a
orientar adequadamente os professores;
• aprimoramento dos mecanismos de produção e distribuição de
material didático para professores das escolas públicas;
• distribuição gratuita de material didático e pedagógico aos
alunos carentes e, a preço de custo, aos demais alunos da rede pública;
• melhoria da gestão da escola pública, através da transferência
direta de recursos financeiros;
• implantação de política de valorização do magistério do ensino
fundamental, incluindo planos de carreira e salário;
• elaboração de planos de carreira do magistério público nos
Estados e Muuicípios;
• desenvolvimento de estudos e procedimentos metodológicos de
avaliação que contribuam para a melhoria dos padrões de ensino,
pesquisa, extensão e processos de gestão;
• aprimoramento do sistema integrado de informações educacionais;
• implantação de laboratórios de informática nas escolas públicas de 1º e 2º graus;
• criação de incentivo para possibilitar aos professores do ensino
básico a formação de biblioteca pessoal com títulos de alto nível, a
custo reduzido;
• garantia da socialização do saber, através da teleducação;
• extensão aos alunos carentes de oportunidade de acesso e
permanência no ensino superior, através da concessão de crédito
educativo;
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• ampliação das oportunidades de freqüência escolar, pelo for"
necimento de transporte para estudantes;
• garantia de suplementação alimentar adequada ao aluno da
rede pública de ensino fundamental, visando seu desenvolvimento
físico e melhor aproveitamento escolar;
• implantação de biblioteca nas escolas públicas;
• desenvolvimento de ações preventivas e curativas na área de
saúde escolar
• promoção do aprimoramento científico e tecnológico dos profissionais de nível superior, apoiando as instituições que mantêm cursos
de pós-graduação;
• fortalecimento do ensino nas áreas rurais.
Na área de saneamento
• universalização dos serviços, garantindo o atendimento, em
nível essencial, a todas as fanu1ias;
• elevação progressiva dos níveis de salubridade ambiental,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das populações
residentes nos meios urbanos e rural;
• criação de estruturas administrativas flexíveis e auto-suficientes, com elevação do padrão de qualidade e produtividade na gestão
e prestação dos serviços;
• fortalecimento das parcerias entre os setores público e privado
para a ampliação e modernização do setor.
Na área de habitação
• coordenação entre as políticas e ações federais com as dos
governos estaduais e municipais, estimulando maior participação da
iniciativa privada e dos beneficiários finais na formulação, gestão e
financiamento das diversas modalidades de acesso à moradia;
• estruturação da legislação fundiária, propiciando a adequada
regulação do uso e ocupação do solo urbano;
• reordenamento da legislação do Sistema Financeiro da Habitação;
• aumento das contrapartidas do poder público estadual e munícipal no financiamento do setor;
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• estímulo à geração e difusão de tecnologias alternativas para
a construção de moradias de menor custo e adaptadas às condições
regionais.
Na área de desenvolvimento urbano
• aperfeiçoamento do marco jurídico-institucional para o desenvolvimento urbano no País, baseado na gestão descentralizada das
ações e na cooperação entre as três esferas de governo;
• apoio à modernização e à melhoría da gestão urbana e dos
serviços urbanos básicos nas áreas de saneamento, habitação, transportes, saúde, educação e segurança pública;
• consolidação do processo de reabilitação e transferência dos
sistemas de trens metropolitanos de passageiros para as esferas
estaduais.
Na área do trabalho
• modernização da legislação trabalhista;
• aprimoramento do Sistema Nacional de Emprego, visando a
melhor operacionalização do seguro-desemprego e os objetivos de
qualificação, requalificação e intermediação de mão-de-obra;
• modernização dos instrumentos de identificação profissional;
• garantia de melhores condições de segurança e saúde no trabalho;
• preservação, pela ação da fiscalização, dos direitos do trabalhador, na lei, nos acordos, convenções, ou contratos coletivos.
Cultura, Justiça, Segurança e-Cidadania
O Governo, mediante ações coordenadas nas áreas de justiça e
segurança pública, desporto e cultura, buscará criar condições para
resgatar progressivamente, para a grande parte da população brasileira hoje marginalizada, os direitos de cidadania e justiça, requisito
fundamental na construção de uma sociedade mais justa, moderna e
pluralista.
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Os principais objetivos para o período 1996/99 são os seguintes:
Na área da cultura
• afirmação da identidade cultural de modo a preservar e valorizar o dinamismo, a riqueza e a diversidade das formas de criação e
expressão brasileiras;
• fortalecimento da produção e circulação dos bens culturais
regionais e populares;
• estímulo ao trabalho de reflexão em todas as áreas, promovendo o intercãmbio do conhecimento e de experiências artísticas;
• dotação de espaços e equipamentos culturais visando à melhoria do atendimento à sociedade;
• oferta de um sistema integrado de informações culturais, de
modo a apoiar a gestão cultural e socializar o acervo de conhecimentos, dados e indicadores disponíveis no setor;
• apoio à capacitação de recursos humanos nas áreas culturais
em parceria com os Estados e Municípios e com a iniciativa privada.
• preservação do patrimônio cultural brasileiro, por meio de
instrumentos jurídicos, técnicos e administrativos, e ações de identificação, pesquisa, conservação, revitalização e promoção;
• garantia do acesso da população às idéias básicas que formam
a identidade cultural do País, mediante a publicação de obras de
autores brasileiros;
• apoio, em parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais
de Cultura, à implantação de bibliotecas públicas em áreas não
atendidas;
• difusão das artes e da cultura brasileiras no exterior.
Na área da justiça e segurança pública
• modernização e reforma do Judiciário;
• aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção dos direitos humanos;
• descentralização e fortalecimento das instãncias de defesa do
consumidor, com estímulo à participação da sociedade nessa tarefa;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 5, p. 1843-1947, maio 1996

1879
• aprimoramento dos mecanismos de informação relacionados
com a segurança do cidadão e a preservação de seus direitos;
• implementação de política nacional de segurança pública e de
direito dos cidadãos, com vistas ao enfrentamento dos desafios da
violência, urbana e rural;
• promoção de ações integradas de conscientização, educação e
organização da sociedade, a fim de assegurar os direitos humanos,
estabelecendo mecanismos capazes de dirimir conflitos na área;
• aprimoramento dos quadros profissionais que atuam nas áreas
de justiça, cidadania e segurança pública.
• modernização e automação dos processos de cadastramento,
votação e apuração eleitoral.
Na área do desporto
• difusão da prática de atividades esportivas;
• viabilização de novas fontes internas e externas de recursos
para o desenvolvimento do desporto;
• promoção de iniciativas que permitam a integração da criança,
do adolescente, da pessoa portadora de deficiência e do idoso em
práticas desportivas;
• incentivo ao associativismo desportivo comunitário;
• apoio a programas de capacitação de recursos humanos na área;
• implantação de política de esporte que privilegie seu caráter
educativo, tanto na escola como fora dela.
Estado e Administração Pública
Ao longo dos próximos anos, o Governo intensificará os esforços
para melhorar a eficiência da gestão pública, capacitando a administração federal para formular e executar políticas governamentais em
bases modernas e eficientes, revertendo a degradação dos serviços
públicos básicos.
Os 'principais objetivos para o período 1996/99 são os seguintes:
Na área de planejamento e administração pública
• redefinição do papel e das competências do Estado para melhorar a alocação de recursos e O compartilhamento de suas responsabilidades com as demais esferas de governo;
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• promoção da descentralização das ações de governo a gestores
governamentais e não governamentais;
• fortalecimento das atividades de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações governamentais, por meio do aprimoramento metodológico, da capacitação técnica e gerencial, da operacionalização de sistemas de informações e do tratamento adequado
dessas informações.
• concessão de maior autonomia às entidades da administração
indireta, vinculada ao cumprimento de objetivos pré-estabelecidos;
• reconstrução da administração pública em bases modernas e
racionais, para elevar a eficiência na prestação de serviços à população;
• fortalecimento institucional do setor público para o cumprimento das funções de concessão, regulação e fiscalização em áreas
abertas à atuação do setor privado;
• manutenção e adequação da infra-estrutura física, inclusive
informatização, necessária ao bom desempenho das funções de Estado, mediante ações dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
• capacitação sistemática de recursos humanos, com a criação de
instrumentos de incentivo por mérito e eficiência do servidor;
Na área das relações exteriores
• ampliação e consolidação de acordos e parcerias internacionais, de forma a garantir uma inserção mais favorável do Pais na
economia internacional, permitindo o aumento dos fluxos de comércio
exterior, o acesso ao progresso tecnológico e a atração de investimentos estrangeiros;
• fortalecimento da participação do País nos foros e mecanismos
decisórios regionais e internacionais de natureza política e/ou econõmica;
• desenvolvimento e aperfeiçoamento dos meios materiais e dos
recursos humanos da diplomacia brasileira e da rede consular, fortalecendo seu papel nos campos político, econõmico, comercial e cultural.
Na área da defesa judicial e extrajudicial da União
• garantia do adequado patrocínio dos interesses da União e
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do e dirimindo controvérsias entre os órgãos jurídicos da adnúnistração federal.
Na área fiscal e fazendária
• fortalecimento da capacidade gerencial, normativa e operacional da Receita Federal, visando alcançar controle do cumprimento
voluntário das obrigações tributárias e aduaneiras, bem como reduzir
a evasão fiscal;
• modernização e aperfeiçoamento da gestão financeira federal,
redefinindo e aprimorando os instrumentos de administração da
dívida pública interna e externa;
• reestruturação do Sistema de Controle Interno, dotando o
Poder Executivo de informações confiáveis sobre o andamento de
ações, programas e projetos governamentais;
• fortalecimento do papel regulador e fiscalizador do Estado na
economia, para coibir os abusos do poder econômico e garantir a
prestação de serviços adequados aos cidadãos.
• intensificação das atividades de fiscalização do Mercado de
Capitais, de forma a aumentar os níveis de confiança e segurança das
operações.
Defesa Nacional
A tônica da ação governamental na área será o contínuo processo
de modernização das Forças Armadas, de forma a evitar os riscos de
absolescência operacional. Nesse processo, terá prioridade a busca de
maior independência tecnológica no reaparelhamento bélico.
Os principais objetivos para o período de 1996/99 são os segnintes:
• garantia, ao Presidente da República, dos meios de comunicação necessários ao comando e controle;
• Núcleo de Força Militar Terrestre, Naval e Aérea dotado de
condições e de poder dissuasório, capazes de atender, com presteza e
eficácia, a eventuais ameaças à soberania nacional e ao cumprimento
das responsabilidades constitucionais;
• melhoria da logística militar necessária ao funcionamento das
Forças Armadas;
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• fortalecimento da presença militar na Amazônia, pela rearticulação das Forças Terrestre, Aérea e Naval, no sentido de priorizar
aquela região no planejamento estratégico das Forças Armadas,
consoante com as políticas governamentais;
• ampliação da capacidade de comando e controle do Comando
Supremo e demais órgãos envolvidos, proporcionando-lhes condições
que facilitem a tomada de decisão para as ações militares nos casos
de crise ou de conflito;
• habilitação do Pais para participar nos foros internacionais de
interesse para a manutenção da paz e da segurança internacionais,
nas Forças de Paz, Expedicionárias e de Observação;
• implantação de um sistema de comunicações por satélite capaz
de integrar as forças vivas do País, incluídas, nestas, as instituições
civis mobilizáveis;
• execução de pesquisas e desenvolvimento de projetos visando à nacionalização da produção de equipamentos e a obtenção de
tecnologia de fabricação de materiais de emprego nas Forças Armadas;
• ampliação, construção, manutenção e conservação das instalações de rede aeroportuária sob a responsabilidade do Ministério da
Aeronáutica, inclusive as da Infraero;
• promoção da cobertura total do espaço aéreo brasileiro, desenvolvendo a capacidade de tratar, processar e transmitir dados de
unidades táticas desse controle, e implantando sistema de defesa e
controle de tráfego aéreo,
• promoção da cobertura total da nova fronteira leste do Brasil,
estendida COm a incorporação à soberania nacional de mais de 4,5
milhões de Km2 da Plataforma Continental Brasileira, de acordo com
a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.

o índice de tabelas referente a esta lei está publicado no DO de 10.5.1995, págs.
795817991.
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LEI NO 9.277, DE 10 DE MAIO DE 1996
Autoriza a União a delegar aos Munictpios, Estados da Federação e ao Distrito Federal a administração e exploração de rodovias e portos federais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1e Fica a União, por intermédio do Ministério dos Transportes, autorizada a delegar, pelo prazo de até vinte e cinco anos,
prorrogáveis por até mais vinte e cinco, aos Municípios, Estados da
Federação ou ao Distrito Federal, ou a consórcio entre eles, a administração de rodovias e exploração de trechos de rodovias, ou obras
rodoviárias federais,

Art. 2º Fica a União igualmente autorizada, nos termos desta
lei, a delegar a exploração de portos sob sua responsabilidade ou sob
a responsabilidade das empresas por ela direta ou indiretamente
controladas.
Art. 3º A delegação será formalizada mediante convênio.
§ 1º No instrumento de convênio constará cláusula prevendo a
possibilidade de aplicação da legislação do Município, do Estado ou
do Distrito Federal na cobrança de pedágio ou de tarifa portuária, ou
de outra forma de cobrança cabível, no que não contrarie a legislação
federal.

§ 2º A receita auferida na forma do parágrafo anterior será
aplicada em obras complementares, no melhoramento, na ampliação
de capacidade, na conservação e na sinalização da rodovia em que for
cobrada e nos trechos rodoviários que lhe dão acesso ou nos portos
que lhe derem origem.

Art. 4º Para a consecução dos objetivos indicados nesta lei,
poderá o Município, o Estado ou o Distrito Federal explorar a via ou
o porto diretamente ou através de concessão, nos termos das leis
federais que regem as concessões e da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro
de 1993.
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Art. 5º A União poderá destinar recursos financeiros à construção, conservação, melhoramento e operação das rodovias ou trechos
de rodovias e obras rodoviárias federais ou aos portos, objeto de
delegação, desde que tais obras e serviços não sejam de responsabilidade do concessionário.
Art. 6º No exercício da delegação a que se refere esta lei, o
Município, o Estado da Federação ou o Distrito Federal observarão
os limites da competência da União.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de maio de 1996; 175· da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein

LEI N' 9.278, DE 10 DE MAIO DE 1996
Regula o § 3!!do art. 226 da Constituição
Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1s É reconhecida como entidade familiar a convivência
duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de fanu1ia.
Art. 2º São direitos e deveres iguais dos conviventes:
I
II III -

respeito e consideração mútuos;
assistência moral e material recíproca;
guarda, sustento e educação dos filhos comuns.

Art. 3º (Vetado).
Art. 4º (Vetado).
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Art. 5Q OS bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por
ambos os conviventes, na constância da união estável e a título
oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum,
passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais,
salvo estipulação contrária em contrato escrito.
§ 1Q Cessa a presunção do caput deste artigo se a aquisição
patrimonial ocorrer com o produto de bens adquiridos anteriormente
ao inicio da união.

§ 2Q A admínistração do patrimônio comum dos conviventes
compete a ambos, salvo estipulação contrária em contrato escrito.

Art. 6Q (Vetado).
Art. '7Q Dissolvida a união estável por rescisão, a assistência
material prevista nesta lei será prestada por um dos conviventes/ao
que dela necessitar, a título de alimentos.
Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos
conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto
viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao
imóvel destinado à residência da família.

Art. 8Q OS conviventes poderão, de comum acordo e a qualquer
tempo, requerer a conversão da união estável em casamento, por
requerimento ao Oficial do Registro Civil da Circunscrição de seu
domícílio.

Art. 9Q Toda a matéria relativa à união estável é de competência
do juízo da Vara de Fanu1ia, assegurado o segredo de justiça.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de maio de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996
Regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacioual decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Disposições Preliminares
Art. 1º Esta lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.
Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:
I
II

III
IV
V

concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
concessão de registro de desenho industrial;
concessão de registro de marca;
repressão às falsas indicações geográficas; e
repressão à concorrência desleal.

Art. 3º Aplica-se também o disposto nesta lei:
I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior
e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por
tratado ou convenção em vigor no Brasil; e
II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade
de direitos iguais ou equivalentes.
Art. 4º As disposições dos tratados em vigor no Brasil são
aplicáveis, em igualdade de condições; às pessoas físicas e jurídicas
nacionais ou domiciliadas no País.
Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os
direitos de propriedade industrial.
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TÍTULO I
Das Patentes

CAPÍTULO I
Da Titularidade
Art. 6' Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade,
nas condições estabelecidas nesta lei.
§ l' Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.
§ 2' A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos
herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a
quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços
determinar que pertença a titularidade.
§ 3' Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade
realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá
ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e
qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.
§ 4' O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer
a não divulgação de sua nomeação.
Art. 7' Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma
invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito
de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais
antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.
Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção
de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente
posterior.

CAPÍTULO II
Da Patenteabilidade

Seção!
Das Invenções e dos Modelos de Utilidade Patenteáveis
Art. 8' É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de
novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
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Art. 9" É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso
prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventiva, que resulte
em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:
I
II

descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
concepções puramente abstratas;

III
esquemas, planos, princípios ou métodos COmerCIaIS,
contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
V
VI

programas de computador em si;
apresentação de informações;

VII
regras de jogo;
VIII
técnicas e métodos operatórios o cirúrgicos, bem como
métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo
humano ou animal; e
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados,
inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e
os processos biológicos naturais.
Art. 11. A invenção e modelo de utilidade são considerados
novos quando não compreendidos no estado da técnica.
§ 1" O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado
acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente,
por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio no Brasil
ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.
§ 2" Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de
pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado
estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade
reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.
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§ 3Q O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido

internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção
em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.
Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante
os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da
prioridade do pedido de patente, se promovida;
I -

pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi),
através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o
consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou
em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou
indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.
Parágrafo único. O Inpi poderá exigir do inventor declaração
relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições
estabelecidas em regulamento.
Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre
que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou
óbvia do estado da técnica.
Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre
que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou
vulgar do estado da técnica.
Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados
suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou
produzidos em qualquer tipo de indústria.

Seção II
Da Prioridade
Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 1843-1947, maio 1996
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de, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado, nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.
§ 1Q A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito,
podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras
prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.
§ 2Q A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório
descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de
tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente,
contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira
responsabilidade do depositante.
§ 3Q Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação
deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.
§ 4Q Para os pedidos internacionais depositados em virtude de
tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2Q deverá ser
apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da
entrada no processamento nacional.
§ 5Q No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente
contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do
depositante a este respeito para substituir a tradução simples.
§ 6Q Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento
correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta)
dias contados do depósito, ou, se for o caso em até 60 (secessenta) dias
da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem.
§ 7Q A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste
artigo acarretará a perda da prioridade.
§ 8 Q Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser
instruído com a comprovação da prioridade.
Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de
utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de
prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao
pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo
mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.
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§ 1Q A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada
no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida.
§ 2Q O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.
§ 3Q O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior
não poderá servir de base a reivindicação de prioridade.

SeçãoIII
Das Invenções e dos Modelos de Utilidade não Patenteáveis
Art. 18. Não são patenteáveis:
I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;
II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades
físico-quimicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação,
quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e
III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos
transgêuicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no
art. 8Q e que não sej am mera descoberta.
Parágrafo único. Para os fins desta lei, microrganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de
animais, que expressem, mediante intervenção humana direta e sua
composição genética, uma caracteristica normalmente não alcançável
pela espécie em condições naturais.
.

CAPíTULO III
Do Pedido de Patente

Seção I
Do Depósito do Pedido
Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo
Inpi, conterá:
I - requerimento;
II - relatório descritivo;
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III

reivindicações;

IV

desenhos, se for o caso;

V
VI
depósito.

resumo; e
comprovante do pagamento da retribuição relativa ao

Art. 20. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame
formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado,
considerada a data de depósito, a da sua apresentação.
Art. 21. O pedido que não atender formalmente ao disposto
no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado,
ao Inpi, que estabelecerá as exigências a Serem cumpridas, no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento
da documentação.
Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.

Seção II
Das Condições do Pedido

Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de ser referir a
uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas,
de maneira a compreender, um único conceito inventivo.
Art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se
referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou
configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e
corporal do objeto.
Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o
objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e
indicar, quando for o caso, a melbor forma de execução.
Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na
forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório
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será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo Inpi ou indicada em acordo internacional.

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.
Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou
mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame,
desde que o pedido seja dividido:
I II -

faça referência específica ao pedido original; e
não exceda a matéria revelada constante do pedido original.

Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com
o disposto neste artigo será arquivado.
.Art.. 27. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido
original e o benefício de prioridade deste, se for o caso.

Art. 28. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das
retribuições correspondentes.
Art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado.
§ l' O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16
(dezesseis) meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais
antiga.

§ 2' A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

SeçãoIlI
Do Processo e do Exame do Pedido
Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18
(dezoito) meses, contados da data de depósito ou da prioridade mais
antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso
previsto no art. 75.
§ l' A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.
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§ 2· Da publicação, deverão constar dados identificadores do
pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no Inpi.
§ 3· No caso previsto no parágrafo único do art 24, o material
biológico tomar-se-á acessível ao público com a publicação de que
trata este artigo.

Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame,
será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e
informações para subsidiarem o exame.
Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos
60 (sessenta) dias da publicação do pedido.
Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente,
o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame,
desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.
Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido
pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta
e seis) meses, contados da data do depósito, sob pena do arquivamento
do pedido.
Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado,
se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias,
contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição
específica, sob pena de arquivamento definitivo.
Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo
de 60 ( sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:
I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame
para concessão de pedido correspondente em outros países, quando
houver reivindicação de prioridade;
II - documentos necessários à regularização do processo e
exame do pedido; e

III - tradução simples do documento hábil referido no § 2· do
art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no
§ 5º do mesmo artigo.
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Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório
de busca e parecer relativo a:
patenteabilidade do pedido;

I
11

adaptação do pedido à natureza reivindicada;

111

reformulação do pedido ou divisão; ou

IV -

exigências técnicas.

Art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo
não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular
qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se
no prazo de 90 (noventa) dias.
.
§ 1· Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente
arquivado.
§ 2· Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a
patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao
exame.

Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo
ou indeferindo o pedido de patente.
CAPÍTULüIV
Da Concessão e da Vigência da Patente

Seção!
Da Concessão da Patente

Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido,
e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.
§ 1· O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do
deferimento.
§ 2· A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga
e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no
parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante paCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 1843-1947, maio 1996
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gamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.
§ 3· Reputa-se concedida a patente na data de publicação do
respectivo ato.
Art. 39. Da carta-patente deverão constar o número, o título e
a natureza respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no
§ 4· do art. 6·, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de
vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem
como os dados relativos à prioridade.

Seção II
Da Vigência da Patente
Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte)
anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos
contados da data de depósito.
Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez)
anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de
modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese
de o Inpi estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por
pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.
CAPÍTULO V

Da Proteção Conferida pela Patente

Seção!
Dos Direitos
Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será
determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no
relatório descritivo e nos desenhos.
Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir
terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda,
vender ou importar com estes propósitos:
I - produto objeto de patente;
II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
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§ l' Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de
impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo.
§ 2' Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que
se refere o inciso Il, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi
obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela
patente.
Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:
I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em
caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem
prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;
II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com
finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição
médica para casos individuais, excetuada por profissional habilitado,
bem como ao medicamento assim preparado;
IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou
de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente
pelo titular da patente ou com seu consentimento;
V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com
matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros
produtos; e
VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com
matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um
produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio
pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o
produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter
indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em
relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e
a da concessão da patente.
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§ 12 Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do
conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contarse-á o periodo da exploração indevida para efeito da indenização a
partir da data de inicio da exploração.

§ 22 Quando o objeto do pedido de patente se referir a material
biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito
à indenização será somente conferido quando o material biológico Se
tiver tomado acessível ao público.
§ 32 O direito de obter indenização por exploração indevida,

inclusive com relação ao periodo anterior à concessão da patente, está
limitado ao conteúdo de seu objeto, na forma do art. 41.

Seção!!
Do Usuário Anterior

Art. 45. À pessoa de boa-fé que, antes da data de depósito ou de
prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será
assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma
e condição anteriores.
§ 12 O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser
cedido juntamente com o negócio ou a empresa ou parte desta que
tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por
alienação ou arrendamento.
§ 22 O direito de que trata este artigo não será assegurado a
pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de
divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido
depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação.

CAPÍTULO VI

Da Nulidade da Patente

Seção!
Das Disposições Geraís

Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições
desta lei.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 1843-1947, maio 1996

1899

Art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicaçães, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituirem matéria patenteável por si mesmas.
Art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da
data do depósito do pedido.
Art. 49. No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o
inventor poderá alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a
adjudicação da patente.
ScçãoIl
Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:
I -

não tiver atendido qualquer dos requisitos legais;

11 - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto
nos arts. 24 e 25, respectivamente;

111 - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido
originalmente depositado; ou
IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das
formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.

Art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício
ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses, contados da concessão da patente.
Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que
extinta a patente.

Art. 52. O titular será intimado para se manifestar no prazo de
60 (sessenta) dias.
Art. 53. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado
no artigo anterior, o Inpi emitirá parecer, intimando o titular e o
requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta)
dias.
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Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que
não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo
Presidente do Inpi, encerrando-se a instância administrativa.
Art. 55. Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição,
as disposições desta Seção.

Seção III
Da Ação de Nulidade
Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer
tempo da vigência da patente, pelo Inpi ou por qualquer pessoa com
legítimo interesse.
§ 1· A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer
tempo, como matéria de defesa.
§ 2· O Juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar
a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.
Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da
Justiça Federal e o Inpi, quando não for autor, intervirá no feito.
§ 1· O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60
(sessenta) dias.
§ 2· Transitada emjulgado a decisão da ação de nulidade, o Inpi
publicará anotação, para ciência de terceiros.
CAPÍTULO VII
Da Cessão e das Anotações
Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo
indivisivel, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.
Art. 59. O Inpi fará as seguintes anotações:
I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do
cessionário;
11 - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido
ou a patente; e
111 - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante
ou titular.
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Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros
a partir da data de sua publicação.
CAPÍTULO VIII
Das Licenças

Seção I
Da Licença Voluntária

Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar
contrato de licença para exploração.
Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular
de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no Inpi para
que produza efeitos em relação a terceiros.
§ 1a A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a
partir da data de sua publicação.
§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de
licença não precisará estar averbado no Inpi.

Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada
pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante
o direito de preferência para seu licenciamento.
Seçãoll
Da Oferta de Licença

Art. 64. O titular da patente poderá solicitar ao Inpi que a
coloque em oferta para fins de exploração.
§ 1s O Inpi promoverá a publicação da oferta.
§ 2º Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no Inpi sem que o titular tenha desistido da oferta.

§ 3º A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto de oferta.
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§ 4" O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa
aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se
aplicando o disposto no art. 66.
Art. 65. Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as
partes poderão requerer ao Inpi o arbitramento da remuneração.
§ I" Para efeito deste artigo, o Inpi observará o disposto no § 4"
do art. 73.
§ 2" A remuneração poderá ser revista, decorrido 1 (um) ano de
sua fixação.
Art. 66. A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à
metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão
da prímeira licença, a qualquer título.

Art. 67. O titular da patente poderá requerer o cancelamento
da licença se o licenciado não der inicio à exploração efetiva dentro de
1 (um) ano da concessão, interromper a exploração por prazo superíor
a 1 (um) ano, ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a
exploração.

Seção III
Da Licença Compulsória
Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado

nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.
§ 1" Ensejam, igualmente, licença compulsória:
I - a não-exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou,
ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os
casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação;ou
11 - a comercialização que não satisfizer as necessidades do
mercado.
§ 2" A licença só poderá ser requerida por pessoa com legitimo
interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a
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exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se,
predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso
a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.
§ 3' No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de
abuso de poder econômico, ao licenciado, que propôe fabricação local,
será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para
proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido
colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.
§ 4' No caso de importação para exploração de patente e no caso
da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no
mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.
§ 5' A licença compulsória de que trata o § l' somente será
requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.
Art. 69. A licença compulsória não será concedida se, à data do
requerimento, o titular:
I - justificar o desuso por razões legítimas;
H - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos
para a exploração; ou
IH - justificar a falta de fabricação ou comercialização por
obstáculo de ordem legal.
Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando,
cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:
I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;
H - o objeto da patente de dependente constituir substancial
progresso técnico em relação à patente anterior; e
HI - o titular não realizar acordo com o titular da patente
dependente para exploração da patente anterior.
§ l' Para os fins deste artigo, considera-se patente dependente
aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do
objeto de patente anterior.
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§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser
considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como
uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.
§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá
direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público,
declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da
patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser
concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva,
para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo
titular.
Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu
prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.
Art. 72. As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem
exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.
Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado
mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.
§ 1º Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado
para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem
manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas
condições oferecidas.
§ 2º O requerente de licença que invocar abuso de direitos
patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove.
§ 3º No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar
a exploração.

§ 4Q Havendo contestação, o Inpi poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir
especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando
arbitrar a remuneração que será paga ao titular.
§ 5º Os órgãos e as entidades da administração pública direta
ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao Inpi as
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infonnações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da
remuneração.
§ 6' No arbitramento da remuneração, serão consideradas as
circunstãncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente,
o valor econômico da licença concedida.
§ 7' Instruído o processo, o Inpi decidirá sobre a concessão e as
condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 8' O recurso da decisão que conceder a licença compulsória
não terá efeito suspensivo.

Art. 74. Salvo razões legitimas, o licenciado deverá iniciar a
exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão
da licença, admitida a interrupção por igual prazo.
§ l' O titular poderá requerer a cassação da licença quando não
comprido o disposto neste artigo.
§ 2' O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir
em defesa da patente.
§ 3' Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore.

CAPÍTULO IX
Da Patente de Interesse da Defesa Nacional

Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto
interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não
estará sujeito às publicações previstas nesta lei.
§ l' O Inpi encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias,
manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente.
§ 2' É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo
objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem
como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do
órgão competente.
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§ 32 A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse
da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão
competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos
direitos do depositante ou do titular.

CAPÍTULO X
Do Certificado de Adição de Invenção

Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica,
certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de
atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito
inventivo.
§ 12 Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o
pedido de certificado de adição será imediatamente publicado.
§ 22 O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao
disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no parágrafo
anterior.
§ 32 O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu
objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo.
§ 42 O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a
transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado,
mediante pagamento das retribuições cabíveis.

Art. 77. O certificado de adição é acessório da patente, tem a
data final de vigência desta e acompanha-a para todos os efeitos
legais.
Parágrafo único. No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição seja analisada
para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do
prazo de vigência da patente.
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CAPÍTULüXI
Da Extinção da Patente

Art. 78. A patente extingue-se:
I II

pela expiração do prazo de vigência;
pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de ter-

ceiros;

IH
pela caducidade;
IV
pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos
previstos no § 2· do art. 84 e no art. 87; e
V - pela inobservância do disposto no art. 217.
Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio
público.
Art. 79. A renúncia só será admítida se não prejudicar direitos
de terceiros.
Art. 80. Caducará a patente, de oficio ou a requerimento de
qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos
da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver
sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo
motivos justificáveis.
§ 1· A patente caducará quando, na data do requerimento da
caducidade ou da instauração de oficio do respectivo processo, não
tiver sido iniciada a exploração.
§ 2· No processo de caducidade instaurado a requerimento, o
Inpi poderá prosseguir se houver desistência do requerente.
Art. 81. Ü titular será intimado mediante publicação para se
manifestar, no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus da
prova quanto à exploração.
.
Art. 82. A decisão será proferida dentro de 60 (sessenta) dias,
contados do térmíno do prazo mencionado no artigo anterior.
Art. 83. A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da
data do requerimento ou da publicação da instauração de oficio do
processo.
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CAPÍTULO XII
Da Retribuição Anual

Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão
sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do
terceiro ano da data do depósito.
§ 1" O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo Inpi.
§ 2" O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros
3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito,
independentemente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante pagamento de retribuição adicional.
Art. 85. O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos
internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil,
devendo o pagamento das retribuições anuais, vencidas antes da
data da entrada no processamento nacional, ser efetuado no prazode
3 (três) meses desta data.
Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos
dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção
da patente.
CAPÍTULO XIII
Da Restauração

Art. 87. O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três)
meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da
extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.
CAPÍTULO XIV

Da Invenção e do Modelo de Utilidade Realizado por
Empregado ou Prestador de Serviço
Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho
cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a
atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os
quais foi o empregado contratado.
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§ l' Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário
ajustado.
§ 2' Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na
vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente
seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do
vinculo empregatício.

Art. 89. O empregador, titular da patente, poderá conceder ao
empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos
ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante
negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da
empresa.
Parágrafo único. A participação referida neste artigo não se
incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.

Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção
ou modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado
do contrato de trabalho e não decorrente da utilizaçãode recursos,
meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.
Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade
será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição
pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.
§ l' Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será
dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.
§ 2' É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença
de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.
§ 3' A exploração do objeto da patente, na falta de acordo,
deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano,
contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva
propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as
hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.
§ 4' No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade
de condições, poderá exercer o direito de preferência.
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Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que
couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a
empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.
Art. 93. Aplica-se o disposto neste capítulo, no que couber, às
entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional,
federal, estadual ou municipal.
Parágrafo único. Na hipótese do art. 88, será assegurada ao
inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento
interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela
no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a
título de incentivo.
TÍTULon
Dos Desenhos Industriais
CAPÍTULO I
Da Titularidade

Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de
desenho industrial que Ihe confira a propriedade, nas condições
estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de desenho industrial,
no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º.

CAPÍTULO II
Da Registrabilidade
Seção I
Dos Desenhos Industriais Registráveis

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que
possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual
novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo
de fabricação industrial.
Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não
compreendido no estado da técnica.
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§ 1Q O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado
acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou
no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no
§ 3Q deste artigo e no art. 99.
§ 2Q Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda
não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a
partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que
venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.
§ 3Q Não será considerado como incluído no estado da técnica o
desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180
(cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da
prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos
incisos I a III do art. 12.
Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando
dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros
objetos anteriores.
Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.
Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de
caráter puramente artístico.

Seção II
Da Prioridade
Art. 99. Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as
disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu § 3Q, que será de
90 (noventa) dias.

Seção!!!
Dos Desenhos Industriais não-registráveis
Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:
I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que
ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de
consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de
respeito e veneração;
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II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda,
aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou
funcionais.

CAPÍTULO III
Do Pedido de Registro

Seção!
Do Depósito do Pedido

Art. 101. O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo
Inpi, conterá:
I
II

requerimento;
relatório descritivo, se for o caso;

III

reivindicações, se for o caso;

IV

desenhos ou fotografias;

V
VI
depósito.

campo de aplicação do objeto; e
comprovante do pagamento da retribuição relativa ao

Parágrafo único. Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados em língua portuguesa.

Art. 102. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame
formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado,
considerada a data do depósito a da sua apresentação.
Art. 103. O pedido que não atender formalmente ao disposto
no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue,
mediante recibo datado, ao Inpi, que estabelecerá as exigências a
serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado
inexistente.
Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.
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Seçãoll
Das Condições do Pedido
Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial terá que
se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações,
desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a
mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido
ao máximo de 20 (vinte) variações.
Parágrafo único. O desenho deverá representar clara e.sufícientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar
sua reprodução por técnico no assunto.
. Art. 105. Se solicitado o sigilo na forma do § I" do art. 106,
poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias, contados da
data do depósito.
Parágrafo único. A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente
posteríor.

SeçãoIll
Do Processo e do Exame do Pedido
Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial
e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente
publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o
respectivo certificado.
§ I" A requerimento do depositante, por ocasião do depósito,
poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado.
§ 2" Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do documento de prioridade para o processamento do pedido.
§ 3" Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formulada
exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena
de arquivamento definitivo.
§ 4" Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro
será indeferido.
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CAPÍTULO IV
Da Concessão e da Vigência do Registro

Art. 107. Do certificado deverão constar o número e o título,
nome do autor - observado o disposto no § 4" do art. 6", o nome, a
nacionalidade e O domicílio do titular, O prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade estrangeira, e, quando houver,
relatório descritivo e reivindicações.
Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos
de 5 (cinco) anos cada.
§ 1· O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o
último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do
pagamento da respectiva retribuição.
§ 2" Se O pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o
termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180
(cento e oitenta) dias subseqüentes, mediante O pagamento de retribuição adicional.

CAPÍTULO V
Da Proteção Conferida pelo Registro

Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo
registro validamente concedido.
Parágrafo úníco, Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e
IV do art. 43.

Art. 110. A pessoa que, de boa-fé, antes da data do depósito ou
da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será
assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma
e condição anteriores.
§ I" O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser
cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte deste, que
tenha direta relação com a exploração do objeto do registro, por
alienação ou arrendamento.
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§ 2" O direito de que trata este artigo não será assegurado a
pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de
divulgação nos termos do § 3" do art. 96, desde que o pedido tenha
sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação.

CAPÍTULO VI
Do Exame de Mérito

Art. 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o
exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto
aos aspectos de novidade e de originalidade.
Parágrafo único. O Inpi emitirá parecer de mérito, que, se
concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos
arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de oficio de
processo de nulidade do registro.

CAPÍTULO VII
Da Nulidade do Registro

Seção!
Das Disposições Gerais

Art. 112. É nulo o registro concedido em desacordo com as
disposições desta lei.
§ I" A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do
depósito do pedido.
§ 2" No caso de inobservância do disposto no art. 94, o autor
poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro.

Seção II
Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 113. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infrigência dos arts. 94 a 98.
§ I" O processo de nulidade poderá ser instaurado de oficio ou
mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse,
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no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 111.
§ 2· O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os
efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo
de 60 (sessenta) dias da concessão.
Art. 114. O titular será intimado para se manifestar no prazo
de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação.
Art. 115. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo
fixado no artigo anterior, o Inpi emitirá parecer, intimando o
titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60
(sessenta) dias.
Art. 116. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo
que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo
Presidente do Inpi, encerrando-se a instância administrativa.
Art. 117. O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto
o registro.

SeçãolII
Da Ação de Nulidade
Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho
industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.

CAPÍTULO VIII
Da Extinção do Registro
Art. 119. O registro extingue-se:
I
II
ceiros;

pela expiração do prazo de vigência;
pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de ter-

III
pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts.
108 e 120; ou
IV -

pela inobservância do disposto no art. 217.
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CAPÍTULO IX

Da Retribuição Qüinqüenal
Art. 120. O titular do registro está sujeito ao pagamento de
retribuição qüinqüenal, a partir do segundo qüinqüêuio da data do
depósito.
§ 1· O pagamento do segundo qüinqüêuio será feito durante o
5. (quinto) ano da vigência do registro.

§ 2· O pagamento dos demais qüinqüênios será apresentado
junto com o pedido de prorrogação a que se refere o art. 108.
§ 3· O pagamento dos qüinqüêuios poderá ainda ser efetuado
dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes ao prazo estabelecido no
parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional.

CAPÍTULO X

Das Disposições Finais
Art. 121. As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que
couber, à matéria de que trata o presente título, disciplinando-se o
direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos
arts. 88 a 93.

TÍTULom
Das Marcas
CAPÍTULO I
Da Registrabilidade

Seção I
Dos Sinais Registráveis Como Marca
Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.
Art. 123. Para os efeitos desta lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir
produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem
diversa;
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II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou
especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, à natureza,
ao material utilizado e à metodologia empregada; e
III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou
serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Seção II
Dos Sinais não Registráveis Como Marca
Art. 124. Não são registráveis como marca:
I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;
II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando
revestidos de suficiente forma distintiva;
III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal
contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou
imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença,
culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público,
quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão
público;
V - reprodução ou imitação de elemento característico ou
diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de
terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais
distintivos;
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar
ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou
serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar
uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação
do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII propaganda;

sinal ou expressão empregada apenas como meio de
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VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;
IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar
confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;
X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem,
procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço
a que a marca se destina;
Xl - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente
adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;
XlI - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado
o disposto no art. 154;
XlII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico,
cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente
reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo
quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;
XlV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e
cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios,
dos Municípios, ou do País;
XV - nome civil ou sua assinatura, nome de fanu1ia ou
patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do
titular, herdeiros ou sucessores;
XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos,
nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do
titular, herdeiros ou sucessores;
XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os
títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis
de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor
ou titular;
XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte,
que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda
que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou
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certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível
de causar confusão ou associação com marca alheia;
XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo
produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma
natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;
XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de
acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de
efeito técnico;
XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho
industrial de terceiro; e
XXIII - sinal que imite ou reproduz a, no todo ou em parte, marca
que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de
sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território
nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que
assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de
causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

SeçãoIlI
Marca de Alto Renome
Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto
renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de
atividade.
Seção IV
Marca Notoriamente Conhecida
Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de
atividade nos termos do art. 6' bis (1), da Convenção da União de Paris
para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial,
independentemente de estar previamente depositada ou registrada
no Brasil.
§ l' A proteção de que trata este artigo aplica-se também às
marcas de serviço.
§ 2' O Inpi poderá indeferir de oficio pedido de registro de
marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoria~
mente conhecida.
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CAPÍTULon
Prioridade

Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país
que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional,
que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de
prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito
invalidado, nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.
§ 1Q A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito,
podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras
prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.
§ 2Q A reivindicação da prioridade será comprovada por
documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução
do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor
será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3Q Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação
deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob
pena de perda da prioridade.

§ 4Q Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento
correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade.

CAPÍTULO III
Dos Requerentes de Registro

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas
ou jurídicas de direito público ou de direito privado.
§ 1Q As pessoas de direito privado só podem requerer registro
de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de
modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as
penas da lei.

§ 2Q O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por
pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer
atividade distinta da de seus membros.
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§ 3· O registro da marca de certificação só poderá ser requerido
por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou
serviço atestado.
§ 4· A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste título.

CAPÍTULO IV
Dos Direitos Sobre a Marca
Seção I

Aquisição

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional,
observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos
arts. 147 e 148.
§ 1· Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou
depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica
ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
§ 2· O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta
relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.
Seção 11

Da Proteção Conferida Pelo Registro

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
I
II III -

ceder seu registro ou pedido de registro;
licenciar seu uso;
zelar pela sua integridade material ou reputação.

Art. 131. A proteção de que trata esta lei abrange o uso da
marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à
atividade do titular.
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Art. 132. O titular da marca não poderá:
I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do
produto, na sua promoção e comercialização;
11 - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca
para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;
111 - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado
interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o
disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e
IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica
ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação
comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

CAPÍTULO V
Da Vigência, da Cessão e das Anotações

Seção!
Da Vigência
Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez)
anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por
períodos iguais e sucessivos.
§ 1Q O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o
último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do
pagamento da respectiva retribuição.
§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o
termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis)
meses subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.
§ 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.
.
Seção Il
Da Cessão
Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos,
desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal
registro.
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Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou
pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes,
relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena
de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não
cedidos.

SeçãoIlI
Das Anotações
Art. 136. O Inpi fará as seguintes anotações:
I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do
cessionário;
H - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido
ou registro; e
IH - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante
ou titular.
Art. 137. As anotaçôes produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.
Art. 138. Cabe recurso da decisão que:
I H

indeferir anotação de cessão;
cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art.

135.

SeçãoN
Da Licença de Uso
Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de
registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem
prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.
Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular
de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos
seus próprios direitos.
Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no Inpi
para que produza efeitos em relação a terceiros..
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§ 1" A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a
partir da data de sua publicação.
§ 2" Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de
licença não precisará estar averbado no Inpi.

Art. 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de
licença cabe recurso.
CAPÍTULO VI
Da Perda dos Direitos

Art. 142. O registro da marca extingue-se:
I -

pela expiração do prazo de vigência;

II ~ pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação
aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

III

pela caducidade; ou

IV -

pela inobservância do disposto no art. 217.

Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse, se decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão na data do requerimento:
I -

o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5
(cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido
usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.
§ 1" Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da
marca por razões legitimas.
§ 2" O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60
(sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou
justificar seu desuso por razões legítimas.

Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou
serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente
o regístro em relação aos não semelhantes ou afins, daqueles para os
quais a marca foi comprovadamente usada.
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Art. 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se
o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em
processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos.
Art. 146. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade
caberá recurso.
CAPÍTULO VII
Das Marcas Coletivas e de Certificação

Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso
da marca.
Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não
acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do
pedido.

Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterá:
I
ção;e
II

as caracteristicas do produto ou serviço objeto de certificaas medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II
deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento
definitivo do pedido.

Art. 149. Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao Inpi, mediante petição protocolizada, con- .
tendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada.
Art. 150. O uso da marca independe de licença, bastando sua
autorização no regulamento de utilização.
Art. 151. Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142,
o registro da marca coletiva e de certificação extingue-se quando:
I -

a entidade deixar de existir; ou

II - a marca for utilizada em condições outras que não àquelas
previstas no regulamento de utilização.
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Art. 152. Só será adnútida a renúncia ao registro de marca
coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto
da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilização.
Art. 153. A caducidade do registro será declarada se a marca
coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado
o disposto nos arts. 143 e 146.
Art. 154. A marca coletiva e a de certificação que já tenha sido
usada e cujos registros tenha sido extintos não poderá ser registrada
em nome de terceiros, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos,
contados da extinção do registro.
CAPÍTULO VIII
Do Depósito

Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo
e, nas condições estabelecidas pelo Inpi, conterá:
I

requerimento;
etiquetas, quando for o caso; e

II
III
depósito.

comprovante do pagamento da retribuição relativa ao

Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o
acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples
deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta)
dias subseqüentes, sob pena de não ser considerado o documento.

Art. 156. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame
formal preliminar e, se devidamente instruido, será protocolizado,
considerada a data de depósito a da sua apresentação.
Art. 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto
no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante
recibo datado, ao Inpi, que estabelecerá as exigências a serem
cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser
considerado inexistente.
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Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.
CAPÍTULO IX
Do Exame

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 1" O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 2" Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa
ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art.
124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias
após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na
forma desta lei.

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta,
findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual
poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no
prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 1" Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente
arquivado.
§ 2" Respondida a exigência, ainda que não cumprida,ou COntestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo
ou indeferindo o pedido de registro.
CAPÍTULO X
Da Expedição do Certificado de Registro

Art. 161. O certificado de registro será concedido depois de
deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.
Art. 162. O pagamento das retribuições e sua comprovação,
relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio
de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados do deferimento.
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Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo,
independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.
Art. 163. Reputa-se concedido o certificado de registro na data
da publicação do respectivo ato.
Art. 164. Do certificado deverão constar a marca, o número e a
data do registro, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, os
produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade
estrangeira.
CAPÍTULO XI
Da Nulidade do Registro
Seção I
Disposições Gerais

Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com
as disposições desta lei.
Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou
parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte
subsistente poder ser considerada registrável.
Art. 166. O titular de uma marca registradaem pais signatário
da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade
Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação
judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 62
septies (1) daquela convenção.
Art. 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da
data do depósito do pedido.
Seção II
Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infrigência do disposto
nesta lei.
Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício
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se, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da
expedição do certificado de registro.
Art. 170. O titular será intimido para se manifestar no prazo
de 60 (sessenta) dias.
Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo
que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo
Presidente do Inpi, encerrando-se a instância administrativa.
Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto
o registro.
Seção III
Da Ação de Nulidade
Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo Inpi ou
por qualquer pessoa com legítimo interesse.
Parágrafo único. O Juiz poderá, nos autos da ação de nulidade,
determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso
da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.
Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a
nulidade do registro, contados da data da sua concessão.
Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro
da Justiça Federal e o Inpi, quando não for autor, intervirá no feito.
§ 1· O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60
(sessenta) dias.
§ 2· Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o
Inpi publicará anotações, para ciência de terceiros.

TÍTULo IV
Das Indicações Geográficas
Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.
Art. 177. Considera-se indicação de procedência onome geográfico de pais, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha
tomado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação
de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.
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Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe
produto ou serviço, cujas qualidades ou características se devam
exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores
naturais e humanos.
Art. 179. A proteção estender-se-á à representação gráfica ou
figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território, cujo nome
seja indicação geográfica.
Art. 180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso
comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.
Art. 181. O nome geográfico que não constitua indicação de
procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento
característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza
falsa procedência.
Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se,
ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de
requisitos de qualidade.
Parágrafo único. O Inpi estabelecerá as condições de registro
das indicações geográficas.
TÍTULO V
Dos Crimes contra a Propriedade Industrial
CAPÍTULO I

Dos Crimes Contra as Patentes
Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou
de modelo de utilidade, sem autorização do titular, ou
II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 188, n. 5, p. 1843-1947, maio 1996

1932
Pena - detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou milita.
Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:
I - exporta; vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque,
oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produtos fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade,
ou obtido por meio ou processo patenteado; ou
II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou
de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no
Pais, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido
colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou
com seu consentimento.
Pena - detenção de 1 (um) a 3 (três) meses ou milita.
Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou
material ou equipamento para realizar um processo patenteado,
desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento
induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente.
Pena - detenção de 1 (um) a 3 (três) meses ou milita.
Art. 186. Os crimes deste capítulo caracterizam-se ainda que a
violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja
à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.
CAPÍTULO II
Dos Crimes contra os Desenhos Industriais
Art. 187. Fabricar, sem autorização do titular, produto que
incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que
possa induzir em erro ou confusão.
Pena - detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou milita.
Art. 188. Comete crime contra registro de desenho industrial
quem:
I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque,
oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que
incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação
substancial que possa induzir em erro ou confusão; ou
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II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou
confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha
sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu
consentimento.
Pena - detenção de 1 (um) a 3 (três) meses ou multa.
CAPÍTULO 1II
Dos Crimes contra as Marcas
Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:
1 - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte,
marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto
colocado no mercado.
Pena - detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou multa.
Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em
estoque:
1 - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida
ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou
II - produto de sua indústria ou comércio, contido' em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.
Pena - detenção de 1 (um) a 3 (três) meses ou multa.
CAPÍTULOrv
Dos Crimes Cometidos por Meio de Marca, Titulo
de Estabelecimento e Sinal de Propaganda
Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em
erro Ou .confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais,
estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo
ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial,

insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos.
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Pena - detenção de 1 (um) a 3 (três) meses ou multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou expõe
ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas.
CAPÍTULO V
Dos Crimes contra Indicações Geográficas
e Demais Indicações

Art. 192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação
geográfica.
Pena - detenção de 1 (um) a 3 (três) meses ou multa.
Art. 193. Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo,
fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como: tipo, espécie, gênero, sistema,
semelhante, sucedâneo, idêntico, ou equivalente, não ressalvando a
verdadeira procedência do produto.

Pena - detenção de 1 (um) a 3 (três) meses ou multa.

Art. 194. Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra
forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou
expor à venda produto com esses sinais.
Pena - detenção de 1 (um) a 3 (três) meses ou multa.
CAPÍTULO VI
Dos Crimes de Concorrência Desleal

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;
II - presta ou divulga, àcerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito
próprio ou alheio, clientela de outrem;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 1843-1947, maio 1996

1935
IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita,
de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;
V -

usa, indevidamente, nome comercial, título de estabele-

cimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem
em estoque produto com essas referências;

Vl - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em
produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VlI - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou
distinção que não obteve;
VlIl - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou
invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se
utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não
adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;
IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado
de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego,
lhe proporcione vantagem;
X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa
de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de euipregado,
proporcionar vantagem a concorrente do empregador;
XI - divulga, explora ou utiliza, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, no comércio ou na prestação de serviços, excluídos aqueles
que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um
técuico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou
empregatícia, mesmo após o término do contrato;
XII - divulga, explora ou utiliza, sem autorização, de conhecimento ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos
por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou
XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser
objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial
registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel
comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;
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XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração
envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização
de produtos.
Pena - detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou multa.
§ 1· Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII
o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas
tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.
§ 2· O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação
por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.

CAPÍTULO VII
Das Disposições Gerais

Art. 196. As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e
III deste título serão aumentadas de um terço à metade se:
I - o agente é ou foi representante, mandatário, preposto,
sócio ou empregado do titular da patente ou do registro, ou, ainda, do
seu licenciado; ou
II - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto
renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.

Art. 197. As penas de multa previstas neste título serão fixadas, no mínimo, em 10 (dez) e, no máximo, em 360 (trezentos e
sessenta) dias-multa, de acordo com a sistemática do Código Penal.
Parágrafo único. A multa poderá ser aumentada ou reduzida,
em até 10 (dez) vezes, em face das condições pessoais do agente e da
magnitude da vantagem auferida, independentemente da norma
estabelecida no artigo anterior.

Art. 198. Poderão ser apreendidos, de oficio ou requerimento do
interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência,
os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasílía, v. 188, n. 5, p. 1843-1947, maio 1996

1937
Art. 199. Nos crimes previstos neste título somente se procede
mediante queixa, salvo quanto ao crime do art. 191, em que a ação
penal será pública.
Art. 200. A ação penal e as diligências preliminares de busca e
apreensão, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se
pelo disposto no Código de Processo Penal, com as modificações
constantes dos artigos deste capítulo.
Art. 201. Na diligência de busca e apreensão, em crime contra
patente que tenha por objeto a invenção de processo, o oficial do juízo
será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a
existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos
obtidos pelo contrafator com o emprego do processo patenteado.
Art. 202. Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer:
I - apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada onde
for preparada ou onde quer que seja encontrada, antes de utilizada
para fins criminosos; ou
II - Destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos
que a contiverem, antes de serem distribuídos, ainda que fiquem
destruídos os envoltórios ou os próprios produtos.
Art. 203. Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares Iimitar-se-ão à vistoria e apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser
paralisada a sua atividade licitamente exercida.
Art. 204. Realizada a diligência de busca e apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a tiver requerido de má-fé, por
espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro.
Art. 205. Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a
alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar.
A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente
ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente.
Art. 206. Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a
defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se
caracterizem como confidenciais, seja segredo de indústria ou de
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comércio, deverá ojuiz determinar que o processo prossiga em segredo
de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte
para outras finalidades.

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado
poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do
Código de Processo Civil.
Art. 208. A indeuização será determinada pelos benefícios que
o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.
Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver
perdas e danos em ressarcimento de prejuizos causados por atos de
violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência
desleal não previstos nesta lei, tendentes a prejudicar a reputação ou
os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e
serviços postos no comércio.
§ 1º Poderá o Juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano
irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu,
mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia
fidejussória.
§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca
registrada, o Juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério
mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:
I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação
não tivesse ocorrido; ou
11 - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação
do direito; ou

111 - a remuneração que o autor da violação teria pago ao
titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe
permitisse legalmente explorar o bem.
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TÍTULO VI
Da Transferência de Tecnologia e da Franquia

Art. 211. O Inpi fará o registro dos contratos que impliquem
transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para
produzirem efeitos em relação a terceiros.
Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de
contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

TÍTULO VII
Das Disposições Gerais

CAPÍTULO I
Dos Recursos
Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões
de que trata esta lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60
(sessenta) dias.
§ 1· Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame
de primeira instância, no que couber.
§ 2· Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir
pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.
§ 3· Os recursos serão decididos pelo Presidente do Inpi, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60
(sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso.
Art. 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a
título de recurso, o Inpi poderá formular exigências, que deverão ser
cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias.
Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput, será decidido o
recurso.
Art. 215. A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera
administrativa.
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CAPÍTULO H
Dos Atos das Partes

Art. 216. Os atos previstos nesta lei serão praticados pelas
partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.
§ 1" O instrumento de procuração; no original, traslado ou
fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados
a legalização consular e o reconhecimento de firma.

§ 2" A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta)
dias, contados da prática do primeiro ato da parte no processo,
independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento,
sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de
registro de desenho industrial e de registro de marca.

Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e
manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País,
com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.
Art. 218. Não se conhecerá da petição:
I -

se apresentada fora do prazo legal; ou

H - se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente à data de sua apresentação.

Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso,
quando:
I
H

apresentados fora do prazo previsto nesta lei;
não contiverem fundamentação legal; ou

IH
desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

Art. 220. O Inpi aproveitará os atos das partes, sempre que
possível, fazendo as exigências cabíveis.
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CAPÍTULO III
Dos Prazos
Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta lei são contínuos, extinguindo·se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu
decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1· Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.
§ 2· Reconhecida ajusta causa, a parte praticará o ato no prazo
que lhe for concedido pelo Inpi.
Art. 222. No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e
inclui-se o do vencimento.

Art.. 223. Os prazos somente começam a correr a partir do
primeiro dia útil após a intimação, que será feita mediante publicação
no órgão oficial do Inpi.
Art. 224. Não havendo expressa estipulação nesta lei, o prazo
para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias.
CAPÍTULO IV
Da Prescrição
Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de
dano causado ao direito de propriedade industrial.
CAPÍTULO V
Dos Atos do Inpi
Art. 226. Os atos do Inpi nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua
publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:
I - os que expressamente independerem de notificação ou
publicação por força do disposto nesta lei;
II - as decisões administrativas, quando feita notificação por
via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e
III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser
do conhecimento das partes.
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CAPÍTULO VI
Das Classificações
Art. 227. As classificações relativas às matérias dos Títulos I,
II e III desta lei serão estabelecidas pelo Inpi, quando não fixadas em
tratado ou acordo internacional em vigor no Brasil.
CAPÍTULO VII
Da Retribuição
Art. 228. Para os serviços previstos nesta lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos
por ato do titular do órgão da administração pública federal a que
estiver vinculado o Inpi.
TÍTULO VIII
Das Disposições Transitórias e Finais
Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta lei, exceto quanto à patenteabilidade de substãncias,
matérias ou produtos obtidos por meios ou processos quimicos e as
substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químicofarmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os
respectivos processos de obtenção ou modificação, que só serão privilegiáveis nas condições estabelecidas no arts. 230 e 231.
Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo a
substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos
quimicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, quimico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie,
bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por
quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no
Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior,
desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado,
por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento,
nem tenham sido realizados, por terceiros, no Pais, sérios e efetivos
preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.
§ 1" O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano,
contado da publicação desta lei, e deverá indicar a data do primeiro
depósito no exterior.
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§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será
automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado
manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento
do disposto no caput deste artigo.

§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta lei, e uma vez atendidas
as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da
patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida
a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.
§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo
o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o
primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao
prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo
único.
§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento,
relativo a substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou
processos químicos e a substâncias, matérias, misturas ou produtos
alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer
espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e nas condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em
andamento.
§ 6º Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, ao
pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.

Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às
matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa
domiciliada no País, ficando assegurada data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado,
por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento,
nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos
preparativos para a exploração do objeto do pedido.
§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano
contado da publicação desta lei.
§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será
processado nos termos desta lei.
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§ 3' Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo
o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos, contado da data
da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil.
§ 4' O depositante que tiver pedido de patente em andamento,
relativo às matérias de que trata o artigo anterior, poderá apresentar
novo pedido, no prazo e nas condições estabelecidos neste artigo,
juntando prova de desistência do pedido em andamento.

Art. 232. A produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, de substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou
processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos
alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação,
mesmo que protegidos por patente de produto ou processo em outro pais,
de conformidade com tratado ou convenção em vigor no Brasil, poderão
continuar, nas mesmas condições anteriores à aprovação desta lei.
§ l' Não será admitida qualquer cobrança retroativa ou futura,
de qualquer valor, a qualquer titulo, relativa a produtos produzidos
ou processos utilizados no Brasil em conformidade com este artigo.
§ 2' Não será igualmente admitida cobrança nos termos do
parágrafo anterior, caso, no período anterior à entrada em vigência
desta lei, tenham sido realizados investimentos significativos para a
exploração de produto ou de processo referidos neste artigo, mesmo
que protegidos por patente de produtos ou de processo em outro país.

Art. 233. Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente arqnivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de
vigência restante, não podendo ser prorrogados.
Art. 234. Fica assegurada ao depositante a garantia de prioridade de que trata o art. 7' da Lei n' 5.772, de 21 de dezembro de 1971,
até o término do prazo em curso.
Art. 235. É assegurado o prazo em curso concedido na vigência
da Lei n' 5.772, de 21 de dezembro de 1971.
Art. 236. O pedido de patente de modelo ou de desenho industrial depositado na vigência da Lei n' 5.772, de 21 de dezembro de
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nho industrial, considerando-se, para todos os efeitos legais, a publicação já feita.
Parágrafo único. Nos pedidos adaptados serão considerados os
pagamentos para efeito de cálculo de retribuição qüinqüenal devida.
Art. 237. Aos pedidos de patente de modelo ou de desenho
industrial que tiverem sido objeto de exame na forma da Lei n· 5.772,
de 21 de dezembro d 1971, não se aplicará o disposto no art. 111.
Art. 238. Os recursos interpostos na vigência da Lei n· 5.772,
de 21 de dezembro de 1971, serão decididos na forma nela prevista.
Art. 239. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as
necessárias transformações no Inpi, para assegurar à autarquia
autonomia financeira e admiuistrativa, podendo esta:
I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público;
11 - fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita
à aprovação do ministério a que estiver vinculado o Inpi; e
111 - dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que
serão aprovados pelo ministério a que estiver vinculado o Inpi.
Parágrafo único. As despesas resultantes da aplicação deste
artigo correrão por conta de recursos próprios do Inpi.
Art. 240. O art. 2· da Lei n· 5.648, de 11 de dezembro de 1970,
passa a ter a seguinte redação:
«Art. 2· O Inpi tem por finalidade principal executar, no
âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, juridica e
técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios
e acordos sobre propriedade industrial."
Art. 241. Fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade intelectual.
Art. 242. O Poder Executivo submeterá ao Congresso Nacional
projeto de lei destinado a promover, sempre que necessário, a harmonização desta lei com a política para propriedade industrial adotada
pelos demais países integrantes do Mercosul.
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Art. 243. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
quanto às matérias disciplinadas nos arts. 230, 231, 232 e 239, e 1
(um) ano após sua publicação quanto aos demais artigos.
Art. 244. Revogam-se a Lei n Q 5.772, de 21 de dezembro de
1971, a Lei n Q6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 196 do
Decreto-Lei n Q2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do
Decreto-Lei n"7.903, de 27 de agosto de 1945, e as demais disposições
em contrário.
Brasília, 14 de maio de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Sebastião do Rego Barros Neto
Pedro Malan
Francisco Dornelles
José Israel Vargas

LEI NQ 9.280, DE 30 DE MAIO DE 1996
Acrescenta um § 2' ao art. 1.031 do CÓ·
digo de Processo Civil, transformando o
atual parágrafo único em § l",

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE'DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. lO É acrescentado um § 2Qao art. 1.031 da Lei n Q5.869, de
11 de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil, alterado
pela Lei n Q7.019 de 31 de agosto de 1982, com a seguinte redação:
«Art. 1.031.

.

§ lO O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido
de adjudicação, quando houver herdeiro único.
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§ 2· Transitado em julgado a sentença de homologação de partilha ou adjudicação, o respectivo formal, bem como os alvarás referentes aos bens por ele abrangidos, só serão expedidos e entregues às
partes após a comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do
pagamento de todos os tributos».
Art. 2· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3· Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A Jobim
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.416, DE 2 DE MAIO DE 1996
Acrescenta parágrafo ao art. 75 da
Lei n' 4.728, de 14 de julho de 1965.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O art. 75 da Lei n· 4.728, de 14 de julho de 1965, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
«Art. 75
..
§ 4· As importâncias adiantadas na forma do § 2· deste
artigo serão destinadas, na hipótese de falência, liquidação extrajudicial ou intervenção em instituição financeira, ao pagamento das linhas de crédito comercial que lhes deram origem, nos
termos e condições estabelecidos pelo Banco Central do Brasil."
Art. 2· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.372, de 3 de abril de 1996.
Art. 3· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação
Brasília, 2 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.417, DE 2 DE MAlO DE 1996
Acrescenta § 52ao art. 4º da Lei nº 8.$84,
de 11 de junho de 1994, e dáoutrasprovidências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 5º:
«§ 5º Se, nas hipóteses previstas no parágrafo anterior,
ou no caso de encerramento de mandato dos Conselheiros, a
composição do Conselho ficar reduzida a número inferior ao
estabelecido no art. 49, considerar-se-ão automaticamente interrompidos os prazos previstos nos arts. 28, 31, 32, 33, 35, 37,
39, 42, 45, 46, parágrafo único, 52, § 2º, 54 §§ 4º, 6º; 7º e 10, e
59, § 1º, desta lei, e suspensa a tramitação de processos,
iniciando-se a nova contagem imediatamente após a recomposição do quorum,»

Art. 2º O disposto no § 5º do art. 4º da Lei nº 8.884, de 1994,
aplica-se aos processos em tramitação no ámbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica na data da publicação desta medida
provisória.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.373, de 3 de abril de 1996.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
NelsonA. Jobim
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 188, n. 5, p. 1949-2136, maio 1996

1951
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.418, DE 3 DE MAIO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da União - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário até o limite de

R$ 8.000.000.000,00, para os fins que especifica.

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

Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União
- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
extraordinário até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de
reais) para atender à programação constante do Anexo I desta
medida provisória.

Art.

2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da emissão de Títulos da Dívida Pública
Federal Interna.

Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 3 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

José Serra

o anexo está publicado naDO de 6.5.1996, pág. 7626.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.419, DE 9 DE MAIO DE 1996

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, crédito extraordinário até o
limite de R$ 800.000.000,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1e Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamen-

to Fiscal da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, crédito extraordinário até o limite de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões
de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
medida provisória.
Art. 2º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

o anexo está publicado no DO de 10.5.1996, págs. 799317994.
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.420, DE 9 DE MAIO DE 1996
Dá uoec redação ao parágrafo único do
art. l' da Lei n' 8.995, de 24 de fevereiro de
1995, que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a transferir
à Companhia Fluminense de Trens Urbanos
(Flumitrens), recursos para pagamento de
pessoal.

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

Art. 1" O parágrafo único do art. 1" da Lei n" 8.995, de 24 de
fevereiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º

.

Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo
fica condicionada até o limite de R$ 164.130.653,00 (cento e
sessenta e quatro milhões, cento e trinta mil, seiscentos e
cinqüenta e três reais) e correrá à conta de dotação orçamentária da CBTU.»

Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.374, de 11 de abril de 1996.
Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Odacir Klein
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRlA Nº 1.421, DE 9 DE MAIO DE 1996
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrâs), e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com
recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado
exclusivamente ao custeio das respectivas despesas admiuistrativas,
exceto pessoal.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o
prazo de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe
aplicando as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato
dela decorrente, para a realização de operações financeiras com
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta ou
indireta, assim como as limitações associadas ao endividamento do
setor público.

Art. 2º O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando
os recursos proveuientes provisionados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta, liberar
os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 3º A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Miuistro de
Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na
forma do artigo precedente.
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Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.375, de 11 de abril de 1996.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.422, DE 9 DE MAIO DE 1996
Dispõesobrea responsabilidade solidária
de controladores de instituições submetidas
aos regimes de que tratam a Lei nº 6.024, de
13 de março de 1974, e o Decreto-Lei n' 2.321,
de 25 de fevereiro de 1987; sobre a indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabüização das empresas de auditoria contábil ou dos
auditores contábeis independentes; sobre privatização de instituições cujas ações sejam
desapropriadas, na forma do Decreto-Lei
n' 2.321, de 1987, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1a A resp6nsabilidade solidária dos controladores de instituições financeiras estabelecida no art. 15 do Decreto-Lei nº 2.321, de
25 de fevereiro de 1987, aplica-se, também, aos regimes de intervenção e liquidação extrajudicial de que trata a Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974.
Art. 2º O disposto na Lei nº 6.024, de 1974, e no Decreto-Lei
nº 2.321, de 1987, no que se refere à indispouibilidade de bens,
aplica-se, também, aos bens das pessoas, naturais ou jurídicas, que
detenham o controle, direto ou indireto, das instituições submetidas
aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.
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§ 1º Objetivando assegurar a normalidade da atividade econômica e os interesses dos credores, o Banco Central do Brasil, por
decisão de sua diretoria, poderá excluir da indisponibilidade os bens
das pessoas juridicas controladoras das instituições financeiras submetidas aos regimes especiais.
§ 2º Não estão sujeitos à indisponibilidade os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis, nos termos da legislação em vigor.
§ 3º A indisponibilidade não impede a alienação de controle,
cisão, fusão ou incorporação da instituição submetida aos regimes de
intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.

Art. 3º O inquérito de que trata o art. 41 da Lei nº 6.024, de
1974, compreende também a apuração dos atos praticados ou das
omissões incorridas pelas pessoas naturais ou juridicas prestadoras
de serviços de auditoria independente às instituições submetidas aos
regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração
especial temporária.
Parágrafo único. Concluindo o inquérito que houve culpa ou dolo
na atuação das pessoas de que trata o caput, aplicar-se-á o disposto
na parte final do caput do art. 45 da Lei nº 6.024, de 1974.

Art. 4º Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 2º e 15 da Lei nº 6.024, de 1974, e no art. 1a do
Decreto-Lei nº 2.321, de 1987, é facultado ao Banco Central do Brasil,
visando assegurar a normalidade da economia pública e resguardar
os interesses dos depositantes, investidores e demais credores, sem
prejuízo da posterior adoção dos regimes de intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, determinar as
seguintes medidas:
I - capitalização da sociedade, com o aporte de recursos necessários ao seu soerguimento, em montante por ele fixado;
II -

transferência do controle acionário;

lU - reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou cisão.
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Parágrafo único. Não implementadas as medidas de que trata
este artigo, no prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil,
decretar-se-á o regime especial cabível.

Art. 5° No resguardo da economia pública e dos interesses dos
depositantes e investidores, o interventor, o liquidante ou o conselho
diretor da instituição submetida aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária, quando prévia e expressamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, poderá:
I - transferir para outra ou outras sociedades, isoladamente
ou em conjunto, bens, direitos e obrigações da empresa ou de seus
estabelecimentos;
H - alienar ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar a
assunção de obrigações por outra sociedade;

IH - proceder à constituição ou reorganização de sociedade ou
sociedades para as quais sejam transferidos, no todo ou em parte,
bens, direitos e obrigações da instituição sob intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, objetivando a
continuação geral ou parcial de seu negócio ou atividade.
Art. 6° A implementação das medidas previstas no artigo anterior e o encerramento, por qualquer forma, dos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária
não prejudicarão o andamento do inquérito para apuração das responsabilidades dos controladores, administradores, membros dos
conselhos e das pessoas naturais ou jurídicas prestadoras de serviços
de auditoria independente às instituições submetidas aos regimes de
que tratam a Lei n" 6.024, de 1974, e o Decreto-Lei nO 2.321, de 1987.
Art. 7° A intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras poderão, também, a critério do Banco Central do
Brasil, ser executadas por pessoa jurídica.
Art. 8° Instaurado processo administrativo contra instituição
financeira, seus administradores, membros de seus conselhos, a
empresa de auditoria contábil ou o auditor contábil independente, o
Banco Central do Brasil, por decisão da diretoria, considerando a
gravidade da falta, poderá, cautelarmente:
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I - determinar o afastamento dos indiciados da administração dos negócios da instituição, enquanto perdurar a apuração de suas
responsabilidades;
H - impedir que os indiciados assumam quaisquer cargos de
direção ou administração de instituições financeiras ou atuem como
mandatários ou prepostos de diretores ou administradores;
IH - impor restrições às atividades da instituição financeira;
IV - determinar à instituição financeira a substituição da empresa de auditoria contábil ou do auditor contábil independente.
§ 1Q Das decisões do Banco Central do Brasil proferidas com
base neste artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no prazo de
cinco dias.
§ 2Q Não concluído o processo, no âmbito do Banco Central do
Brasil, no prazo de 120 dias, a medida cautelar perderá sua eficácia.
§ 3Q O disposto neste artigo aplica-se às demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Art. 9Q A alienação do controle de instituições financeiras
cujas ações sejam desapropriadas pela União, na forma do DecretoLei n Q 2.321, de 1987, será feita mediante oferta pública, na forma do
regulamento, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
§ 1Q O decreto expropriatório fixará, em cada caso, o prazo para
alienação do controle, o qual poderá ser prorrogado por igual período.
§ 2Q Desapropriadas as ações, o regime de administração especial temporária prosseguirá, até que efetivada a transferência, pela
União, do controle acionário da instituição.
Art. 10. As instituições financeiras cujas ações sejam desapropriadas pela União permanecerão, até a alienação de seu controle,
para todos os fins, sob o regime jurídico próprio das empresas
privadas.
Art. 11. Nos empréstimos realizados no âmbito do Programa
de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer) poderão ser aceitos, como garantia, títulos ou
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direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro N acional ou de entidades da Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias sejam
representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal vendidos em leilões competitivos, o valor nominal das garantias deverá
exceder, em pelo menos vinte por cento, o montante garantido.
Art. 12. Na hipótese de operações financeiras ao amparo do
Proer, o Banco Central do Brasil informará, tempestivamente, à
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, em cada caso:
I - os motivos pelos quais a instituição financeira solicitou
sua inclusão no Programa;
11 -

o valor da operação;

111 - os dados comparativos entre os encargos financeiros cobrados no Proer e os encargos financeiros médios pagos pelo Banco
Central do Brasil na colocação de seus títulos no mercado;
IV - as garantias aceitas e seu valor em comparação com o
empréstimo concedido.
Art. 13. Os arts. 22 e 26 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de
1976, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 22
.
§ 1s Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir
normas aplicáveis às companhias abertas sobre:
§ 2º O disposto nos incisos 11 e IV do parágrafo anterior não
se aplica às instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, as quais continuam
sujeitas às disposições da Lei nº4.595, de 31 de dezembro de 1964,
e aos atos normativos dela decorrentes.»

"Art. 26

.

§ 3º Sem prejuízo do disposto no parágrafo precedente, as
empresas de auditoria contábil ou os auditores contábeis independentes responderão administrativamente, perante o Banco
Central do Brasil, pelos atos praticados ou omissões em que
houverem incorrido no desempenho das atividades de auditoria
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de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o Banco Central do
Brasil aplicará aos infratores as penalidades previstas no art. 11
desta Iei.»

Art. 14. ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 1.376, de 11 de abril de 1996.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175º da Independência e 108 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.423, DE 9 DE MAIO DE 1996
Institui a Taxa de Juros de Longo Prazo,
(TJLP), dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Partícipaçtie PIS-Pasep,
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do
Fundo da Marinha Mercante, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 A partir de 1º de dezembro de 1994, o Banco Central do
Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), apurada de
acordo com o disposto nesta medida provísória e em normas a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 2º A TJLP será calculada a partir da rentabilidade nominal média, em moeda nacional, verificada em período imediatamente
anterior ao de sua vigência, dos títulos da Dívida Pública externa e
interna de aquisição voluntária.
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Art. 3º As normas a que se refere o art. 1º, in fine, a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, disporão, dentre outros
aspectos, sobre:
I - período de vigência da TJLP, observado o prazo mínimo
de três meses;
II - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como de
longo prazo;
III - especificação dos títulos da Dívida Pública interna e externa que servirão de base para cálculo da TJLP;

IV - o prazo do período de apuração da rentabilidade a que se
refere o caput do art. 2º;

V - as proporções em que a rentabilidade nominal média em
moeda nacional de cada título será considerada no cálculo da TJLP.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a
legislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses de aplicação
da TJLP, além das previstas nesta medida provisória.

Art. 4º Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do
Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante,
repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a
financiamentos contratados, a partir de 1º de dezembro de 1994,
terão como remuneração nominal, a partir daquela data, da TJLP do
respectivo período, ressalvado o disposto no § 1º do art. 5º e nos arts.
6" e 7º desta medida provisória.
Parágrafo único. O BNDES transferirá, nos prazos legais, ao
Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador o valor correspondente à TJLP aludida no caput deste artigo,
limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o
Conselho Monetário Nacional, após manifestação favorável do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e
doConselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep, alterar esse
limite.

Art. 5º O BNDES poderá aplicar até vinte por cento dos recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, excetuados os
de que trata o art. 11 desta medida provisória, em operações de
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financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à produção
ou comercialização de bens com reconhecida inserção internacional.
§ 12 Os recursos referidos no caput deste artigo, bem como os

saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão
referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do
dólar dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central
do Brasil.
§ 22 O limite estabelecido no caput deste artigo poderá ser

ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat).
Art. 62 Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador aplicados nas operações de financiamento de que trata o art. 52 desta
medida provisória terão como remuneração a Taxa de Juros para
Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário de Londres (Libor), informada pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em
cada operação de financiamento.
Parágrafo único. O BNDES transferirá ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador a remuneração prevista no caput deste artigo, no prazo
a que se refere o art. 32 da Lei n 2 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 72 Os recursos do Fundo da Marinha Mercante destinados
a financiamentos contratados, a partir de 12 de setembro de 1995,
bem como os respectivos saldos devedores, serão referenciados pelo
contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos Estados
Unidos da América, divulgado pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Os encargos e comissões, bem como os prazos,
nas hipóteses de que trata o caput deste artigo, serão definidos pelo
Conselho Monetário Nacional.
Art. 82 A partir de 12 de dezembro de 1994, os recursos dos
Fundos mencionados no art. 42 desta medida provisória, repassados
ao BNDES ou por este administrados e destinados a financiamentos
contratados até 30 de novembro de 1994, terão a Taxa Referencial
(TR) a que alude o art. 25 da Lei n? 8.177, de 12 de março de 1991,
substituída pela TJLP, ajustada por fator de redução a ser definido
pelo Conselho Monetário Nacional, mantidos os juros previstos nos
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§§ 2' e 3' do art. 2' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos ali aludidos.

Art. 9' Será admitida a aplicação, a partir de l' de setembro de
1995, do critério de que trata o art. 7', em substituição ao previsto no
art. 8' desta medida provisória, quanto aos recursos do Fundo da
Marinha Mercante e aos saldos devedores dos financiamentos a que
se destinam, contratados até 31 de agosto de 1995.
Parágrafo único. A substituição prevista no caput deste artigo
se dará por opção dos beneficiários dos financiamentos ali aludidos,
em prazos e condições a serem regulamentados pelo BNDES.
Art. 10. A apuração dos valores das obrigações pecuniárias
devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de Amparo
aoTrabalhador e ao Fundo da MarinhaMercante, bem assim dos valores
dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os respectivos recursos, será efetuada com base no critério pro rata tempore.
Art. 11. O disposto nesta medida provisória aplica-se aos depósitos especiais de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
definidos pelo art. 9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990, alterado
pelo art. l' da Lei n' 8.352, de 28 de dezembro de 1991, a partir da
liberação dos empréstimos realizados com os referidos recursos,
quando destinados a programas de investimento voltados para a
geração de empregos e renda.
Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de
Participação PIS-Pasep terão, a partir de l' de dezembro de 1994, a
Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 38 da Lei n' 8.177, de l' de
março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução
a que alude o art. 8' desta medida provisória.
Art. 13. A partir de l' de dezembro de 1995, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o Conselho
Diretor do Fundo de Participação PIS- Pasep e a Comissão do Fundo
da Marinha Mercante poderão propor ao Conselho Monetário Nacional a adoção de outros critérios legais para a remuneração dos
respectivos recursos, em substituição à TJLP de que trata esta
medida provisória.
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Art. 14. Observado o disposto no art. 8', in fine, desta medida
provisória, ficam revogados o art. 25 da Lei n? 8.177, de I" de março
de 1991, e os §§ 2' e 3' do art. 2' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.377, de 11 de abril de 1996.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.424, DE 9 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre -os quadros de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Geral da União, doMinistério da Fazenda, e dá outras providências.

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

Art. 4" O cargo de Consultor Jurídico de Ministério e do Estado-Maior das Forças Armadas, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), corresponde ao nível 101.5.
Art. 5" Fica assegurada a percepção da vantagem prevista no
art. I", inciso I, e § I", do Decreto-Lei n" 2.333, de 11 de junho de 1987,
com a disciplina nele estabelecida, aos seus beneficiários, inclusive
àqueles integrantes de quadros de entidades não mais sujeitas a
reginie especial de remuneração.
§ I" Os efeitos financeiros do disposto neste artigo vigoram,
para os beneficiários referidos no caput, a partir de 19 de setembro
de 1992.
§ 2" À vantagem referida neste artigo fazem jus também os
titulares de cargos integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da
União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar n" 73, de 10 de
fevereiro de 1993, e os Juízes do Tribunal Marítimo institnído pela
Lei n" 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, com as modificações introduzidas pela legislação ulterior.

Art. 6" Ficam prorrogados, por mais 24 meses, a partir do seu
término, os prazos referidos no art. 20 da Lei n" 9.028, de 12 de abril
de 1995.
Art. 7" O § 3" do art. 17 da Lei n" 8.429, de 2 de junho de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3" No caso de a ação principal ter sido proposta pelo
Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3" do
art. 6" da Lei n" 4.717, de 29 de junho de 1965 .»
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Art. 8· As despesas decorrentes da aplicação desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.379, de 11 de abril de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão
ANEXO I
Advocacia-Geral da União
Situação Anterior
Ngde
Cargos

Denominação

Situação Nova

Código

Nllde
Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Advogado-Geral da União

10
3
1
6
3
2

DAS 102.5

Advogado-Geral

DAS 102.5

Chefe de
Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete

11

Oficial de

5

Gabinete
Diretor de
Divisão

3

Consultor da
União
Adjunto do

Advogado-Geral
Chefe de

DAS 102.6

1

Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete

DAS 101.5
DAS 102.4

10

Consultor da
União
Adjunto do

DAS 101.5
DAS 102.4

6
3

DAS 101.3
2
DAS 101.2
16
DAS 101.1
5

DAS 102.6

DAS 101.3
DAS 101.2

Oficial de
Gabinete
Coordenador

DAS 101.1
DAS 101.3

DAS 101.3
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ANEXOU
Advocacia-Geral da União
N' de Cargos

Denominação

Código

1 - Gabinete do Consultor-Geral da União
1
1
1

Assessor Jurídico
Oficial de Gabinete

Oficial de Gabinete

II -

Gabinete do Corregedor-Geral da Advocacia-Geral da União
CorregedorAuxiliar
Chefe de Gabinete

5
1
5
2
1
8
2
1
3

Cargos

DAS 101.6
DAS 101.4
DAS 102.3
DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete

Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

Situação Anterior

N'de

DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1

Denominação

Situação Nova

Código

N'de
Cargos

Denominação

Código

I l l - Gabinete do Procurador-Geralda União

3

Adjunto do
Procurador-Geral
da União

2

Assessor Jurídico

nAS 102.4
DAS 102.3

5

Adjunto do
Procurador-Geral
da União

4

Assessor Jurídico

1

DAS 101.4
DAS 102.3

1

Chefe de
Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de
Gabinete

DAS 101.2

8

Oficial de

1

CoordenadorGeral
Coordenador
Chefe de Divisão

2

Gabinete

2
4
2

Chefe de Serviço

DAS 102.5
DAS 102.3

DAS 101.1
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
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ANExom
Advocacia-Geral da União
Nllde Cargos

Denominação

Código

Gabinetes dos Procuradores Regionais em Brasília, no Rio de Janeiro
e em São Paulo: estrutura unitária

I -

1

Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete

4

2
2
1
3

Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

6

Il -

DAS 101.3
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 10I.!
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 10I.!

Gabinetes dos Procuradores Regionais em Porto Alegre e em Recife:

estrutura unitária

1
3
2
2
1
3

Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete

Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

6

DAS 101.3
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 10I.!
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 10I.!

ANEXO IV
Advocacia-Geral da União
Ns de Cargos

I -

Denominação

Código

Procuradoria da União no Distrito Federal e nos Estados de São Paulo
e Rio de J aneiro: estrutura unitária
4

2
1

Assessor Jurídico
Assessor Técnico

Coordenador

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

II - Procuradoria da União nos Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais,
Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul: estrutura unitária

2
1
1

Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3
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Denominação

NI! de Cargos

III -

Código

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

1
1
1

N-

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

Procuradoria da União nos Estados do Amapá, Roraima e Tocantins:

estrutura unitária
1
1

Assessor Jurídico
Assessor Técnico

DAS 102.3
DAS 102.2

ANEXO V
Advocacia-Geral da União
Ns de Cargos
I -

2

I

Código

Assessor Jurídico

IDAS 102.2

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

I

1

I

Procuradorias Seccionais da União - Padrão A
(quatro Procuradorias): estrutura unitária
I

11 -

Denominação

Assessor Jurídico

IDAS 102.2

III - Procuradorias Seccionais da União - Padrão C
(vinte e oito Procuradorias): estrutura unitária
1

I

Assessor Jurídico

I

DAS 102.2

ANEXOVl
Advocacia-Geral da União
NQ de Cargos

I

Denominação

Código

Diretoria-Geral da Administração
1
2
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe de Divisão

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.425, DE 9 DE MAIO DE 1996
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a organização da Assistência
Social, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O § 6º do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei nº 8.742, de
7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 20

.

§ 6º A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe mu1tiprofissional do Sistema Único de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim específico, na forma estabelecida em regulamento.
........................................................................................................»

«Art. 37. Os beneficios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ 1e A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.
§ 2º Na hipótese da concessão do beneficio após o prazo estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir do
nonagésimo dia a contar da data da protocolizaçãodo requerimento."
«Art. 40
.
§ 1º A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que
o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2º É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS, até
31 de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente,
aos requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou IH do § 1s do art.
139 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991."
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Art. 2· Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6º do

art. 20 e no art. 37 da Lei n· 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.

Art. 3· O requerimento de beneficio de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n· 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de 1· de janeiro de 1996.
Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.380, de 11 de abril de 1996.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.426, DE 9 DE MAIO DE 1996
Fixa critérios para a progressiva unificação das tabelas de vencimento dos servidores, altera o Anexo Il da Lei n' 8.237, de 30
de setembro de 1991, para implementação da
isonomia a que se refere o § 1~ do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências.

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

Art. 1· Esta medida provisória dispõe sobre o processo de implementação da isonomia de vencimentos dos servidores do Poder
Executivo com os dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de
Contas da Uuião e do Ministério Público da União.
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Art. 2' A equiparação do vencimento básico dos servidores
civis do Poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo
e Judiciário, bem como do Tribunal de Contas da União e do
Ministério Público da União, far-se-á de forma gradativa e nos
limites das disponibilidades financeiras e orçamentárias da União,
mediante a concessão das diferenças pagas, separadamente ou já
incorporadas.
§ l' Para os fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de
vencimento básico, assim definido na alínea a do inciso I do art. l' da
Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passam a vigorar, nos meses
de setembro, outubro e novembro de 1994 na conformidade do disposto nos Anexos I, 11 e 111 desta medida provisória.
§ 2' A aplicação do disposto neste artigo aos servidores civis
que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam percebendo vencimento básico equiparado aos das tabelas vigentes para
o Poder Legislativo, far-se-á mediante compensação de valores, sem
redução do valor do vencimento.
Art. 3' Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício de posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo 11 da Lei n' 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os meses
de setembro, outubro e novembro de 1994, passam a ser os constantes
do Anexo IV desta medida provisória.
Art. 4' Fica reconstituída a comissão a que se refere o art. 6' da
Lei n' 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela previstas, cabendo-lhe promover estudos que objetivem, especialmente:
I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou assemelhadas, observando-se, ainda, a complexidade das tarefas, critérios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;
11 - a implementação do disposto no inciso I do art. 3' da Lei
n' 8.448, de 21 de julho de 1992;
111 - o estabelecimento de critérios para incorporação ou alteração dos percentuais de gratificações, vantagens e adicionais;
IV -

a elaboração da matriz de vencimentos.
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Art. 5' O vencimento básico dos servidores civis ativos, inativos
e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárqnica
e fundacional, a partir de I' de dezembro de 1994, passa a ser o
constante dos Anexos V e VI desta medida provisória.
Art. 6' Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício do posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo II da Lei n' S.237, de 30 de setembro de 1991, a partir de lº
de dezembro de 1994, passam a ser os constantes do Anexo VII desta
medida provisória.
Art. 7' O disposto nesta medida provisória aplica-se, no que
couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do
falecimento de servidor público federal.
Art. S' As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.3S1, de 11 de abril de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-se o disposto no § I' do art. I' da Lei Delegada
n' 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo art. 42 da Lei
n' 8.SS0, de 27 de maio de 1994, e demais disposições em contrário, a
partir de I' de setembro de 1994.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175' da Independência e lOS' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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Anexo I da Medida Provisória n" 1.426,
de 9 de maio de 1996

Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis dos
Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira de
Ciência e Tecnologia e dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM e Ipea.

CL

p

Superior

40 Horas

A

B

C

D

SORoras

Intermediário

Auxiliar

40 Raras

30 Horas

40 Horas

30 Horas

III

429,51

322,13

253,90

190,43

150,35

112,76

II

401,88

301,41

243,28

182,46

143,17

107,38

1

375,55

2B1,66

233,10

174,83

136,32

102,24

VI

330,08

247,56

223,36

167,52

129,82

97,37

V

310,48

232,86

214,04

160,53

123,64

92,73

lV

301,52

226,14

205,11

153,83

117,77

88,33

l1I

292,82

219,62

196,56

147,42

112,17

84,13

II

2B4,37

213,2B

1B8,37

141,2B

106,86

BO,15

1

276,17

207,13

1BO,54

135,41

101,82

76,37

VI

268,21

201,16

173,04

129,78

97,02

72,77

V

260,49

195,37

165,B6

124,40

92,46

69,35

lV

252,99

1B9,74

15B,9B

119,23

88,12

66,09

III

245,71

184,28

152,41

114,31

84,01

63,01

11

238,64

178,98

146,10

109,58

80,09

60,07

1

231,78

173,84

140,07

105,05

76,36

57,27

V

225,13

168,85

134,30

100,73

72,81

54,61

lV

218,66

164,00

12B,76

96,57

69,44

52,08

III

212,39

159,29

123,47

92,60

66,24

49,68

II

206,30

154,73

118,40

B8,80

63,20

47,40

I

200,39

150,29

113,55

85,16

60,31

45,23
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Anexo I-A da Medida Provisória nO 1.426,
de 9 de maio de 1996
Tribunal Marítimo

Denominação
Juiz-Presidente
Juiz

Vencimento Básico

429,51
409,06

Anexo I-B da Medida Provisória nO 1.426,
de 9 de maio de 1996
Advocacia-Geral da União
Denominação

Vencimento Básico

Grat. (Art. '[fi da Lei
n' 8.460/92)

Advogado da União de Classe Especial

429,51
401,88
375,55

163,38

Advogado da União de Primeira Classe
Advogado da União de Segunda Classe

170,92
156,17

Anexo II da Medida Provisória nO 1.426,
de 9 de maio de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério Superior
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Titular

U

214,75

Graduado
429,50

A<ljunto

4
3
2
1

171,80
163,62
155,83
148,41

343,60
327,24
311,66

4
3
2
1

134,92
128,49

269,84

Assistente

Auxiliar

4
3
2
1

296,82

256,98
244,76

122,38
116,55

233,10

105,95
100,91

211,90
201,82

96,10
91,52

192,20
183,04
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Anexo lI-A da Medida Provisória n Q 1.426,
de 9 de maio de 1996

Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério
de III e 22Graus
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

4

165,55

331,10

E

3

157,66

315,32

2

150,16

300,32

1

143,01

286,02

4

130,00

260,00

3

123,81

247,62

2

117,91

235,82

1

112,30

224,60

D

C

B

A

4

105,95

211,90

3

100,90

201,80

2

96,10

192,20

1

91,52

183,Q4

4

86,33

172,66

3

82,23

164,46

2

78,31

156,62

1

74,58

149,16

4

70,36

140,72

3

67,01

134,02

2

63,82

127,64

1

60,78

121,56
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Anexo IH da Medida Provisória n Q 1.426,
de 9 de maio de 1996

Tabela de vencimento básico aplicável aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos
pelas Leis n~B 5.645/70 e 6.550/78, dos servidores técnico-administrativos das Instituições Federais de Ensino, conforme art. 3° e seguintes da Lei nll 7.596/87 dos servidores
do lhama, Embratur, lncra, CFIAer, IBPC, Ibae, FBN. FeRB, FCP, LBA, Funai, Funag,
FAE, Enap, FNS, Roquette Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Oeplac e Tabela de
Especialistas.
Superior

CL

A

B

C

D

Intermediário

Auxiliar

p

III
11
1

40 Horas

Sü Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

397,ü4
373,98
351,75

297,78

203,31

103,20

195,85

263,81

188,68

152,48
146,89
141,51

137,60

280,47

131,27
125,25

93,93

98,45

V1

302,05

226,54

181,77

136,33

119,51

89,63

V

282,67

212,00

175,13

131,35

114,ü4

85,53

N

273,11

204,83

168,73

126,55

108,84

81,63

III

263,88

197,91

162,59

121,94

103,88

77,91

11

254,97

191,22

156,67

117,50

99,16

74,37

1

246,37

184,78

150,96

113,22

94,66

71,00

V1

238,05

178,54

145,48

109,11

90,37

67,78

V

230,04

172,53

140,21

105,15

86',29

64,72

N

222,29

166,72

135,13

101,35

82,40

61,80

111

214,82

161,12

130,24

97,68

78,70

59,02

11

207,60

155,70

125,54

94,15

75,18

56,39

1

200,63

150,47

121,02

90,77

71,81

53,86

V

193,91

145,43

116,66

87,49

68,63

51,47

N

187,41

140,56

112,47

84,35

65,58

49,18

I11

181,14

135,86

108,43

81,33

62,67

47,01

I1

175,10

131,32

104,55

78,41

59,92

44,94

I

169,24

126,93

100,82

75,61

57,28

42,96
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Anexo IV da Medida Provisória nº 1.426,
de 9 de maio de 1996
Anexo H da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991
Gratificações e Indenizações
Tabela H - Gratificação de Habilitação Militar
Situações

Valor Percentual

Cursos de Altos Estudos
Categoria I
Cursos de Altos Estudos
Categoria II

70%do soldo
60%do soldo
50%do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

35% do soldo
20%do soldo

Cursos de Especialização
Cursos de Formação

Tabela IH - Indenização de Representação
a)

Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais
Posto/Graduação
Oficial-General
Oficial-Superior
Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha
e Aspirante-a-Oficial

Percentuais
70%do soldo
60%do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

50%do soldo
35%do soldo

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

20%do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação

Percentuais

Com 30 anos de serviço

90%do Boldo
70%do soldo
60%do soldo

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

40% do soldo

Com 40 anos de serviço ou mais
Com 35 anos de serviço

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 1949-2136, maio 1996

1979
Anexo V da Medida Provisória nº 1.426,
de 9 de maio de 1996
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Policia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira
de Ciência e Tecnologia, dos servidores da SAE, FOBIA, Susep, CVM, Ipea, lhama,
Embratur, Incra, CFIAer,IBPC, Ibac, FBN, FeRB, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap,
FNS, Roquette Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac, Tabela de Especialistas
dos Técnico-Administrativos das Instituições Federais de Ensino conformeart. 31! e seguíntes da Lei nO. 7.596/87 e aos Cargos doSistema de Cargosinstituídos pelas Leis nss 5.645170
e 6.550/78.

CL

A

p

fi
11
1

VI

B

V
1V
111
11

I
VI

C

V
1V
111
11

I

D

V
1V
111
11

I

Superior

Intermediário

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

429,51

322,13
301,41
281,66

253,90
243,28
233,10

190,43
182,46
174,83

150,35
143,17
136,32

112,76
107,38
102,24

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

247,56
232,86

223,36
214,04

226,14
219,62
213,28
207,13

205,11
196,56
188,37
180,54

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

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

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

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

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

173,ü4
165,86
158,98
152,41
146,10
140,ü7

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

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

72,77
69,35
66,09
63,01
60,ü7
52,27

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

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

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

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

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

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

401,88
375,55
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Anexo V-A da Medida Provisória nO 1.426,
de 9 de maio de 1996
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

Juiz-Presidente

429,51

Juiz

409,06

Anexo V-B da Medida Provisória nO 1.426,
de 9 de maio de 1996
Advocacia-Geral da União
Denominação
Advogado da União de Categoria Especial
Advogado da União de Primeira Categoria
Advogado da União de Segunda Categoria

Vencimento
Básico

Grat. (Art. 7° da Lei

429,51
401,88
375,55

170,92
163,38
156,17

nl! 8.460/92)

Anexo VI da Medida Provisória n? 1.426,
de 9 de maio de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores
do Magistério Superior
20 Horas

40 Horas

U

Graduado
214,76

Graduado
429,51

4
3
2
1

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

353,82
338,58

4
3
2
1

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

284,45

Classe

Nível

Titular

Adjunto

Assistente

Auxiliar

4
3
2
1

324,00

310,05
272,20
260,48

249,26

109,42

228,68
218,83

104,71

209,41

100,20

200,39

114,34
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Anexo VI-A da Medida Provisória n" 1.426,
de 9 de maio de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de 111 e 2 11 Graus

Classe

Nível

Titular

U

E

4
3
2
1

20 Horas

40 Horas

Graduado
198,67

Graduado

168,05

397,34

336,09

160,81

321,62

153,89

307,77
294,52

147,26

4
3
2
1

136,35

C

4
3
2
1

114,34
109,42
100,20

218,83
209,41
200,39

B

4
3
2
1

94,52
90,02

180,04

D

A

4
3
2
1

130,48
124,86

119,49

104,71

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

189,04

85,74

171,47

81,65

163,30

77,03

154,06

73,36
69,87

139,73

66,54

133,OB

146,72

Anexo VII da Medida Provisória n 2 1.426, de 9 de maio de 1996
(A partir de 12 de dezembro de 1994)
Anexo II da Lei n 2 8.237, de 30 de setembro de 1991
Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Situações

150% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

130%do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II

110% do Boldo
80%do soldo
60%do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento
Cursos de Especialização
Cursos de Formação
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Tabela IH - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais
Posto/Graduação

Percentual

Ofícial-Generel

150% do soldo

Oficial-Superior

130% do soldo

Oficial-Intermediério, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha
e Aspirante-a-Oficial

110% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

85% do soldo

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

60%do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação

Percentual

Com 40 anos de serviço ou mais

180% do soldo

Com 35 anos de serviço

140% do soldo

Com 30 anos de serviço ou mais

120% dei Boldo

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

80%do soldo

MEDIDAPROVISÓRIANQ 1.427, DE9 DE MAIO DE 1996
Altera as Leis n's 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
.
Q
Q
Art. 6 da Lei n 8.019, de 11 de abril de 1990, passa a ter a
seguinte redação:
Q
«Art. 6 O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele Fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES."
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Art. 2' Os arts. 17 e 19 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Social."
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social."
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.382, de 11 de abril de 1996.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
AdibJatene
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.428, DE 9 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre medidas reguladoras do
abastecimento do mercado interno de produtos do setor sucroalcooleiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
fixará, em Planos Anuais de Safra, os volumes de produção de açúcar
e de álcool, necessários ao abastecimento dos mercados na Região
Centro/Sul e na Região Norte!Nordeste, assim como os destinados à
formação de estoques de segurança.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 1949-2136, maio 1996

1984
§ 1" Os Planos Anuais de Safra indicarão, também, os volumes
de açúcar e de álcool caracterizados como excedentes às necessidades
dos mercados internos regionais, bem como aqueles cuja importação
seja indispensável para complementar a oferta nacional.
§ 2" Os volumes de açúcar e de álcool a que se referem o caput
e o § 1" deste artigo poderão ser modificados pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, sempre que o recomendar o
comportamento da produção de cana-de-açúcar utilizada como matéria-prima pelas empresas do setor sucroalcooleiro e o dos mercados
consumidores.
§ 3" Em qualquer hipótese, os Planos Anuais de Safra e suas
modificações serão aprovados em portaria específica do Ministro de
Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
§ 4" Os excedentes de açúcar referidos no § 1" poderão ser
convertidos em mel rico ou em mel residual, observados os parâmetros técnicos de conversibilidade.
Art. 2" Para os efeitos do artigo anterior consideram-se compreendidos nas Regiões:
I - NortelNordeste: os Estados do Acre, Amazonas, Pará,
Rondônia, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Tocantins;
II - Centro/Sul: os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.
Art. 3" Aos excedentes de que trata o art. 1"e aos de mel rico e de
mel residual poderá ser concedida isenção total ou parcial do imposto
sobre exportação, mediante despacho fundamentado conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do Comércio e do Turismo,
que fixará dentre outros requísitos, o prazo de sua duração.
Art. 4" Em operações de exportação de açúcar, álcool, mel rico
e mel residual, com isenção total ou parcial do imposto sobre exportação, a emissão de Registros de Venda e de Registros de Exportação, ou de documentos de efeito equivalente, pela Secretaria de
Comércio Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo, sujeitar-se-á aos termos estritos do despacho referido no
artigo anterior.
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Art. 5Q A exportação de açúcar e álcool, com a isenção de que
trata o art. 3 Q, poderá, no todo ou em parte, ser objeto de:
I - cotas atribuídas a empresas produtoras nos Planos Anuais
de Safra;
11 - ofertas públicas, regionais e periódicas, precedidas dos
respectivos editais que conterão, como informações essenciais, o dia,
o local e a hora de sua realização e os volumes a serem ofertados.
Parágrafo único. Diferentes limites de isenção poderão ser fixados no respectivo edital, para produtos de diferentes níveis de qualidade ou valor agregado.
Art. 6Q Às ofertas públicas de que trata o art. 5Q, inciso 11,
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei n Q 8.666, de 21 de junho
de 1993.
Art. 7Q A isenção total ou parcial do Imposto de Exportação, de
que trata esta medida provisória, não gera direito adquirido e será
tornada insubsistente sempre que se apure que o habilitado não
satisfazia ou deixou de satisfazer os requisitos ou não cumpria ou
deixou de cumprir as condições para a concessão do favor.

Art. 8Q Ficam isentas do imposto sobre exportação as operações:
I - amparadas em autorizações de produção de açúcar para
o mercado externo, concedidas a empresas localizadas na Região
NorteiNordeste pelo extinto Ministério da Integração Regional, e com
embarques já autorizados para até 31 de agosto de 1995;
11 - de exportação de açúcar para o mercado preferencial
norte-americano, nos volumes autorizados pelo extinto Minístério da
Integração Regional e pela extinta Secretaria de Política Comercial
do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para embarques até 30 de setembro de 1995;
111 - de exportação de açúcar autorizadas pelo extinto Ministério da Integração Regional, vinculadas a operações de importação
de álcool já realizadas e comprovadas junto à Secretaria de Produtos
de Base do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Art. 9Q O Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória.
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Art. 10. O caput do art. 3º do Decreto-Lei nº 1.578, de 11 de
outubro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º A alíquota do imposto é de 25% (vinte e cinco por
cento), facultado ao Poder Executivo, mediante ato do Conselho
Monetário Nacional, reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos
objetivos da política cambial e do comércio exterior,»
Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias, encaminhará
ao Congresso Nacional projeto de lei para atender ao disposto nos
arts. 56 e 57 da Lei nº 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 12. Ficam convalídados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.385, de 11 de abril de 1996.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Oswaldo Neves Dornelles

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.429,DE 9 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre o valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências.

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

Art. 1s O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nes termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o
estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ 1a O total anual referido no caput deste artigo deverá ser limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada
em 1995, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo ano.
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§ 2· Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de pessoal
e custeio.
§ 3· O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam
ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4· Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço da mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.

§ 5· Para os fins do disposto no § 1·, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.
Art. 2· O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por
sala-classe, no periodo mínimo de 45 dias antes da data final para
matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parãmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.
Art. 3· QU!qldo as condições propostas nos termos do art. 1" não
atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4· A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei n· 8.078,
de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições, comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ 1· Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.
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§ 2º Ficam excluídos do valor total de que trata o § 1º do art. 1º
os valores adicionados às mensalidades de 1995, que estejam sob
questionamentos administrativos ou judiciais.
Art. 5º Os alunos já matriculados terão preferência na renovação
das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário
escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7º São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
nº 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de pais e
alunos, pais de alunos ou responsáveis.
Art. 8º O art. 39 da Lei nº 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
«XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido".
Art. 9º A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.386, de 11 de abril de 1996.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se a Lei nº 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei n" 8.178, de 10 de março de 1991; e a Lei nº 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Pedro Malan
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ANEXO I
Nome do Estabelecimento:

Ncmefantaaía:

CGC:

Registro no MEenO;

Data do Registro:

Endereço:
CEP:

Estado:

Cidade:
Telefone:(

Fax: (

)

Telex:

)

Pessoa responsável pelas informações:

Entidade Mantenedora:
Endereço:
Telefone:(

Estado:

CEP:

)

Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios;
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação

do Capital

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios:

Participação
do Capital

CPF/CGC

(pessoa Física ou Jurídica)

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

Indicadores Globais
1996 (*)

1995

W de funcionários:

ND de professores:
Carga horária total anual:
Faturamento total em &$:
(*) Valor estimado pl1996

ENDEREÇO PARA CORRESPONDtNCIA
(se diferente do que consta acima)
Endereço:

Cidade:

_

Estado:

CEP:

_

Mês da data-base dos professores

LocaI:
(Carimbo e assinatura do reeponaével)

Data:
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ANEXO II
Nome do Estabelecimento
Componentes de Custos
(Despesas)

1995
(Valores em Real)

1996
(Valores em Real)

1.0 Pessoal
1.1 Pessoal docente
1.1.1 Encargos Sociais
1.2 Pessoal Técnico e Administrativo
1.2.1 Encargos Sociais
2.0 Despesas Gerais e Administrativas
2.1 Despesas com material
2.2 Conservação e manutenção
2.3 Serviços de terceiros
2.4 Serviços públicos
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)
2.6 Outras despesas tributárias
2.7 Aluguéis
2.8 Depreciação
2.9 Outras despesas
3.0 Subtotal- (1+2)
4.0 Pr6-labore
5.0 Valor locativo
6.0 Subtotal- (4+5)
7.0 Contribuições Sociais
7.1 PIS/Pasep
7.2 Cofins
8.0 Total Geral- (3+6+7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos não pagantes
Valor da última mensalidade do ano anterior R$
Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$
Local:

.
em
Data: /

.1

.I•..••. JI996

.

Carimbo e assinatura do responsável
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MEDlDAPROVISÓRIANQ 1.430, DE 9 DE MAIODE 1996
Dá Moa redaçãoaoart. 2' da Lei n' 8.844,
tk20 de janeíro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Q
Art. 10 O art. 2Qda Lei n 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2Q Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como,
diretamente ou por intermédio da Caixa Econômica Federal,
mediante convênio, a representação judicial e extrajudicial do
FGTS, para a correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação
respectiva.
§ 1Q O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica
isento de custas nos processos judiciais de cobrança de seus
créditos.
§ 2Q As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem
a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em
Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento
dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
Q
§ 3 OS créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.
Q
§ 4 Na cobrança judicial dos créditos do FGTS, incidirá
um encargo de vinte por cento, que reverterá para o Fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cobrança,»
Art. 2Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nQ1.387, de 11 de abril de 1996.
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Art. 3Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.431, DE 9 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

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

Art. 1Q A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento.
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ 1Q Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 2Q Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
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Art. 2· Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.388, de 11 de abril de 1996.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5· Revoga-se o art. 6· da Lei n· 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175· da Independência 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.432, DE 9 DE MAIO DE 1996
Altera a redação de dispositivos das
n's 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e
8.911, de 11 dejulho de 1994, para instituir
os Décimos Incorporados, e dá outras providências.

Leis

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Os arts. 62 e 67, caput, da Lei n· 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 62. Ao servidor efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão
ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.
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§ 1" A retribuição de que trata o caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, à
remuneração do servidor efetivo e integra o provento de aposentadoria, na proporção de um décimo por ano de exercício nas
funções e cargos de confiança, até o limite de dez décimos.
§ 2Q Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no periodo de um ano, a importãncia a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.

§ 3Q Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observando o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4Q Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a incorporação."

«Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de um por cento por ano de serviço efetivo prestado à União, às
autarquias e às fundações públicas federais, observado o limite
máximo de 35% incidente exclusivamente sobre o vencimento
básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função
ou cargo de confiança."
Art. 2Q OS arts. 3Q e 10 da Lei n" 8.911, de 11 de julho de 1994,
passam a vigorar éom a seguinte redação:
«Art. 3Q Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei n Q 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor
ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia
ou assessoramento, em cargo de provimento em comissão ou de
Natureza Especial, previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, a cada doze meses de efetivo exercício, a importância
equivalente a um décimo:

I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 1949-2136, maio 1996

1996
dos cargos de Natureza Especial, observada a opção formalizada
à época da percepção:
a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebida em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração do cargo
em comissão ou de Natureza Especial;
b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;

II - do valor referente à representante mensal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se
tratar dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos de Direção
(CD);

III - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.
§ 1" Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento exercido concomitantemente ao do cargo efetivo regido pela Lei n'' 8.112, de
1990.

§ 2" No caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, havendo o servidor optado pela
remuneração total do cargo em comissão, considera-se, para
efeito de incorporação dos décimos, a diferença entre a remuneração de origem na data em que o servidor completou o interstício
e a remuneração do cargo em comissão exercido por maior tempo.
§ 3" Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior.»

«Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração Pública Federal direto, das autarquias e das fundações
públicas federais, regidos pela Lei n" 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo
Poder ou de outro Poder da União, a incorporação de décimos
decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 1949-2136, maio 1996
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ramento, ou de cargos de provimento em comissão ou de Natureza Especial.
Parágrafo único. A incorporação das parcelas remuneratórias, de que trata este artigo, será efetivada com base no nível da
função de direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em
comissão equivalente no Poder cedente do servidor."

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

Art. 4' Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 de janeiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
I - estabelecidos na Lei n" 8.911, de 1994, na redação original,
para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19 de
janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
11 - estabelecidos pela Lei n'' 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre 1s de março e 26 de
outubro de 1995.

Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a partir
de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos
termos da Lei n' 8.911, de 1994, com a redação dada por esta medida
provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que completou
o interstício.

Art. 5' As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei n 9.030, de 13 de abril de 1995, com
efeitos vigorantes a partir de l' de março de 1995, utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei n' 8.911, de 1994, na redação original.
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§ 1º Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo
VI da Lei nº 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo desempenho de função.
§ 2º O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 6º É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei
nº 8.112, de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.
Art. 7º Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei nº
8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fixada pela Lei nº 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
1 - a partir de 1º de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa data;
II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a 1º de março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens, de função comissionada do sistema de
classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei nº 7.596,
de 10 de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram
aposentados após aquela data, com as vantagens de cargos de direção
e funções gratificadas, previstas na Lei nº 8.168, de 1991.
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Art. 8º O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990,
na redação dada por esta medida provisória, será considerado uma
única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas
de quintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou
décimos em um único cargo.
Art. 9º O maior valor de vencimentos a que se refere O art. 2º
da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de
Estado.
Art. 10. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituídos pela Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM), e a Retribuição Variável
da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituidas
pela Lei n? 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.

Art. 11. O caput e o § 1º do art. 7º da Lei nº 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 5º e renumerados os subseqüentes:
«Art. 7º Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal
direta, das autarquias, incluídas ~s em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo Orgão Central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles
a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração
e da essência das atribuições dos cargos de que são ocupantes.
§ 1" Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na Sua nova redação, observada a
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escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
.......................................................................................................•»

Art. 12. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 13. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio
financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do
cargo a que estiver concorrendo.
§ 1Q No caso de o candidato ser servidor da Administração
Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.
§ 2Q Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos,
como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser
investido.

Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. 1Q, exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2Q, exceto os §§ 2Q
Q,
Q
Q
e 3 do art. 3 da Lei n Q8.911, de 1994, 5 6Q, 7Q, 9Q, 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória n? 1.160, de 26 de outubro de 1995, e as Medidas
Provisórias nQs 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de
dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de
fevereiro de 1996, 1.347, de 12 de março de 1996, e 1.389, de 11 de
abril de 1996.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 16. Revogam-se os §§ l' e 2Qdo art. 78 e o art. 193 da Lei
n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 5Qe 6' da Lei n Q8.911,
de 11 de julho de 1994.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175Qda Independência e 108 Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.433, DE 9 DE MAIO DE 1996
Altera a Lei n~ 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

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

.

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

«Art. 2º Poderão ser objeto de desestatizaçâo, nos termos
desta lei:

I - empresas e instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo;
U - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
Hl - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;
IV - instituições financeiras públicas e estaduaís que tenham tido as ações de Seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 1º Considera-se desestatização a alienação, pela União,
de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderância nas deliberações sociaís e o poder de
eleger a maioria dos administradores da sociedade.
§ 2º Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaísquer outras sociedades, bem como aos serviços
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públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, quando
pertinente.
§ 3" Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresa~
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21; o art. 159, inciso I, alínea c, e o art. 177 da
Constituição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constituição, não
se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias
detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participações."
«Art. 4" As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:
I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;
IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;
VI blicos.

concessão, permissão ou autorização de serviços pú-

§ 1" A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.

§ 2" Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa."
«Art. 5" O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
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diretamente snbordinado ao Presidente da República integrado
pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de Presidente;
H - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;

IH -

Ministro de Estado da Fazenda;

IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
V - Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo.
§ 1Q Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule.
§ 2Q Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 3Q Participará também das reuniões, sem direito a voto,
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4Q O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo
ao Presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de
deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum do colegiado.
§ 5Q Quando deliberar ad referendum do conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
§ 6" O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representante de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 7Q O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu

presidente.
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§ 8· Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
§ 9· Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
conselho serão representados por substitutos por eles designados.»

«Art. 6· Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:

r - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de instituições
financeiras de empresas, serviços públicos e participações minoritárias ao Programa;
II -

aprovar:

a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desesta-

tização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou
juridica e o saneamento financeiro, necessários às desestatizações;

c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela

União;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação de
subsidiária integral necessárias à viabilização das desestatizações;

fJ a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades;

Hl - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;

IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;
V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo Presidente do Conselho.
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§ l' Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho
Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
do Presidente da República, o órgão da administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 21
desta lei.
§ 2' O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos, objeto de concessão, permissão ou autorização.
§ 3' A desestatização de empresas de pequeno e médio
portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber,
as atribuições previstas no art. 21 desta lei."
«Art. 7' Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:
I - presidir as reuniões do conselho;
H - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;
IH - encaminhar à deliberação do conselho as matérias
previstas no art. 6' desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a designação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso IH,
desta lei»,

«Art. 8' A desestatização de serviços públicos, efetivada mediante uma das modalidades previstas no art. 4', pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou pernússão do serviço,
objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatização.»
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«Art. 9º Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais..

«Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ 1· As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no ProgramaNacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.

§ 2· Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos
depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.
§ 3· Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
§ 4· Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de.desestatização.»

«Art. 11. A União e as entidades da administração indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que
vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
que determinar a inclusão da sociedade no referido programa,
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
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cações, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de
debêntures, quando couber."
«Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa ou instituição financeira incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário
Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do
qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;

b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;

c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo,
nos cinco últimos exercícios;

e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;

fJ sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;

h) valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendidos."

«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou juridicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior."
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«Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los,
preferencialmente, na quitação de suas dívidas vencidas perante
a União.»
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:
I - admissão de moeda corrente;
II - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;
III - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, de títulos e créditos
líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra entidades
por ela controladas, inclusive aqueles em processo de liquidação,
desde que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional
e que venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro
Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND.»
«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.
Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
será utilizada pelo representante do titular das ações como
instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artigo.»
«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado gestor do fundo.»
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«Art. 21. Compete ao gestor do fundo:

I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização,
aí se incluíndo os serviços de secretaria;
11 - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;
111 - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da
administração direta ou indireta requisitados nos termos do art.
7", inciso IV, desta lei, para o fim de prover apoio técnico à
implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de Desestatização as matérias de que trata o inciso 11 do art. 6" desta lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatízação, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatízação.
Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
Conselho Nacional de Desestatização, ser feito pelo Banco Central
do Brasil, diretamente ou por meio de empresa especializada."
«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações sobre as
mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
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Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente,
opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e outros
dados necessários à execução dos processos de desestatização,»

«Art. 24. Ao gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários a execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do gestor
do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artígo.»

Art. 2' No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei n' 8.029, de 12 abril de 1990.
Art. 3' O gestor do fundo manterá assistência jurídica aos exmembros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de atos
decorrentes do exercicio das suas respectivas funções no referido órgão.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.391, de 11 de abril de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entre em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 6' Revogam-se os arts. 17, 19, 22 e 26 da Lei n' 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.434, DE 9 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre as aliquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público ciuilc ativo, dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide
sobre sua remuneração conforme definida no inciso lU do art. 1Qda
Lei n Q8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a sogirir, com
vigência a partir de F de julho de 1994 e até a data de publicação
da lei que disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor
público civil:
FAIXAS
(com base na Lei n1l8.622, de 19.1.93, Anexo 111)
Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da
Classe D, Padrão IV-NA, inclusive

Alíquota
(%)

9

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

10

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

11

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

12

Art. 2Q A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal, de
valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida no
artigo anterior;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 5, p. 1949-2136, maio 1996

2012
II - recursos adicionais, quando necessanos, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n'' 8.212, de
24 de julho de 1991.

Art. 3· Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não oéorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n· 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.392, de 11 de abril de 1996.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.435, DE 9 DE MAIO DE 1996
Reduz o Imposto de Importação para os
produtos que especifica e dá outras providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até 31 de dezembro de 1999:
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I - redução de noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos
acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
11 ~ redução de até noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos
e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos; e
111 - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente sobre os produtos relacionados nas alíneas a a c do §
1Q deste artigo.
§ 1º O disposto nos incisos I e 11 aplica-se exclusivamente às
empresas montadoras e aos fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto
de três rodas ou mais e jipes;
b) caminhonetas, furgões, pick-ups e veículos automotores, de
quatro rodas ou mais, para transporte de mercadorias de capacidade
máxima de carga não superior a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias
de capacidade de carga igual ou superior a quatro toneladas, veículos
terrestres para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
f) carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de
mercadorias; e
h) partes, peças e componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nesta e nas alíneas anteriores.

§ 2' O disposto no inciso III aplica-se exclusivamente às importações realizadas diretamente pelas empresas montadoras e fabricantes
nacionais dos produtos nele referidos, ou indiretamente, por intermédio
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de empresa comercial exportadora, em nome de quem será reconhecida a redução do imposto, nas condições fixadas em regulamento.
§ 3Q A aplicação da redução a que se referem os incisos I e 11 não
poderá resultar em pagamento do Imposto de Importação inferior a
dois por cento.
§ 4Q A aplicação da redução a que se refere o inciso 111 deste
artigo não poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação
inferior à Tarifa Externa Comum.
§ 5Q OS produtos de que tratam os incisos I e 11 deverão compor o
ativo permanente ou ser usados no processo produtivo da empresa,
vedada a revenda, exceto nos casos e condições fixados em regulamento.
§ 6Q Não se aplica aos produtos importados nos termos deste
artigo o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei n" 37, de 18 de
novembro de 1966.
§ 7Q Não se aplica aos produtos importados nos termos do inciso
111 do disposto no art. 11 do Decreto-Lei n" 37, de 1966, ressalvadas
as importações realizadas por empresas comerciais exportadoras nas
condições do § 2Q deste artigo, quando a transferência de propriedade
não for feita à respectiva empresa montadora ou fabricante nacional.
§ 8 Q Não se aplica aos produtos importados nos termos dos
incisos I, 11 e 111 o disposto no Decreto-Lei n" 666, de 2 de julho de 1969.
Art. 2Q O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:
I - O valor total FOB das importações de matérias-primas e
dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § 1Q do artigo anterior,
procedentes e originárias de países membros do Mercosul, adicionadas às realizadas nas condições previstas nos incisos II e 111 do artigo
anterior, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa;
11 - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricados no País, e o valor total FOB das
importações dos mesmos produtos realizadas nas condições previstas

no mesmo inciso, em penado a ser determinado, por empresa;

111 - o valor total das aquisições de matérias-primas, produzidas no País, e o valor total FOB das importações de matérias-primas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 1949-2136, maio 1996

2015
realizadas nas condições previstas no inciso II do artigo anterior, em
período a ser determinado, por empresa; e
IV - o valor total FüB das importações dos produtos relacionados no inciso II do artigo anterior, realizadas nas condições previstas no mesmo inciso e o valor das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado por empresa.
§ F Com o objetivo de evitar concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
dos produtos relacionados nos incisos I e II do artigo anterior, nas
condições estabelecidas nestes mesmos incisos.
§ 2' Entende-se, como exportações líquidas, O valor FüB das
exportações dos produtos relacionados no § l' do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FüB das importações realizadas sob o regime de
drawback; e
b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a representante no exterior.
§ 3' No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.
§ 4' Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas no País, definidas em regulamento, poderá ser estabelecido prazo para o atendimento às proporções a que se refere este artigo,
contado a partir da data do primeiro desembaraço aduaneiro dos
produtos relacionados nos incisos II e III do art. 1'.
Art. 3' Para os efeitos dos arts. 2' e 4', serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no exterior, as:
I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei n' 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora; e
II - exportações realizadas por intermédio de subsidiárias
integrais.
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Art. 4º Poderão ser computadas adicionalmente, como exportações líquidas, nas condições estabelecidas em regulamento, valores
correspondentes:
I - ao valor FüB exportado dos produtos de fabricação própria relacionados nas alíneas a a h do § 1º do art. 1º;
11 - às máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes, peças de reposição, fabricados no Pais e incorporados ao ativo permanente das empresas;

111 - ao valor FüB importado de ferramentais de prensa, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição,
incorporados ao ativo permanente das empresas; e
IV - a investimentos efetivamente realizados em desenvolvimento tecnológico no País, nos limites fixados em regulamento.

Art. 5º Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão as regras definidas em regulamento.
Art. 6º As empresas fabricantes dos produtos referidos na alínea h do § 1º do art. 1º, que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no País, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § 1º do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativo àqueles produtos, desde que a exportação tenha sido intermediada pela montadora.
Art. 7º O Poder Executivo poderá estabelecer, para as empresas
montadoras e fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
h do § 1º do art. 1º, em cuja produção forem utilizados insumos
importados, relacionados no inciso 11 do mesmo artigo, índice médio
de nacionalização anual, decorrente de compromissos internacionais
assumidos pelo BrasiL
Parágrafo único. Para as empresas que venham a se instalar no
País, para as linhas de produção novas e completas, onde se verifique
acréscimo de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas
jáinstaladas, definidas em regulamento, o índice de que trata este artigo
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deverá ser atendido no prazo de três anos, a contar da data de início da
produção dos referidos produtos, conforme dispuser o regulamento.
Art. 8º O comércio realizado no âmbito do Mercosul, dos produtos relacionados no art. 1", obedecerá às regras específicas aplicáveis.
Art. 9º O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação, celebrados nos termos dos Decretos-Leis nOs 1.219, de 15 de maio de 1972,
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 10. A autorização de importação e o desembaraço aduaneiro dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § 1º do art. 1º são
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo das demais exigências legais e regnlamentares:
I
sito; e

Certificado de Adequação à legislação nacional de trân-

II
Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei n'' 8.723, de 28 de outubro de 1993.
§ 1º Os certificados de adequação de que tratam os incisos I e
II serão expedidos, segundo as normas emanadas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama).
§ 2º As adequações necessárias à emissão dos certificados serão
realizadas na origem.
§ 3º Sem prejuízo da apresentação do certíficado de que trata o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trânsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.

Art. 11. O Poder Executivo estabelecerá os reqnisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se referem os artigos
anteriores, bem como os mecanismos de controle necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Parágrafo único. O reconhecimento de redução do Imposto de
Importação de que trata o art. 1s estará condicionado à apresentação
da habilitação mencionada no caput deste artigo.
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Art. 12. As pessoasjuridicas, tributadas com base no lucro real,
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
depreciação normal e sem prejuízo desta, do custo de aquisição ou
construção de máquinas, equípamentos, aparelhos e instrumentos,
novos, relacionados no Anexo à Medida Provisória nº 1.413, de 25 de
abril de 1996, adquiridos entre a data da publicação desta medida
provisória e 31 de dezembro de 1997, utilizados em processo industrial do adquírente.
§ 1º A parcela de depreciação acelerada constituírá exclusão do
lucro líquído e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
§ 2º A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.
§ 3º A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.
§ 4º As disposições deste artigo' aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.
Art. 13. A inobservância ao disposto nas proporções, limites e
índice a que se referem os arts. 2º e 7º estará sujeita a multa de:
I - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1º, que
exceder a proporção a que se refere o inciso II do art. 2º;
II - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1º, que
exceder os limites adicionais a que se refere o § 1º do art. 2º;

III - sessenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. 1º, que exceder a proporção a que se refere o inciso III
do art. 2º;
IV - sessenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. 1º, que exceder os limites adicionais a que se refere
o § 1º do art. 2º;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 1949-2136, maio 1996

2019

v - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso II do art. 10, que
concorrer para o descumprimento do indice a que se refere o caput do
art. 72 ;
VI - 120% incidente sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas nos incisos II e III do art. 1º, que
exceder a proporção a que se refere o inciso I do art. 2º; e
VII - setenta por cento incidente sobre o valor FOB das importações dos produtos relacionados no inciso II do art. 1º, realizadas nas
condições previstas no mesmo inciso, que exceder a proporção a que
se refere o inciso IV do art. 2º.
Parágrafo único. O produto da arrecadação das multas a que se
refere este artigo será recolhido ao Tesouro Nacional.
Art. 14. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória:
I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais; e
II - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros de
mesma natureza.
Art. 15. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias; encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei nº 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.393, de 11 de abril de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Neto
Pedro Malan
Francisco Oswaldo Neves Dornelles
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.436, DE 9 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do
PIS IPasep e Cofins MS ccsos que especifica,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1° O produtor exportador de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nOs 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.

Art. 2° A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
Parágrafo único. O crédito fiscal será o resultado da aplicação
do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo.

Art. 3° Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do
montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do
valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1°, tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita
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operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.

Art. 4· Em caso de comprovada impossibilidade de utilização
do crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos
Industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações
de venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em moeda
corrente.
Art. 5· A eventual restituição, ao fornecedor, das importâncias
recolbidas em pagamento das contribuições referidas no art. 1", bem
assim a compensação mediante crédito, implica imediato estorno,
pelo produtor exportador, do valor correspondente.
Art. 6· O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória, inclusive quanto aos requisitos e à periodicidade para apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos documentos fiscais
comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador.
Art. 7· O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacioual projeto de lei cancelando dotação orçamentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária decorrente desta medida provisória.
Art. S· São declarados insubsistentes os atos praticados com
base na Medida Provisória n· 905, de 21 de fevereiro de 1995.
Art. 9· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.394, de 11 de abril de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.437, DE 10 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre a base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se
refere o § l' do art. 22 da Lei n' 8.212, de 24

dejulho de 1991, e dá outras prooidêneiae

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

Art. 1" Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1" do art. 22 da Lei n" 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
II - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap, ainda não liquidadas;
III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;
c) despesas de câmbio;
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d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;

b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas.
§ I" É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas na
cessão de crédito e de qualquer despesa administrativa.

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

Art. 2" A contribuição de que trata esta medida provisória será
calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a base de
cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3" As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § 1" do art. 22 da Lei n" 8.212,
de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta medida
provisória.
Art. 4" O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.395, de 11 de abril de 1996.
Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 7' Ficam revogados o art. 5' da Lei n' 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e os arts. 1', 2' e 3' da Lei n' 8.398, de 7 de janeiro
de 1992.
Brasília, 10 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.438, de 10 de maio de 1996
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no õmbíto.âo Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei n' 8.031, de 12 de abril de
1990, consolidando as rwrmas sobre a matéria constantes da Lei n Q S.177, de I!!de março
de 1991, e da Lei n' 8.249, de 24 de outubro
de 1991, e altera o art. 3' da Lei n'8.249/91.

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

Art. l' O art. 30 daLein'8.177, de l'demarçode 1991, alterado
pela Lei n' 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a
ser emitida, respeitados a autorização concedida e os limites
fixados na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais,
com a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos
necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos
orçamentos ou para realização de operações de crédito por
antecipação de receita.
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§ 1" Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei n? 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos recebidos em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.
§ 2" Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a divida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da Repüblica.»
Art. 2" O art. 2" da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2" A NTN será emitida com as seguintes características gerais:
I - prazo: até 30 anos;
UI - formas de colocação:
a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Miuistro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;
c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Miuistro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), instituido pela Lei n" 8.187, de 1" de junho de 1991; nas
operações de troca por Brazil Investment Bond (BIB), de que trata
o art. 1" desta lei, e nas operações de troca por bônus, previstas
nos acordos de reestruturação da divida externa.
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.........................................................................................................

§ 2·

.

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

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

Art. 3° O parágrafo único do art. 3· da Lei n· 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º
.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei n· 8.031, de 12 de abril de 1990.»
Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1 .396, de 11 de abril de 1996.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.439, DE 10 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
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integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7·, inciso XI, da Constituição.

Art. 2· Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ 1· Dos instrumentos decorrentes da negociação, deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras objetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, ao período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da em-

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

mente.

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

b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:

1. não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, admiuistradores ou empresas vinculadas;
2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade
institucional e no País;
3. destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais,
comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.

Art. 3· A participação de que trata o art. 2· não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
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constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1º Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.

§ 2º É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3º A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1996, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.
§ 4º As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4º Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecauismos de solução do litígio:
I 11 -

mediação;
arbitragem de ofertas finais.

§ 1º Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2º O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.

§ 3º Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4º O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.
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Art. 5' A participação de que trata o art. l' desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.397, de 11 de abril de 1996.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.440, DE 10 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:

a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2' e 3' do Decreto-Lei n' 857,
de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6' da Lei n' 8.880,
de 27 de maio de 1994;
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b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;
c) correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insurnos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2Q É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a urn ano.
§ 1Q É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2Q Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3Q Ressalvado o disposto no § 7Q do art. 28 da Lei n" 9.069,
de 29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de
pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de
reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste
de periodicidade inferior à anual.
§ 4Q Nos contratos de prazo de duração igual ou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes' poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano,
contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os
pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no periodo.
§ 5Q O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1996.
§ 6Q O prazo a que alude O parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3Q OS contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta medida
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provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n· 8.666, de 21
de junho de 1993.
§ 1· A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data-limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2· O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 4· Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5· do art. 27 da Lei n· 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5· Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Art. 6· A partir de 1· de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), criada pela Lei n· 8.383, de 30 de dezembro de
1991, será reajustada semestralmente.
Art. 7· Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de 1Q de julho de 1995, as unidades monetárias de conta,
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 1e de janeiro de 1996.
§ 1· Em 1· de julho de 1995 e em 1· de janeiro de 1996, os valores
expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta, extintas

na forma do caput deste artigo, serão convertidos em Real, com observância do disposto no art. 44 da Lei n· 9.069, de 1995, no que couber.
§ 2· Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.
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Art. 8' A partir de l' de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
§ lº Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de l' de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.

§ 2' Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3' A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6' do art.
20 e no § 2' do art. 21, ambos da Lei n' 8.880, de 1994.

Art. 9' É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após a vigência desta medida provisória, o
pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre
a última data-base e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revisto, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajnizada a ação de
dissídio coletivo.
§ l' O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5' deste artigo.
.
§ 2' A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de eqnilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 3' O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
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§ 4. Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
§ 5' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que
serão objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença normativa.
§ 1· A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.
§ 2' A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automática vinculada a índice de preços.
§ 1· Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2· Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas à
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3· do art. 54 da Lei n· 8.884, de 11 de junho de
1994, com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n· 9.069, de
29 de junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
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«§ 3º Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)."
Art 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.398, de 11 de abril de 1996.

Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ 1º e 2º do art. 947 do Código Civil, os
§§ 12 e 2º do art. 1º da Lei nº 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei nº 8.177 de 1º de março de 1991.
Brasília, 10 de maio de 1996; 1'i'5º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
José Serra
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.441, DE 10 DE MAIO DE 1996
Dá nova redação ao § 3º do art. 52 da Lei
n' 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou diesolução de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1· O § 3· do art. 52 da Lei n· 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 52
.
.........................................................................................................

§ 3· No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
Pública Federal, nos termos da Lei n· 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos serão emitidos com prazo mínimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros.»
Art. 2· Os títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10,
inciso III, da Lei n· 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2·, da
Lei n· 8.447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A., poderão ser substituídos por outros de iguais características,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.399, de 11 de abril de 1996.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.442, DE 10 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de 6rgãos e entidades
federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1" O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2" O Cadin conterá relação das pessoas físícas ejurídicas que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), do Ministério da Fazenda.
§ 1" Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2" Na data do registro, o órgão ou entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin,
fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3" A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida
Ativa atenderá o disposto no parágrafo anterior.
§ 4" Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa
à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro
procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.

§ 5" A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou
da notificação de que tratam os §§ 2"e 3", ou a não-exclusão, nas
condições e no prazo previstos no § 4", sujeitará o responsável às
penalidades cominadas pela Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de
1990, e pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1" de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
Art. 3" As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas noSistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
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Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente ao
órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade integrante
do Cadin.
Art. 4' A inexistência de registro no Cadin não implicareconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.

Art. 5' O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2', inciso I;
11 - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2', inciso
11, inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou
canceladas;

111 - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão.
IV -

data do registro.

Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 2' manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender o que dispõe sobre o
parágrafo único do art. 3'.

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

concessão de incentivos fiscais e financeiros;

111 - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;

b) as operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;

c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.

Art. 7" A existência de registro no Cadin há mais de trinta dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ 1" Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e 'suficiente ao
Juízo, na forma da lei;

b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.

§ 2" O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do
débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.

§ 3" Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou a
inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do
depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizado na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4" Em caso de relevância e urgência e nas condições que
estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este
artigo.
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Art. 8" A não observância do disposto no § I" do art. 2" e nos
arts. 6"e 7"desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções
da Lei n" 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei n" 5.452, de 1943.
Art. 9º Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1996, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2", do Decreto-Lei n" 147,
de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4" do
Decreto-Lei n"1.687, de 18 deju1ho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei
n" 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único, O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ 1" observados os limites e condições estabelecidos em portaria
do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos inscritos
em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à
apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive
fiança bancária, idõnea e suficiente para o pagamento do débito.
§ 2" Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3" O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4" Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
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§ 5Q O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável

de divida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 1Q, e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ 1Q Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.
§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.

§ 3Q O valor minimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.

Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do
pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da
data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um
por cento relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo
efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a
remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o
prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. 14. É ·vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda retido na Fonte ou descontado de terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
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II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;
III - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei n" 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n" 8.981, de
20 de janeiro de 1995;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.
Art. 15. Os débitos vencidos até 31 de dezembro de 1995 poderão ser parcelados em até 72 prestações, desde que os pedidos sejam
protocolizados até 28 de junho de 1996, obedecidos os requisitos e
demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não
como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajnizada, ou
que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.

Art. 16. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n" 8.981, de 1995:
«Art. 84

..

§ 8· O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.»

Art. 17. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
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I - à contribuição de que trata a Lei n· 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n'' 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos
automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social
(Finsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de
mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9· da Lei n" 7.689,
de 1988, na alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme
Leis n·s 7.787, de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro
de 1989, e 8.147, de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional
de 0,1% (um décimo por cento) sobre os fatos geradores relativos
ao exercício de 1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei n? 2.397,
de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao imposto provisório sobre a movimentação ou a transmissão de valores e de créditos e díreitos de natureza financeira
(IPMF), instituído pela Lei Complementar n? 77, de 13 de julho de
1993, relativo ao ano-base 1993 e às imuuidades previstas no art. 150,
inciso VI, alínea a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos
termos do art. 10 da Lei n· 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a
redação da Lei n Q 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI -

à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de
operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto
de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-lei n" 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n· 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar n· 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores.
§ 1· Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o
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Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência do valor remanescente relativo a débito legalmente exigíveis.
§ 2· O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.

Art. 18. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão versar,
exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I a VIII do
artigo anterior, desde que inexista outro fundamento relevante.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às
causas em que figure como parte a Fazenda Nacional e que versem
sobre o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na
Importação de mercadorias.

Art. 19. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de
valor consolidado igual ou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de
débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ 1· Serão igualmente arquivados os autos em que executados,
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda Nacional de valor
igual ou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.

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

Art. 20. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas
de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos que
apresentem em Juízo.
Art. 21. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.402, de 11 de abril de 1996.
Art. 22. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 23. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n' 352, de
17 de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei
n' 2.049, de l' de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n' 2.052, de
3 de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n' 2.163, de 1984, e os
arts. 91, 93 e 94 da Lei n' 8.981, de 1995.
.
Brasília, 10 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.443, DE 10 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções
Gratificadas existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do Anexo a
esta medida provisória.
§ l' O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federai e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos
e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre
as competências, atribuições e funções' e os diferentes niveis dos
cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação
pertinente.
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§ 29 No prazo de sessenta dias, após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.
Art. 29 O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória, inclusive a Medida
Provisória n 9 1.424, de 9 de maio de 1996.
Art. 39 Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 49 Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.
Art. 59 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 9 1.403, de 11 de abril de 1996.
Art. 69 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 79 Revoga-se a Lei n 9 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 10 de maio de 1996; 1759 da Independência e 1089 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Federal Direta, Autárquica e Fundacioual
CargolFunção

Q1!antitativos

52

Natureza Especial
Direção e Assessoramento Superiores

DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-1

140
567
1.761
2.825
6.327
7.426

Subtotal
Função Gratificada

19.046

FG-1
FG-2
FG-3

9.166
8.649
11.781

Subtotal

Total

29.596
48.694·

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.444 DE 10 DE MAlO DE 1996
Cria a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores
militares federais das Forças Armadas, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, uo uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 10 Fica instituida a Gratificação de Condição Especial de
Trabalho (GCET), devida mensal e regularmente aos servidores
militares federais das Forças Armadas ocupantes de cargo militar.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças
prestadoras do serviço militar iuicial.
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Art. 2º A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) será calculada obedecendo à hierarquização entre os diversos postos e graduações, dentro dos respectivos círculos das Forças
Armadas e paga a partir de 1e de agosto de 1995, de acordo com o
Anexo I.
Art. 3º Simultaneamente, até 31 de agosto de 1996, será concedida uma Gratificação Temporária aos servidores de que trata o art.
1º, no valor constante do Anexo lI.
Parágrafo único. A Gratificação Temporária é acumulável com
a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) e:
a) não servirá de base para cálculo de qualquer vantagem ou
parcela remuneratória, ressalvadas aquelas de que tratam os arts.
35, 40 e 42 da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991;
b) será considerada para efeito de pensões e remuneração na
inatividade.

Art. 4º A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) passa a integrar a estrutura remuneratória dos militares da
ativa, inativos e pensionistas, prevista na legislação em vigor.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.404, de 11 de abril de 1996.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a contar de 1a de janeiro de
1996.
Art. 7º Revoga-se o art. 41 da Lei nº 8.237, de 30 de setembro
de 1991.
Brasília, 10 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Clóvis de Barros Carvalho
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ANEXO I
Tabela de Escalonamento dos Fatores da Gratificação de Condição
Especial de Trabalho (GCET) - (Conforme art. 2Q)
I -

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

Fator

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

0,733

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

0,588

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

0,_

Capital-de-Mar-e-Guerra e Coronel

0,534

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

0,495

Capitão-de-Corveta e Major

0,428

Capitão-Tenente e Capitão

0,341

Primeiro-Tenente

0,302

Segundo-Tenente

0,266

II -

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

Fator

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

0,377

Aspirante e Cadete (último ano)

0,065

Aspirante e Cadete (demais anos), alunos do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais
da Reserva

0,059

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

0,055

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

0,049

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

0,049

Grumete

0,049

Aprendiz-Marinheiro e Alunos de Órgãos de Formação de Praças da
Reserva

0,040
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III - Praças (Fator Multiplicativo sobre o Soldo de Guarda-Marinha)
Graduação

Fator

Subofieial e Subtenente

0,377

Primeiro-Sargento

0,317

Segundo-Sargento

0,263

Terceiro-Sargento

0,221

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

0,143

Taifeiro-de-Primeira Classe

0,123

Taifeiro-de-Segunda Classe

0,109

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

0,089

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de lI!Classe (não
especializados), Soldado do Exército (especializado e engajado) e
Soldado-Clarim ou Corneteiro de 211Classe

0,082

Soldado do Exército e Soldado de 21! Classe (engajados e não especializados)

0,065

Soldado-Clarim ou Corneteiro de gl! Classe

0,049

ANEXO II
I -

Oficiais
Posto

Valor (R$)

Almírante-de-Eaquedre, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro

453,30

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

425,40

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

39S,40

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

330,30

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

306,00

Capitão-de-Corveta e Major

284,30

Capitão-Tenente e Capitão

210,60

Primeiro-Tenente

186,90

Segundo-Tenente

lS4,70
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II -

Praças Especiais
Graduação

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

Valor (R$)
110,70

Aspirante e Cadete (último ano)

19,20

Aspirante e Cadete (demais anos), alunos do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais
da Reserva

17,40

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

16,20

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

14,40

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

14,40

Grumete

14,40

Aprendiz-Marinheiro e alunos de Órgãos de Formação de Praças
da Reserva

12,00

III -

Praças
Graduação

Suboficial e Subtenente

Valor(R$)
110,70

Primeiro-Sargento

93,00

Segundo-Sargento

77,10

Terceiro-Sargento

65,10

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

42,00

'I'aífeíro-de-Primeíra Classe

36,30

'I'aífeíro-de-Segunde Classe

32,10

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de
1!! Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou
Corneteiro de 11\ Classe e Soldado Pára-Quedista (engajado)

26,40

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

24,00

Soldado do Exército e Soldado de 21\ Classe (engajados e não especializados)

19,20

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 31\ Classe

14,40
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.445, DE 10 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre os fundos que especifica e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Até que sejam promulgadas a lei complementar de que
trata o art. 165, § 9º, da Constituição, e a lei ordinária a que se refere
o parágrafo único deste artigo, são mantidos os seguintes fundos,
extintos pelo decurso do prazo previsto no art. 36 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, e recriados pelo art. 6º da
Lei nº 8.173, de 30 de janeiro de 1991, os quais continuarão a
funcionar nos termos da respectiva legislação:
I
U

Fundo de Compensação e Variação Salariais (FCVS);
Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR);

UI
Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento
(Funtrede).

Parágrafo único. No prazo de 120 dias após a promulgação da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9º, da Constituição, o Poder
Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para
adequar o funcionamento dos fundos de que trata este artigo às
disposições da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º, da
Constituição.
Art. 2º A adequação do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundai), ratificado
pelo Decreto Legislativo nO 22, de 27 de agosto de 1990, às normas da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9º, da Constituição, será
feita, igualmente, no prazo e pela forma previstos no parágrafo único
do artigo anterior.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.405, de 11 de abril de 1996.
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Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 10 de maio de 1996; 175" da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.446, DE 10 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre a alocação, em depósitos
especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades financeiras do Fundo de Am~
paro ao Trabalhador (FAT).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, e considerando que ainda persiste
o estado de calamidade pública do setor de assistência à saúde,
decretado em 10 de março de 1994, adota a seguinte medida provisória, co", força de lei:
Art. 1" Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais, remunerados, no Banco do Brasil S.A., de recursos excedentes da
Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), para a concessão de empréstimo, em caráter excepcional, à
União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, visando ao
pagamento dos serviços assistenciais do Sistema Unico de Saúde,
prestados em regime de atendimento ambulatorial e de internações
hospitalares, Iastreados em títulos públicos especiais, do Tesouro
Nacional, com registro no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), administrado pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho
determinar a adoção das providências indispensáveis à alocação dos
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recursos de que trata este artigo, independentemente de quaisquer
outros atos de natureza administrativa.

Art. 2' Observada a Reserva Mínima de Liquidez prevista no

art. 9'da Lein' 8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada pela
Lei n' 8.352, de 25 de dezembro de 1991, o empréstimo de que trata
o artigo anterior não poderá exceder o valor de R$ 1.200.000.000,00
(um bilhão e duzentos milhões de reais), e terá remuneração nominal
pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescidos de cinco por
cento ao ano.
§ l' Os encargos correspondentes ao período compreendido entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês
anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.

§ 2' Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão
pagos mensalmente, a partir de fevereiro de 1996, sendo a amortização do principal realizada em 24 parcelas mensais, a partir de junho
de 1996.

Art. 3' As leis orçamentárias anuais consignarão no orçamento,
à conta de recursos provenientes de contribuições sociais vinculadas
à Seguridade Social, dotações específicas para o pagamento do principal e encargos decorrentes do empréstimo de que trata esta medida
provisória.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.406, de 11 de abril de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
AdibJatene
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.447, DE 10 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio âo Servidor Público
(pIS / Pasep), e dá outras providências.

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

Art. 1· Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PISlPasep), de que tratam o art. 239 da Constituição e as.Leis Complementares n" 7, de 7 de setembro de 1970, e n·
8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2· A contribuição para o PISlPasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas juridicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
H - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;

IH - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Parágrafo único. As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.

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

III -

ao transporte internacional de cargas ou passageiros.

Art. 5' A contribuição mensal devida pelos fabricantes de
cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda
do produto no varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e
oito centésimos).
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente
a que se refere este artigo.
Art. 6' A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7' Para efeitos do inciso III do art. 2', nas receitas correntes
serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
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Art. 8" A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
0,65% sobre o faturamento;
U - um por cento sobre a folha de salários;
UI - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 9" À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
arenda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo admiuistrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do
processo admiuistrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § I" do art. 22 da Lei n" 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
o PIS/Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2"
somente se aplica a partir de I" de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso UI do art. 8" aplica-se às autarquias somente a partir de I" de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de I" de janeiro de 1996, sujeitam-se ao Imposto de Renda previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
núnimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;
U - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
de fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
núnimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda variável.
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Parágrafo ÚIÚCO. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da
legislação então vigente.

Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.407, de 11 de abril de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de ]O
de outubro de 1995.
Brasília, 10 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.448, DE 10 DE MAIO DE 1996
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências.

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

Art. 1· Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo ÚIÚCO. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.
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Art. 2Q Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
uíveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Dacta),
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 3Q As gratificações de que tratam os arts. 1· e 2Q terão
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo
cada ponto a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos
níveis superior e intermediário, observados o disposto no art. 2Q da
Lei n" 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei n Q 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2Q
da Lei n Q 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 1Q As gratificações serão calculadas obedecendo a critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2Q OS servidores titulares de cargos de que tratam os arts. 1Q
e 2 , quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
Q

a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de Níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalente;

b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de uível
DAS-4, ou equivalente.

§ 3Q Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2Q , para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de Nível DAS-3 e inferiores ou eqnivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 4Q As gratificações a que se referem os arts. 1Q e 2Q serão pagas
em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de 1992.
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§ 5º As gratificações serão pagas a partir de 1a de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1º.
Art. 4º O disposto nesta medida provisória. aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5º O Anexo I da Lei n? 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de
enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Art. 6º O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n· 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2º da Lei nº 8.911, de 11 de
junho de 1994.
§ 1e O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional,
para o exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 e
DAS-4, ou equivalentes, quando optante pela remuneração do cargo
efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 2º O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e
do Desporto para o exercício de cargo em comissão de Nível DAS-3.
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.378, de 11 de abril de 1996.
Art. 8º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, la de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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ANEXO
(Medida Provisória nº 1.448, de 10 de maio de 1996)
Valor
Coorrespondente
Carreiras

Oficial de
Chancelaria

Classes

Padrões

de

do Anexo II da
Lei nl! 8.460192

Cargos

Inicial

de I a VIII

D-I. C-III

500

A

deI a VII

C-IV. B-IV

350

Especial

de I. V

B-V.A-I1I

Chancelaria

Inicial

de I a VIII

D-I. C-III

600

A

dela VII

C-IV. B-IV

420

Especial

dela V

B-V.A-III

SubtotaJ

Total Geral

150
1.000

Subtotal

Assistente de

Quant.

aos Padrões

180
1.200
2.200

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.449, DE 10 DE MAIO DE 1996
Cria a Grouiícaçõo de Desempenho e

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

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no U80 da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I
da Carreira Finanças e Controle;
II - da Carreira de Planejamento e Orçamento;
III - da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
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IV -

de Técnico de Planejamento P-150l do Grupo TP-1500;

V - de nivel superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), em exercício de atividades de elaboração de planos e
orçamentos públicos;
VI - de nivel intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § 1· do art. 2· desta medida
provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.
Art. 2· A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico respectivamente, do nivel superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2° da Lei n· 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei n· 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2· da Lei nO 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 1· A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores
e institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.
§ 2· O número de servidores em exercício em cada um dos
órgãos e entidades que integram os Sistemas de Controle Interno do
Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração
Pública Federal, bem como os em exercício nos seus respectivos órgãos
centrais, com pontuação acima de oitenta por cento do limite de
pontos fixados para a avaliação de desempenho individual não poderá
superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.

§ 3· O número de servidores de nívelintermediário do Ipea, com
pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para
a avaliação de desempenho individual, não poderá superar trinta por
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cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se
situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 4º Os servidores titulares de cargos de que trata os incisos
I, lI, IV, V e VI do art. 1º, quando cedidos para órgãos e entidades
do Governo Federal não integrantes dos Sistemas de Controle
Interno do Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal, bem como dos órgãos centrais
desses Sistemas, para o exercício da Vice-Presidência da República
ou de cargos em comissão, de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5,
DAS-4, ou equivalentes, perceberão a Gratificação de Desempenho
e Produtividade.
§ 5º Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições .do § 4º, para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de Nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 6º A gratificação de que trata o art. 1º será paga: em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividades de que
trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 7º A Gratificação de Desempenho e Produtividade será
paga, a partir de 1º de março de 1995, em valor equivalente a
setenta por cento do previsto no caput deste artigo para o nível
intermediário e 36% para o nível superior, até a regulamentação
de que trata o § lº.
§ 8º Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.

Art. 3º A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, em duas etapas, sendo a primeira 'eliminatória e c1assificatória e a segunda constituída de curso de formação.
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Parágrafo único. As carreiras e o cargo de que trata o caput deste
artigo exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em nível de pós-graduação.
Art. 4' Fica institnída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ l' A Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD) terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo
cada ponto a 0,1820% do maior vencimento básico do nível superior, observado o disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei n' 8.460, de 1992, e no art.
2' da Lei n' 8.852, de 1994.

§ 2' A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3' Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargo em comissão, aplica-se o disposto nos §§ 4' e 5' do
art. 2'.

§ 4' A Gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n' 13, de 1992.
§ 5' A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de l' de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2'.
Art. 5' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.383, de 11 de abril de 1996.
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Art. 7" Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 10 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Neto
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.450, DE 10 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências.

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

Seção!
Da Estrutura
Art. 1" A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa
Militar.
§ 1" Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.
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§ 2º Junto à Presidência da República funcionarão, como
órgãos de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.

Seçãoll
Das Competências e da Organização
Art. 2º À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até
cinco Subchefias, sendo uma executiva.
Art. 3º À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execução das atividades administrativas da Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
Gabinete;
II - Subsecretaria-Geral;
III - Gabinete Pessoal do Presidente da República;
IV - Assessoria Especial;
V - Secretaria de Controle Interno.
Art. 4º À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma executiva.
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Art. 5' À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições especialmente
no assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas
públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação
estratégicas, na definição de estratégias de desenvolvimento, na
formulação da concepção estratégica nacional, na promoção de
estudos, elaboração, coordenação e controle de planos, programas
e projetos de natureza estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do macrozoneamento ecológico-econômico,
bem como a execução das atividades permanentes necessárias ao
exercício da competência do Conselho de Defesa Nacional, tendo
como estrutura básica, além do Centro de Estudos Estratégicos e
do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das
Comunicações, o Gabinete e até três Subsecretarias, sendo uma
executiva.
Art. 6' À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Présidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o Gabinete e até cinco Subchefias, sendo uma
executiva.
Art. 7' Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental, dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República
e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente
da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim designado pelo Presidente da República;
II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único ministério, integradas pelos Ministros de
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Estado das áreas envolvidas e presididas, quando determinado,
pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República.
§ 1Q Para desenvolver as ações executivas das câmaras mencionadas no inciso Il, serão constituídos Comitês Executivos, integrados pelos Secretários Executivos dos ministérios, cujos titulares as
integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2Q O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3Q É criada a Câmara de Políticas Regionais do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.
§ 4Q O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais Câmaras de que trata o inciso II do caput.

§ 5Q O Poder Executivo disporá sobre as competêucias e o funcionamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso II do
caput e o § P.

Art. 8 Q Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estúdos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhes as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar n Q 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9 Q O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
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blica nas decisões relativas à política militar e à coordenação de
. assuntos pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a
estudos para fixação da política, estratégia e a doutrina militares,
bem como na elaboração e coordenação dos planos e programas daí
decorrentes, no estabelecimento de planos para o emprego das
forças combinadas ou conjuntas e de forças singulares destacadas
para participar de operações militares, levando em consideração os
estudos e as sugestões dos ministros militares, na coordenação das
informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos
planos de pesquisa, de desenvolvimento e de mobilização das
Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das representações das Forças Armadas
no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa
Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis
n' 8.041, de 5 de junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991,
respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da Repúblíca terão como Secretários Executivos, respectivamente, o Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República e o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que se refere o art. 2'.
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CAPíTULOU
Dos Ministérios
Seção!
Da Denominação

Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I - da Administração Federal e Reforma do Estado;
U - da Aeronáutica;
lU - da Agricultura e do Abastecimento;
IV - da Ciência e Tecnologia;
V - das Comunicações;
VI - da Cultura;
VII - da Educação e do Desporto;
VIU - do Exército;
IX
da Fazenda;
X - da Indústria, do Comércio e do Turismo;
Xl
da Justiça;
XlI
da Marinha;
XlU
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
XIV
de Minas e Energia;
XV - do Planejamento e Orçamento;
XVI - da Previdência e Assistência Social;
XVII - das Relações Exteriores;
XVIII - da Saúde;
XIX - do Trabalho;
XX - dos Transportes.
Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos Ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 1949-2136, maio 1996

2070
Seção II
Das Áreas de Competência

Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
f) desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil (Sipec);

11 -

Ministério da Aeronáutica:

a) política aeroespacial nacional civil e militar;

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

III -

Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços minimos;
b) produção e fomento agropecuário;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;
fJ fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;

h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;

j) meteorologia e climatologia;
I) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão rural;

IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;

c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;
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v -

Ministério das Comunicações:

política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;
b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de teleco-

a)

municações;

c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências;
d) serviços postais;

VI -

Ministério da Cultura:

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

a)

VII -

Ministério da Educação e do Desporto:

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

VIII -

Ministério do Exército:

a) política militar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do Pais;
e) participação na defesa da fronteira maritima e na defesa

aérea;
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f) participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) autorização para fabricação de produtos controlados, fiscalização e comercialização;
h) produção de material bélico;

IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização e
arrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dividas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;
f) negociações econômicas e financeiras com governos e entida-

des nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;

h) fisctw.zação e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos

serviços;
b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;

c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;
turismo;
f) formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
g) execução das atividades de registro do comércio;
e)

h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 1949-2136, maio 1996

2074
XI -

Ministério da Justiça:

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

XII -

Ministério da Marinha:

a) política naval e doutrina militar naval;
b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças
navais;
c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do Pais;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
e) política marítima nacional;
f) orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítiroa, fluvial e lacustre;
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h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;

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

XIV -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;

b) aproveitamento da energia hidráulica;

c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;

b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento
federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisa sócioeconômicas;
f) formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
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h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
J) defesa civil;
l) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;

XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;
b) previdência complementar;

c) assistência social;
XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;

b) relações diplomáticas e serviços consulares;

c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;
XVIII -

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;

b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;

c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;
f) ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
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g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;

XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;
b) trabalho e sua fiscalização;

c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;
e) relações do trabalho;

f) segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aqua-

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

§ 1Q Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes níveis da administração pública.
§ 2' A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.
Seção/II
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
II
Gabinete do Ministro;
III - Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;
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§ 1Q No Ministério da Fazenda, as funções de ConsultoriaJurí-

dica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar n? 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
§ 2Q Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
Secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as
funções que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.
§ 3Q Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas

Subsecretarias.

SeçãoN
Dos Órgãos Específicos
Art.

is.

Integram a estrutura básica:

I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro Secretarias;
11 - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
além do Conselho Nacional de Política Agrícola, da Comissão
Especial de Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura
Cacaueira e do Instituto Nacional de Meteorologia, até três Secretarias;

111 - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro Secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três Secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro Secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos e
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Pesquisas Educacionais, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até sete Secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Cãmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1·, 2· e 3·
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e da Junta de Programação Financeira, até sete
Secretarias;

VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial e do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação, até cinco Secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Política Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco Secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Comitê do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, até quatro Secretarias;
XI -

do Ministério de Minas e Energia, até duas Secretarias;

XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Comitê de Avaliação de
Crédito ao Exterior, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas EstaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 1949-2136, maio 1996
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tais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis
Secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria Geral da Previdência
Social, até três Secretarias;
XN - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional
de Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o
disposto no art. 15 da Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas
Secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho N acionaI do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco Secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três Secretarias.
§ l' São mantidas as estruturas básicas dos ministérios militares.

§ 2' O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XN
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral
Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
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CAPÍTULO IH
Da Transformação, Transferência, Extinção, e Criação
de Orgãos e Cargos

Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
H - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;

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

na Secretaria-Geral da Presidência da República:

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

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I -

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
. b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
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c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;

II - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, da Secretaria de Irrigação, do Ministério da
Integração Regional;
III - para a Casa Civil da Presidência da República, da Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, do
Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social, da
Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar Social;
V -

para o Ministério da Justiça:

a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Minístério do'Bem-Estar Social;
Q
b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei n 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei n Q7.291, de 19 de dezembro

de 1984, e nos Decretos-Leis nQs 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em ato
conjunto dos respectivos Minístros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;
VI - para a Secretaria Executiva, em cada ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas a modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento
e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;
VIII -

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § 1Qdo art. 33 desta medida provisória;
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bl' da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp).
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei n'
7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro parar a Infãncia e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II
o Ministério do Bem-Estar Social;
III IV -

o Ministério da Integração Regional;
no Ministério da Justiça:

a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e

Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trãnsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII
as Secretarias de Administração Geral, em cada minis-

tério;

VIII
no Ministério da Educação e do Desporto:
a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;
c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
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Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
11 - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais de desenvolvimento;
III -

defesa civil.

Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
11 - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;

111 - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social; .

IV - de Presidente das Fundações de que trata o inciso I do
art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos ministérios de que tratam os incisos 11 e 111
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;

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

Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26 terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
II -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;
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111 - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.

Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3º do art. 7º desta medida provisória será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § 1º, inéiso 11, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudarn) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ lº O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze

meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.

§ 2º Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
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saúde ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que
já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou
termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 32 Fica o Poder Executivo autorizado a doar, aos Estados ou
Municípios em que se localizem, os imóveis construídos em decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta Secretaria de
Projetos Educacionais Especiais, bem assim os móveis e as instalações neles existentes, independentemente de já terem sido incorporados ou não ao patrimônio da União.
Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até 31 de
dezembro de 1996, os servidores da Administração Federal indireta,
não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou
assessoramente que, em 19 de novembro de 1992, se encontravam à
disposição de órgãos da Administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 1995.
Art. 30. No prazo de 180 dias, contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso
Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, a estrutura, as competências e as atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
§ 12 Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteli-

gência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência
continuará exercendo as competências e atribuições previstas na
legislação pertinente, passando a integrar, transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 22 Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisó-

ria, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinculado à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados
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tégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se refere
o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à
Secretaria-Geral da Presidência da República.

Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos
transformados, transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n· 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ 1· O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá, em sua estrutura básica, de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.

§ 2· As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 34. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
n· 8.216, de 13 de agosto de 1991.
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Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, reqnisições de servidores
para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser prontamente atendidas.
Art. 35. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, seguodo as normas constantes do parágrafo
único do art. 4º e § 2º do art. 5º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente ou através de órgãos da estrutura do
Ministério.
Art. 36. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
Ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 37. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, as funções
e as atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de
forma a separar as funções e atividades diversas da utilização de
recursos hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria
Especial, do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 38. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social;.
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça.
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Art. 39. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e das entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e as fnnções estritamente
necessários à continuidade das atividades de prestação de contas
decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos órgãos extintos e seus antecessores.
Art. 40. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1996,
servidores do Ministério da Educação e do Desporto e de suas entidades vinculadas, para ter exercício naquele Instituto.
Art. 41. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
Art. 42. O art. 47 da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei nO 842, de 9 de setembro de 1969, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 47. A autorização para o fnncionamento, o credenciamento e o recredenciamento periódico de universidade ou estabelecimento isolado de ensino superior, e o reconhecimento de
cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, e bem
assim a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições
de ensino superior não-universitárias, serão tornados efetivos,
em qualquer caso, mediante ato do Poder Executivo, após parecer
favorável do Conselho de Educação competente."
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Art. 43. O art. 3º da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a segninte redação:
«Art. 3º O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três
representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes
da categoria dos empregadores, além de um representante de
cada órgão e entidade a segnir indicados:
I 11

IH
IV
V
VI

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

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

Art. 44. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 45. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nOs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de 1º de março de 1995,962, de 30 de
março de 1995,987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995,
1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996,
1.302, de 9 de fevereiro de 1996, 1.342, de 12 de março de 1996, e
1.384, de 11 de abril de 1996.
Art. 46. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 47. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n· 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1", 2· e 3· do
art. 22 da Lei n· 5.227, de 18 de janeiro de 1967, e o parágrafo único
do art. 2· do Decreto-Lei n· 701, de 24 de julho de 1969.
Brasília, 10 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.451, DE 10 DE MAIO DE 1996
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo e dá outras providências.

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

TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo
Art. 1· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
visa à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à
verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
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I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
H - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Federal, bem
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito
privado;

IH - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;

VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

TÍTULOn
Da Organização, da Estrutura e das Competências do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura
Art. 32 O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Art. 4 2 O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende;
I
H -

IH -

o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
a Secretaria Federal de Controle;
a Secretaria do Tesouro Nacional;
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IV - as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ 1º Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 2º As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 5º Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do controle interno, denominadas
Secretarias de Controle Interno dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores;
II - as unidades regionais do controle interno nos Estados,
denominadas Delegacias Federais de Controle;
III -

a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.

Art. 6º Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria e fiscalização do ministério ou órgãoequivalente ao qual a entidade esteja vinculada.
Art. 7º Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria.do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
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H - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;

IH - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - definir normas para a distribuição dos recursos humanos
do Sistema de Controle Interno.
Art. 8" O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.

CAPÍTULün
Das Competências
Seção!
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão
Art. 9" Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2" desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
H - promover a normalização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;

In - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
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indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação fisico-financeira
dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
XI -

exercer o controle da execução dos orçamentos da União;

XII .- estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e da
fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos
da União;
XIII - interpretar e pronunciar-se, em caráter normativo, sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e
patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
nas entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de
Controle Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar os programas de governo, inclusive ações descentralizadas, executadas à conta de recursos oriundos
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência.
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Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade

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

zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;

III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
V - controlar a divida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a divida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional.

VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e nas entidades da Administração
Pública Federal;
X -

instituir e manter o Plano de Contas Único da União;

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

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

TÍTULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. AB atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.

§ 12 Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;

c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;

e) a Secretaria de Orçamento Federal;

fJ a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.
§ 22 Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.

§ 32 Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
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§ 4Q Dentre os membros do Conselho de Administração das
empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5Q Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de

outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos
integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão
o acompanhamento e a avaliação dos planos, dos programas e das
ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação da
gestão de recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder
Executivo.
TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações

CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os ocupantes dos cargos das Carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento, integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4Q e 11 desta medida provisória,
poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme dispuser ato
do respectivo Ministro de Estado.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de Planejamento, P-1501 do Grupo P-1500, criada pelo Decreto n Q 75.461, de
7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos humanos dos
Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, cujo
exercício será definido pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. Ficam lotados no Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado 960 cargos da carreira de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei
nQ 7.834, de 6 de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer
órgãos, entidades e sistemas da Administração Pública Federal direCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p.
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ta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de
. Estado e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.

Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei nº 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.
CAPÍTULO 11
Das Nomeações

Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Municípios;
11 - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera
administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio
público de qualquer esfera de governo;

111 - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos 11 e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou
de patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da
União, bem como para os membros de comissões de licitação.

Art. 16. O Secretário Federal de Controle será nomeado pelo
Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
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CAPÍTULO IH
Das Vedações e Garantias

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

11 -

atividade político-partidária;
profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão, sob pena de responsabilidade 'administrativa.
§ 1· Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido no regulamento próprio.

§ 2· O servidor que exerce funções de controle interno deverá
guardar sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização,
utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3· Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.

Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os
dados oficiais do Governo Federal relativo à execução dos orçamentos
da União.
Art. 21. Às unidades da Secretaria Federal de Controle, no
exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação fundamentada ao responsável, quaisquer atos de gestão
realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com a
classificação funcional-programática constante do Orçamento Geral
da União.
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TÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trio
mestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os
trabalhos de.auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.
Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
Secretarias de Controle Interno, dos ministérios civis, exceto do
Ministério das Relações Exteriores.
Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1996, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional e na
Secretaria Federal de Controle, independentemente da ocupação de
cargo em comissão ou função de confiança.
Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I -

o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
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11 Estatais;

o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas

111 Estatais.

a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
§ 12 O conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.
§ 2· O Miuistério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.

Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
11 - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a Uuião e as empresas estatais;

111 - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
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IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;

VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.

Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I -

como membros permanentes:

a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu vice-presidente;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda;

II -

como membros não-permanentes;

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;
b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.
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§ 1· Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente, sem
direito a voto:

I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse
específico das respectivas empresas;
II - os titulares de outros órgãos e entidades da administração federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.
§ 2· A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

§ 3· Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários Executivos.
§ 4 2 O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.

Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a
especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de
1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n· 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Excepcionalmente, nos órgãos seccionais
do Sistema de Controle Interno (Ciset), poderá ser designado
para o exercício de FG servidor efetivo do quadro do ministério
em que a Ciset tiver atuação.»

Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.390, de 11 de abril de 1996.
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Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 10 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO
(Medida Provisória n· 1.451, de 10 de maio de 1996)
Denominação

Situação
Dec.-Lei
n Q 2.346

Situação
Anterior

Situação
Nova

Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

3.000
4.000·

1.457
2.444

4.500
2.500

Total

7.000

3.901

7.000

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.452, DE 10 DE MAIO DE 1996
Dá nova redação aos arts. 24, 26 e 57 da
Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitação e contratos da administração pública e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Os arts. 24, 26 e 57 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de
1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 24
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XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente
à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela
Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiaís de pesquisa
credenciadas pelo CNPq para esse fim específico»

«Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2' e 4' do art. 17 e
nos incisos III a XXI do art. 24, as situações de inexígibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o' retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8' desta lei
deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo
de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
Parágrafo único. .

.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados.»

«Art. 57

.

§ 4' Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata
o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses.»

Art. 2' Ficam .convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.400, de 11 de abril de 1996.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de maío de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
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MEDIDA PROVISÓRlA N° 1.453, DE 10 DE MAIO DE 1996
Altera a legislação, referente ao Adicional ao Frete para a Rerwvação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante. (FMM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1e os arts. 5º, 10, 11, 16 e parágrafo único do art. 29 do
Decreto-Lei nº 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei nº 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei nº 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:

«Art. 52

.

III -

.

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;
b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;

IV -

..

c) exportados temporariamente para outro país e condicionados a reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em cada
caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse
para a segurança nacional;
e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188,n. 5, p. 1949-2136, maio 1996
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ção de importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas;

V -

.

b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;

c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei n Q 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2· do art. 1Q da Lei n Q 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
d) importadas pela União através do órgão federal da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;
e) que retornem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;
2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;
fJ que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
da Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental, excluídos
armas, munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
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g) importadas por pernússionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
h) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;

i) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.

§ 1º Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.

§ 2º Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à
parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
segnintes casos, desde que não estejam alcançados-pelas isenções
previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:

1. trànsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:

1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco,»

"Art. 10.

.

I -

.
.

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
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outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.
...........................................................•...........•...............................•»

«Art. 11. Os valores depositados nas contas especial (art.
8·, inciso Ill) e vinculada (art. 10) poderão ser aplicados pelo
agente financeiro em operações de mercado aberto, com títulos
públicos federais, de emissão do Tesouro Nacional revertendo-se
o produto da aplicação à conta do Fundo da Marinha Mercante,»
«Art. 16

.

I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:

1. para construção de embarcações em estaleiros brasileiros;
2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;

c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
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e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
f) para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
11 - no pagamento ao agente financeiro:
a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos
contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;
c) da comissão devida pela administração de operações aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no § 5·
do art. 12 do Decreto-Lei n· 1.801, de 18 de agosto de 1980, ou
contratadas até 31 de dezembro de 1987;

111 - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando a assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ 1· As comissões de que tratam as alíneas b e c do inciso 11
deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e
revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com
recursos da FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida
assumida pela União, na qualidade de sucessora da extinta Superintendência Nacional da Marinha Mercante (Sunamam).
§ 2· As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos 111 e IV, deste artigo,
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terão seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no
art. 26.»
«Art. 29
.
Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação.»

Art. 22 Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ 12 A autorização concedida nos termos do caput deste artigo
fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro
NacionaL
§ 22 Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 32 Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra
o Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei
n" 2.404, de 1987, com a redação dada pelo art. 12 desta medida
provisória.
§ 42 O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.
§ 52 A União .responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 62 Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer
obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade com o
disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
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seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.
Art. 3" Não se aplica ao disposto no inciso V, alínea c, do art. 5"
do Decreto-Lei n" 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos
do § 2" do art. 1" da Lei n" 8.402, de 1992.
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.401, de 11 de abril de 1996.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6" Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18, 19 e 20 do Decreto-Lei n" 2.404, de 23 de dezembro de 1987, e o
art. 11 da Lei n" 7.742, de 20 de março de 1989.
Brasília, 10 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Odacir Klein
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.454, DE 10 DE MAIO DE 1996
Dá nova redação aos arts. 18 e 49 da Lei
n' 9.082, de 25 de julho de 1995, que dispõe
sobre as diretrizes para elaboração da lei
orçamentária de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Os arts. 18 e 49 da Lei n" 9.082, de 25 de julho de 1995,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na lei orçamentária anual, para Estados, Distrito Federal
ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 1949-2136, maio 1996

2115

contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na
forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes
de recursos originários da repartição de receitas previstas em
legislação específica e as repartições de receitas tributárias e
as destinadas a atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido mediante ato ministerial, e dependerão da
unidade beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento original que:
........................................................................................................»

"Art. 49

.

........................................................................................................»

,,§ 4" Não se incluem no limite previsto no caput deste
artigo as dotações para atendimento de despesas com:

I - pessoal e encargos sociais;
II - pagamento de beneficios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;
III - pagamento do serviço da dívida;
IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Unico de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda;
VI - o Sistema Nacional de Defesa Civil;
VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e as subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX
os subprojetos e as subatividades financiados com
doações;
X
a atividade Crédito para Reforma Agrária;
XI
pagamento a bolsas de estudo;
pagamento de beneficios de prestação continuada
XII
(Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
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XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);

XV -

pagamento de compromissos contratuais no exte-

rior.»
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.408, de 11 de abril de 1996.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de maio de 1996; 175º da Independência e 10SO da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.455, DE 10 DE MAIO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito extraordinário no valor
de R$ 21.000.000,00, para os fins que especi-

fica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. F Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996),
em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais),
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para atender à programação constante do Anexo I desta medida
provisória.
Art. 2' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

o anexo está publicado no DO de 13.5.1996, págs. 8150-8151.
MEDIDA PROVISORI N' 1.456, DE 16 DE MAlO DE 1996
Autoriza a redução do percentual de
adição de álcool anidro combusUvel à gasolina, de que trata o art. 9º da Lei nº 8.723,
de 28 de outubro de 1993, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Fica autorizada a redução, em caráter de excepcionalidade, nos meses de abril e maio de 1996, do percentual de adição de
álcool anidro combustível à gasolina, de que trata o art. 9' da Lei
n' 8.723, de 28 de outubro de 1993, para no mínimo dezoito por cento,
nos municípios abrangidos pela área de influência da refinaria
Gabriel Passos, localizada em Betim, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Fica autorizada, em caráter de excepcionalidade, nos
meses de abril e maio de 1996, a redução do percentual de adição de
álcool anidro combustível à gasolina, de que trata o art. 9' da Lei
n' 8.723, de 1993, e a utilização de outros oxigenados para adição à
gasolina, como alternativa ao álcool anidro combustível, nos muuicípios abrangidos pelas áreas de influência da refinaria do Planalto,
localizada em Paulínia, Estado de São Paulo, e da refinaria Getúlio
Vargas, localizada em Araucária, Estado do Paraná.
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Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica
à área metropolitana da Cidade de São Paulo.
Art. 3" Caso no período de excepcionalidade de que trata esta
medida provisória ocorra a normalização da oferta de álcool anidro
combustível, será imediatamente restabelecido o percentual de adição desse produto à gasolina, conforme o disposto no art. 9" da Lei n"
8.723, de 1993.
Art. 4" Caberá ao Ministério de Minas e Energia adotar as
providências necessárias para o cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 5" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.409, de 17 de abril de 1996.
Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Raimundo Brito
Gustavo Krause
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.457, DE 16 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre a emissão de Notas do
Tesouro Nacional (NTN), destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A., até
o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), mediante a
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ennssao de Notas do Tesouro Nacional (NTN), nas modalidades
nominativa e negociável, com prazo máximo de quinze anos e prazo
mínimo de resgate de três anos, para principal e encargos, e taxas de
juros calculada na forma do § 3' do art. 2' da Lei n' 8.249, de 24 de
outnbro de 1991;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da
carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo;

III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n' 8.031, de 12
de abril de 1990, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária
Federal, de que trata a Lei n' 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV ,--- votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;

Y - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária
pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei n' 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento
de efeito equivalente, no período compreendido entre l' de julho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição
financeira, no mesmo período;

b) as despesas com pessoal e encargos admínistrativos, relativas
aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre l' de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;

c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial
entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e juros
de 21% ao ano - e a taxa pactnada - Taxa Referencial (TR) e juros
de nove por cento ao ano - em empréstimo concedido, por aquela
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instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, em 1991,
destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF nº 150, de 26 de abril de
1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da
Fazenda;

Vl - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei nº 8.171,
de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VlI - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado
semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre
o custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A. e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado;
VlIl - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por
cento ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas
de Leite, no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças
Carentes (PNLCC).
§ 1º Na alienação das ações de que trata o inciso l i deste artigo,
considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das cotações
nos vinte pregões anteriores à data da publicação desta medida provisória
ou à data da alienação, prevalecendo o maior preço apurado.
§ 2º O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso L
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§ 3º As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 4º O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional,
semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.

§ 5º A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão
efetuadas a cada periodo de doze meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.
Art. 2º As dividas da União, a que se referem os incisos V a VIII
do art. 1º desta medida provisória, assim como as dívidas da União
para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas, certas e
exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF nº 150,
de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos (Cetip).
Parágrafo único. Os títulos a que se refere o caput deste artigo,
cujo prazo de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão
atualizados pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até
quinze por cento ao ano.
Art. 3º Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy W
Warszowíe S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado
da referida operação.
Art. 4º As disponibilidades financeiras dos fundos a que se
referem o parágrafo único do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.295, de 21
de novembro de 1986, e o art. 1º da Lei nº 8.150, de 28 de dezembro
de 1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira
pública federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário
Nacional.
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Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na
forma do art. 9· da Lei n· 8.019, de 11 de abril de 1990.

Art. 5· As sociedades de economia mista de capital aberto,
detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas
de ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei
n'' 8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente,
provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro
semestre de 1994.

Art. 6· O art. 2· da Lei n· 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3·;
«§ 3· Será admitida, para fins de cálculo dos juros das
NTNs, a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do
Tesouro Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de
cada período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade, a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos
diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil."

Art. 7· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.410, de 18 de abril de 1996.
Art. 8· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.458, DE 16 DE MAIO DE 1996
Altera os arts. 2º, 4'2, 5'2 e 7'1 da Lei n"
8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a contratação por tempo determinado
para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público, e dá outras providências.

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

Art. 1" Os arts. 2', 4', 5' e 7' da Lei n' 8.745, de 9 de dezembro
de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2Q

.

VII - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai,»
«Art. 4Q

1I1 -

.

doze meses, no caso dos incisos IV e VII do art. 2';

§ 1' No caso do inciso II deste artigo, os contratos poderão
ser estipulados pelo prazo mínimo de trinta dias, admitindo-se
renovações desde que o prazo total não exceda o limite estabelecido no mesmo inciso.
§ 2' Nos casos dos incisos V e VI do art. 2', os contratos
poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos.»

«Art. 5' As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
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se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento."
«Art. 7º

.

H - nos casos dos incisos I a H! e V a VII do art. 2·, em
importância não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do
serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho.
IH - no caso do inciso IH do art. 2·, quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso H
deste artigo.
..................................................................

»

Art. 2· Os contratos por tempo determinado, celebrados com
fundamento no art. 17 da Lei n· 8.620, de 5 de janeiro de 1993,
poderão ser prorrogados por doze meses, e aqueles celebrados para
combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2·, inciso H, da Lei
n· 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até
31 de dezembro de 1996.
Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.411, de 18 de abril de 1996.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5· Fica revogado o parágrafo úuico do art. 5· da Lei n·
8.745, de 9 de dezembro de 1993.
.

Brasília, 16 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.459, DE 21 DE MAIO DE 1996
Altera a legislação do Imposto de Renda
e da contribuição social sobre o lucro.

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

4rt. 1· A pessoa juridica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro,
correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do
disposto nos §§ 3· e 4· do art. 10 do Decreto-Lei n· 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 2· O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3· da Lei n· 8.003, de 14
de março de 1990, da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro de que trata a Lei n· 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3· O disposto no art. 35, § 1·, alínea b, número 4, do
Decreto-Lei n· 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com a redação dada
pelo art. 10do Decreto-Lei n· 1.730, de 17 de dezembro de 1979, não
se aplica à:
I - transferência do registro contábil de participações societárias do ativo permanente para o ativo circulante ou realizável a
longo prazo, em decorrência da inclusão da empresa controlada ou
coligada no Plano Nacional de Desestatização;
II - colocação em disponibilidade, para alienação, de participações societárias em empresa coligada ou controlada, pertencentes
a empresas sob controle de Estado, do Distrito Federal ou de Municípios.
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Art. 4· O disposto no art. 65 da Lei nO 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelolicitante vencedor,
de títulos da divida pública do Estado, do Distrito Federal ou do Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas de empresa sob
controle direto ou indireto das referidas pessoas jurídicas de direito
público, nos casos de desestatização por elas promovidas.
Art. 5· Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importãncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties de qualquer natureza.
Art. 6· Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os
rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomuuicações, por empresa
de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomuuicações privativa de uma empresa ou
entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil
e no exterior.
Art. 7· Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra
nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 8· Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de lO de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 9· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 21 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRlA Nº 1.460, DE 23 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O Programa de Estímulo à Restruturação e ao Fortalecímento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
investidores, será implementado por meio de reorganizações admiuistrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ 1º O programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei nº
6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei nº 2.321, de 25
fevereiro de 1987.
§ 2º O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do programa de que trata o caput.

Art. 2º Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
H - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de
aquisição e o valor patrimouial da participação societária adquirida;

IH - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido;
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IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso 11,
registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;

v - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodosbase anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
instituição incorporadora ser associada à entidade administradora
do mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2º
do art. 1º.
§ 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 3º Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. 1º não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2º, 264, § 3º, e 270, parágrafo único, da Lei nº 6.404, .
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.412, de 25 de abril de 1996.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 1949-2136, maio 1996
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.461, DE 23 DE MAIO DE 1996
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de apuração e
prazo de recolhimento do referido imposto
para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na
saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas
para venda a granel, dos estabelecimentos
produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial.

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

Art. 1e Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, relacionados em anexo, importados ou de fabricação nacional,
bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
§ 1º São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos
do referido imposto, relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores que
ocorrerem até 31 de dezembro de 1998.

Art. 2º As microempresas e as empresas de pequeno porte,
conforme definidas no art. 2º da Lei nº 8.864, de 28 de março de 1994,
recolherão o IPI da seguinte forma:
I - o período de apuração passa a ser mensal, correspondendo
às saídas dos produtos dos estabelecimentos industriaís, ou equiparados a industrial, verificadas no mês-calendário;
II - o pagamento deverá ser efetuado até o último dia útil do
mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores.
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Parágrafo umco. O disposto neste artigo aplica-se aos fatos
geradores que ocorrerem a partir do mês seguinte ao da publicação
desta medida provisória.

Art. 3º Ficam equiparados a estabelecimento industrial, independentemente de opção, os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a bebidas alcoólicas de produção
nacional, classificadas nas posições 2204, 2205, 2206 e 2208 da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), e
acondicionadas em recipientes de capacidade superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com destino aos seguintes
estabelecimentos:
I - industriais que utilizem as bebidas mencionadas como
insumo na fabricação de outras bebidas;
II
atacadistas e cooperativas de produtores;
III - engarrafadores dos mesmos produtos.

Art. 4º Os produtos referidos no artigo anterior sairao com
suspensão do IPI dos respectivos estabelecimentos produtores para
os estabelecimentos citados nos incisos I, II e III do mesmo artigo.
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo aplica-se
também às remessas, dos produtos mencionados, dos estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores para os estabelecimentos
indicados nos incisos I, II e III do artigo anterior.

Art. 5º Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do IPI concernente às matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, que tenham sido empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos saídos do
estabelecimento produtor com a suspensão do imposto determinada
no artigo anterior.
Art. 6º Nas notas fiscais relativas às remessas previstas no art.
4º, deverá constar a expressão Saído com suspensão do IPI, com a
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro
do IPI nas referidas notas, sob pena de se considerar o imposto como
indevidamente destacado, sujeitando o infrator às disposições legais
estabelecidas para a hipótese.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 5, p. 1949-2136, maio 1996

2131
Art. 7º O estabelecimento destinatário da nota fiscal emitida
em desacordo com o disposto no artigo anterior, que receber, registrar
ou utilizar, em proveito próprio ou alheio, ficará sujeito à multa igual
ao valor da mercadoria constante do mencionado documento, sem
prejuízo da obrigatoriedade de recolher o valor do imposto indevidamente aproveitado.
Art. 8º O disposto nos arts. 3º e 7º, entra em vigor cinco dias
após a data de publicação desta medida provisória.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.413, de 25 de abril de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles

o anexo está publicado no DO de 24.5.1996, págs. 9027-9028.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.462, DE 23 DE MAIO DE 1996
Isenta do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados
bens de informática adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
Art. 1c São isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) os bens de informática destinados à coleta eletrônica de votos,
fornecidos diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral.
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Art. 2· Poderão ser importados com isenção do Imposto de
Importação - 11 e do IPI as matérias-primas e os produtos intermediários a serem utilizados na industrialização dos bens de que trata
o artigo anterior.
Parágrafo único. A isenção do IPI a que se refere este artigo
estende-se às matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem adquiridos no mercado interno.
Art. 3· Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI incidente sobre os produtos mencionados no parágrafo
único do art. 2·.
Art. 4· Para efeito de reconhecimento da isenção a empresa
deverá, previamente, apresentar à Secretaria da Receita Federal,
relação quantificada dos bens a serem importados ou adquiridos no
mercado interno, aprovada pelo Miuistério da Ciência e Tecnologia.
Art. 5· As importações de que trata esta medida provisória
ficam dispensadas do exame de similaridade.
Art. 6· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.414, de 25 de abril de 1996.
Art. 7· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.463, DE 29 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre o reajuste do salário minimo e dos benefícios da Previdência Social,
altera aUquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os
servidores inativos da União.

O VICE-PRESIDENTE pA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe
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confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
. Art. 1· O salário mínimo será de R$1l2,00 (cento e doze reais),
a partir de 1· de maio de 1996.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais
e setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta
e um centavos).
Art. 2· Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1· de maio de 1996, pela variação acumulada do
índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.
Art. 3· Para os benefícios mantidos pela Previdência Social com
data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos
do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do
IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente
anterior ao do reajuste.
Art. 4· Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 5· A título de aumento real, na data de vigência das disposiçães constantes dos arts. 6· e 7· desta medida provisória, os benefícios mantidos pela Previdência Social serão majorados de forma a
totalizar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril de
1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata o art. 2·.
Art. 6· O art. 21 da Lei n" 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
« Art. 21. A alíquota de contribuição, dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso Hl do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei,
na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social,»
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Art. 7" O art. 231 da Lei n'' 8.112, de 1990, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas.
§ 3" A contribuição mensal incidente sobre os proventos será
apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de remuneração estabelecidas para os servidores em atividade.»

Art. 8" Ficam convalídados os atos praticados com base na
Medida P.rovisória n" 1.415, de 29 de abril de 1996.
Art. 9" Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei n" 8.880, de 27 de maio de
1994.
Brasília, 29 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen Parente
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
José Serra
Cláudia Maria Costin

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.464, DE 30 DE MAIO DE 1996
Acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei
n' 4.728, de 14 dejulho de 1965.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
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confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" O art. 75 da Lei n" 4.728, de 14 de julho de 1965, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
«Art. 75
.
§ 4" As importâncias adiantadas na forma do § 2" deste
artigo serão destinadas, na hipótese de falência, liquidação extrajudicial ou intervenção em instituição financeira, ao pagamento das linhas de crédito comercial que lhes deram origem, nos
termos e condições estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.s
Art. 2" Ficam convalidados dois atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.416, de 2 de maio de 1996.
Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen Parente

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.465, DE 30 DE MAIO DE 1996
Acrescenta § 51! ao art. 4 2 da Lei n º 8.884~
de 11 de junho de 1994, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força
de lei:
Art. F O art. 4" da Lei n" 8.884, de 11 de junho de 1994, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 5":
«§ 5" Se, nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, ou
no caso de encerramento de mandato dos conselheiros, a compoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 1949-2136, maio 1996
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sição do conselho ficar reduzida a número inferior ao estabelecido
no art. 49, considerar-se-ão automaticamente interrompidos os
prazos previstos nos arts. 28, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 42, 45, 46,
parágrafo único, 52, § 2", 54, §§ 4", 6", 7" e 10, e 59, § I", desta lei,
e suspensa a tramitação de processos, iniciando-se a nova contagem imediatamente após a recomposição do quorum .»
Art. 2" O disposto no § 5" do art. 4" da Lei n" 8.884, de 1994,
aplica-se aos processos em tramitação no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica na data da publicação desta medida
provisória.
Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.417, de 2 de maio de 1996.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 30 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A. Jobim
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DECRETOS LEGISLATIVOS

, Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JULIO CAMPOS, Segundo Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 46, DE 1996
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Empresa O Dia - Rádioe Televisão do Piauí Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonoro em freqüência modulada na Cidade de Teresina, Estado do Piauí.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1e É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 52, de 22
de junho de 1992, que renova por dez anos, a partir de 20 de agosto
de 1989, a permíssão outorgada à Empresa O Dia -Rádio e Televisão
do Piauí Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Teresina,
Estado do Piauí.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 16 de maio de 1996.
SENADOR JúLIO CAMPOS
Segundo Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JÚLIO CAMPOS, Segundo Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATNO Nº 47, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Curitiba, Estada do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta;

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n., de 6 de
julho de 1993, que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio
Emissora Paranaense S.A. para explorar, pelo prazo de quinze anos,
a partir de 5 de outubro de 1992, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Curitiba,
Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 16 de maio de 1996.
SENADOR JúLIO CAMPOS
Segundo Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

_ Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JULIO CAMPOS, Segundo Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 48, DE 1996
Aprova o ato que rerwva a concessão outorgada à RádioSerrana de Bento Gonçalves
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Bento
Goru;alves, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n., de 21 de
julho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 2 de julho de 1991,
a concessão outorgada à Rádio Serrana de Bento Gonçalves Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 16 de maio de 1996.
SENADOR JúLIO CAMPOS
Segundo Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JúLIO CAMPOS, Segundo Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 49, DE 1996
Aprova o texto do Convênio de Subscrição deAções, assinado em 30 de novembro de
1995, por meio do qual a República Federativa do Brasil, representada pelo Banco Central do Brasil, tornou-se acionista da Corporação Andina de Fomento reAF).

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Convênio de Subscrição de Ações,
assinado em 30 de novembro de 1995, por meio do qual a República
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Federativa do Brasil, representada pelo Banco Central do Brasil,
tornou-se acionista da Corporação Andina de Fomento (CAF).
Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido
convênio, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 489, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 23 de maio de 1996.
SENADOR JúLIO CAMPOS
Segundo Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

o texto acima citado está publicado no DSF de 24.5.1996
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JúLIO CAMPOS, Segundo Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presídência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATlVO Nº 50, DE 1996
Aprova o texto do Acordo Internacional
do Açúcar, de 1992, assinado em 30 de dezembro de 1992, na sede da Organização da
Nações Unidas, em Nova Iorque.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1· É aprovado o texto do Acordo Internacional do Açúcar,
de 1992, assinado em 30 de dezembro de 1992, na sede da Organização
das Nações Unidas, em Nova Iorque.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v; 188, n. 5, p. 2137-2144, maio 1996

2141
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do

art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 23 de maio de 1996.
SENADOR JúLIO CAMPOS
Segundo Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

o texto acima citado está publicado no DSF de 24.5.1996.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 51, DE 1996
Aprova o texto das Emendas ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, adotadas em
Copenhague, em 25 de novembro de 1992.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I" É aprovado o texto das Emendas ao Protocolo de Montreal sobre substãncias que Destroem a Camada de Ozônio, adotadas
em Copenhague, em 25 de novembro de 1992.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer ator que impliquem modificação das emendas, bem
como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49,
I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
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. Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 29 de maio de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 30.5.1996.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 52, DE 1996
Aprova o texto doAcordoqueAutoriza os
Dependentes dos Funcionários Acreditados
junto às Missões Diplomáticas e Consulares
de Ambos os Países a desempenharem trabalho remunerado, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, em Caracas,
em 29 de julho de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo que Autoriza os Dependentes dos Funcionários Acreditados junto às Missões Diplomáticas e Consulares de Ambos os Países a desempenharem trabalho
remunerado, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Venezuela, em Caracas, em 29 de
julho de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
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art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 29 de maio de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 30.5.1996

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 53, DE 1996
Aprova o texto do Acordo de Sede, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Corporação Andina de
Fomento (eAF), em Brasília, em l" de dezembro de 1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1a É aprovado o texto do Acordo de Sede, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e a Corporação Andina de
Fomento (CAF), em Brasília, em 1º de dezembro de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constitnição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 30 de maio de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 31.5.1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 5, p. 2137-2144, maio 1996
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 27, DE 1996
Suspende a execução da Lei n!! 7.040, de
11 de outubro de 1982, na sua totalidade.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. l' É suspensa a execução da Lei n' 7.040, de 11 de outubro
de 1982, julgada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, em 29 de fevereiro de 1984, nos autos do Mandado
de Segurança n' 20.382-0, que declarou a inconstitucionalidade da
referida lei, na sua totalidade, conforme comunicação feita por aquela
Corte pelo Oficio S/02, de 1991 (159/90-P-MC, de 19 de dezembro de
1990).
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 7 de maio de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do'Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 28, DE 1996
Acrescenta dispositivo à Resolução nº 5,
de 1996, do Senado Federal, excluindo dos
limites de operações de crédito do Estado de
Tocantins a garantia prestada no art. 1 º.

O SENADO FEDERAL resolve:
Artigo único. O art. 1" da Resolução n" 5, de 1996, do Senado
Federal, passa a vigorar com o seguinte parágrafo único:
«Art. 1º

.

Parágrafo único. A garantia de que trata este artigo não
será computada para efeito dos limites das operações de crédito,
de conformidade com o art. 8" da Resolução n? 69, de 1995, do
Senado Federal.»
Senado Federal, 7 de maio de Ui96.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo seguinte
RESOLUÇÃO Nº 29, DE 1996
Autoriza o Estado de Minas Gerais a
contratar operação de crédito junto à Fínanciadora de Estudos de Projetos {Finep), no

valor de R$ 9.910.055,70 (nove milhões, novecentos e dez mil, cinqüenta e cinco reais e
setenta centavos).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1e É o Estado de Minas Gerais autorizado a contratar
operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetos
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(Finep), no valor de R$ 9.910.055,70 (nove milhões, novecentos e dez
mil, cinqüenta e cinco reais e setenta centavos).
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo serão destinados ao financiamento do Programa de Modernização Administrativa do Estado de Minas Gerais.
Art. 22 A operação de crédito referida no artigo anterior terá as
seguintes condições financeiras:
a) valor pretendido: R$ 9.910.055,70;

b) encargos: - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescida
do spread de 6% a.a. (seis por cento ao ano), como remuneração básica
do valor financiado;

- taxa de 1% (um por cento) do valor de cada parcela do
financiamento para atender despesas de inspeção e supervisão geral
da Finep;
c) destinação dos recursos: apoiar o Programa de Modernização
Administrativa do Estado de Minas Gerais;
d) condições de pagamento:

- do principal: em trinta e seis prestações mensais, após carência de vinte e quatro meses;
- dos juros: trimestralmente na carência e mensalmente na
amortização;
e) garantia: cotas do Fundo de Participação dos Estados.
Art. 3º A autorização deverá ser exercida no prazo máximo de
duzentos e setenta dias, contado da data de sua publicação.
Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de maio de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2145-2164, maio 1996
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 30, DE 1996
Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul
a conceder garantia à União nas operações
de crédito a serem realizadas com a fínalidade de criar mecanismos de ajuda imediata

aospequenosprodutoresrurais, noâmbito do
Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (pronaf), no valor de
R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de
reais).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I" É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado, nos termos
da Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal, a conceder garantia
à União nas operações de crédito a serem realizadas com finalidade
de criar mecanismos de ajuda imediata aos produtores rurais, no
âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf),

Art. 2" A operação de crédito a que se refere o art. 1" tem as
seguintes características:
a) valor pretendido: R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de
reais);
b) encargos: 12% a.a, (doze por cento ao ano), sem correção
monetária;

c) destinação dos recursos: custeio e manutenção dos pequenos
produtores rurais de suas famílias, atingidos pela estiagem que
assolou o Estado do Rio Grande do Sul no segundo semestre de 1995;
d) garantia: Fundo de Participação dos Estados;

e) condições de pagamento:
- do principal: o empréstimo deverá ser amortizado mediante
o pagamento de duas prestações anuais, após carência de dois anos;
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dos juros: após o período de carência serão anualmente vencidos, nas mesmas datas estipuladas para o pagamento do principal.

Art. 3º O prazo para o exercício desta autorização é de duzentos
e setenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 4 e Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de maío de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 31, DE 1996
Autoriza o Estado do Paraná a contratar
operação de crédito externo junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de US$ 249,000,000.00 (duzentos e
quarenta e nove milhões de dólares norteamericanos), destinados à implementação do
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Mellwrias de Infra-Estrutura Municipal---": Paraná Urbano; e autoriza a República
Federativa do Brasil a conceder garantia referente à mesma operação.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1e É o Estado do Paraná autorizado a contratar operação
de crédito externo, com as seguintes características:
a) credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);

b) destinação dos recursos: financiar a implementação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Melhorias de Infra-Estrutura Municipal - Paraná Urbano;
.
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c) valor pretendido: US$ 249,000,000.00 (duzentos e quarenta e nove milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a
R$ 242.152.500,00 (duzentos e quarenta e dois milhões, cento e
cinqüenta e dois mil e quinhentos reais), em 31 de dezembro de 1995;
d) garantidor: República Federativa do Brasil;

e) juros: sobre os saldos devedores diários do empréstimo, a uma
taxa anual para cada semestre determinada pelo Custo dos Empréstimos Qualificados tomados pelo credor durante o semestre anterior,
acrescidos de uma margem expressa em termos de uma percentagem
anual, que o credor fixará periodicamente de acordo com sua política
sobre taxas de juros;

fJ comissão de crédito: 0,75% a.a. (zero vírgula setenta e cinco
por cento aõ ano) sobre o saldo não desembolsado do financiamento,
contado a partir de sessenta dias da data de assinatura do contrato;
g) condição de pagamento:

- do principal: o empréstimo deverá ser amortizado mediante
o pagamento de prestações semestrais, consecutivas, e tanto quanto
possível, iguais. A primeira prestação deverá ser paga na primeira
data em que deva ser efetuado o pagamento de juros, uma vez
transcorridos seis meses contados a partir da data prevísta para o
desembolso final do empréstimo e a última até 15 de janeiro de 2021;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de janeiro e 15 de
julho de cada ano, a partir de 15 de julho de 1996;
- da comissão de crédito: semestralmente vencida, nas mesmas
datas estipuladas para o pagamento do juros.
§ 1· Do valor do financiamento se destinará a quantia de
US$ 2,490,000,000.00 (dois milhões, quatrocentos e noventa mil
dólares norte-americanos) equivalentes a R$ 2.421.525,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais)
em 31 de dezembro de 1995, para atender Despesas de Inspeção e
Supervisão Geral do credor. Essa quantia. será desembolsada em
prestações trimestrais e, tanto quanto possível, iguais, ingressando
na conta do credor independentemente de solicitação do Estado.
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§ 2º As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de assinatura do
contrato.
Art. 2º É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operação de crédito externo de que trata o art. 1e desta
resolução.
Art. 3º A contratação da operação de crédito a que ser refere o
art. 1º deverá efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e quarenta
dias, contado da data da publicação desta resolução.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de maio de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 32, DE 1996
Autoriza o Estado do Espírito Santo a
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo (LFTES), cujos recurso serão destinados ao giro da Divida Mobiliária daquele Estado, uenctcel no t" semestre
de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1e É o Estado do Espírito Santo autorizado a realizar
operação de crédito interno, mediante a emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo (LFTES), cujos recursos
serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária daquele Estado, vencível no 1º semestre de 1996.
Art. 2º A operação de crédito referida no artigo anterior será
realizada nas seguintes condições e características:
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a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional
nº 03 e atualizados nos termos do parágrafo 7º do art. 16 da Resolução
nº 69, de 1995, do Senado Federal;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: vinte e quatro meses;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);
fJ características dos títulos a serem substituídos:
Titulo

Vencimento

Quantidade

670730

15.05.1996

17.818.844.439

670731

111.06.1996

20.582.430.834

670731

15.06.1996

25.934.149.944

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

Vencimento

Titulo

Data-Base

15.05.96

15.05.98

670730

15.05.96

11.06.96

1

11l.OG.98

670730

l t1.OG.96

15.06.96

15.06.98

670730

15.06.96

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;

i) autorização legislativa: Lei nº 4.216, de 27 de janeiro de 1989.

Art. 3º O prazo para o exercício desta autorização é de duzentos
e setenta dias a contar da vigência desta resolução.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de maio de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JúLIO
CAMPOS, Segundo Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício
da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 33, DE 1996
Autoriza o Estado de São Paulo a tomar financiamento, a ser concedido pelo
Tesouro Nacional, para liquidação de metade de sua dtvidajunto ao Banco do Betado de São Paulo SA. (Banespa), no valor de
R$ 7.500.000.000,00 (sete bilhões e quinhentos milhões de reais), em 15 de dezembro de
1995.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1" É o Estado de São Paulo autorizado a contratar empréstimo junto ao Tesouro Nacional, em montante necessário ao enquadramento da operação de que trata o art. 2" desta resolução.
Art. 2" A operação de crédito entre o Estado de São Paulo e o
Tesouro Nacional deve obedecer às seguintes características:
a) valor pretendido: R$ 7.500.000.000,00 (sete bilhões e quinhentos milhões de reais);

b) juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados sobre o valor
total do empréstimo;

c) data base da operação: 15 de dezembro de 1995;
d) atualização monetária: variação cambial;

e) amortização: trinta anos em parcelas mensais;
f) destinação dos recursos: liquidação de metade da dívida do
Estado e de suas entidades controladas junto ao Banco do Estado de
São Paulo S.A. (Banespa), apurada em 15 de dezembro de 1995;
g) garantias:
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1. direitos e créditos relativos a cotas ou parcelas da participação
do Estado na arrecadação da União, na forma do disposto no artigo
159, incisos I, a, e lI, da Constituição Federal ou resultantes de tais
cotas ou parcelas, transferíveis de acordo com o preceituado na
mesma Carta, respeitada sua vinculação a aplicação especial, quando
for o caso;
2. receitas próprias do Estado a que se refere o artigo 155 da
Constituição Federal, nos termos do art. 167, § 4º, da mesma,
acrescentado pela Emenda Constitucional nº 3, de 17 de março de
1993;
3. 51% (cinqüenta e um por cento) das ações ordinárias nominativas do capital social do Banco do Estado de São Paulo S.A.
(Banespa), de propriedade da Fazenda do Estado, mediante caução
junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro do
Tesouro Nacional.
Art. 3º A operação de crédito em referência fica excepcionalizada quanto ao seu enquadramento no inciso I do art. 4º da Resolução
69, de 1995, do Senado Federal, obedecido o montante global de
comprometimento dos atuais níveis de endividamento do Estado,
conforme informado pelo Banco Central do Brasil.
.

Parágrafo único. É o Estado de São Paulo obrigado a comprovar
o cumprimento do que dispõe o art. 167, inciso III da Constituição
Federal, para a contratação do financiamento mencionado no artigo
1º desta resolução.
Art. 4º A operação deverá efetivar-se no prazo máximo de
quinhentos e quarenta dias contado da data da publicação desta
resolução.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 16 de maio de 1996.
SENADOR JúLIO CAMPOS
Segundo Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, TEOTONIO
VILELA FILHO, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a segninte
RESOLUÇÃO Nº 34, DE 1996
Autoriza a União a contratar operação de
créditoexterrw com oBanco Interamerícanode
Desenvolvimento (BID), no valor equivalente a
ose US$ 450,000,000.00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos),
destinando-se os recursos a financiar, parcialmente, o Projeto de Modernização da Rodovia
São Paulo-Curitiba-Florian6polis.

o SENADO FEDERAL resolve:
Art. F É a União autorizada, nos termos da Resolução nº 96, de
1989, do Senado Federal, a contratar operação de crédito externo com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor equivalente a até US$ 450,000,000.00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de
dólares norte-americanos), destinando-se os recursos a financiar,
parcialmente, o Projeto de Modernização da Rodovia São PauloCuritiba-Florianópolis.
Art. 2º A operação de crédito externo a que se refere o art. 1º
tem as seguintes características:
a) valor: até US$ 450,000,000.00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), de principal;
b) destinação dos recursos: financiar, parcialmente, o Projeto de
Modernização da Rodovia São Paulo-Curitiba-Florianópolis;
c) amortização do principal: em prestações semestrais e consecutivas e, tanto quanto possível, iguais. A primeira prestação deverá ser
paga na primeira data em que deva ser efetuado o pagamento de juros,
uma vez transcorridos seis meses contados da data prevista para o
desembolso final do empréstimo e, a última, até 11 de julho de 2016;
d) juros: sobre os saldos devedores diários do empréstimo, a uma
taxa anual para cada semestre, determinada pelo custo dos empréstimos qualificados tomados pelo Banco durante o semestre anterior,
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acrescido de margem razoável, expressa em termos de percentagem
anual, que o Banco fixará periodicamente de acordo com a sua política
sobre taxa de juros, semestralmente vencidos em 11 de julho e em 11
de janeiro de cada ano, a partir de 11 de janeiro de 1997;
e) comissão de crédito: 0,75% a.a. (zero vírgula setenta e cinco por
cento ao ano), sobre o montante não desembolsado, contada a partir de
sessenta dias após a data da celebração do contrato, semestralmente
vencida, nas mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros.
Art. 3' A contratação da operação de crédito externo a que se
refere o art. l' deverá efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e
quarenta dias contado da data da publicação desta resolução.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de maio de 1996.
SENADOR TEOTONIO VILELA FILHO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, TEOTONIO
VILELA FILHO, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 35, DE 1996
Autoriza a União a celebrar o reescalonamentode créditos brasileirosjunto àRepública
de Angola no valor de US$ 436,406,656.91
(quatrocentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e seis mil, seiscentos e cinqüenta e seis
dólares norte-americanos e noventa e um centavos).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É a União, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, autorizada a celebrar o reescalonamento de créditos
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brasileiros junto à República de Angola no valor de US$ 436,406,656.91
(quatrocentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e seis mil, seiscentos e cinqüenta e seis dólares norte-americanos e noventa e um
centavos).

Art. 2º A operação de crédito externo a que se refere o art. 1e
tem as seguintes características:
a) valor: até US$ 436,406,656.91 (quatrocentos e trinta e seis
milhões, quatrocentos e seis mil, seiscentos e cinqüenta e seis dólares
norte-americanos e noventa e um centavos), posição de 1º de setembro
de 1995;

b) prazo: quinze anos, sendo cinco de carência, contados a partir
de 1º de setembro de 1995;

c) taxa de juros: Libor semestral acrescida da margem de 0,9% a.a.
(zero vírgula nove por cento ao ano);
d) pagamento do principal: em vinte e uma parcelas semestrais,
com início em 1s de setembro do ano 2000;
e) pagamento dos juros: será efetuado semestralmente, em 1º de
março e 1e de setembro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento
em 1º de março de 1996;

f! juros de mora: 1% a.a, (um por cento ao ano), acima da taxa
de juros mencionada no item c retro.
Art. 3º A contratação da operação de crédito externo a que se
refere o art. 1s deverá efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e
quarenta dias contado da data da publicação desta resolução.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de maio de 1996.

SENADOR TEOTONIO VILELA FILHO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, TEOTONIO
VILELA FILHO, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 36, DE 1996
Autoriza a União a celebrar os contratos
bilaterais de reescalonamento de seus créditos junto à República do Gabao, ou suas
agências governamentais, renesociadoe no
âmbito do Clube de Paris, conforme Atas de
Entendimentos de 19 de setembro de 1989 e
de 15 de abril de 1994.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art.- 1Q É a União, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, autorizada a celebrar os contratos bilaterais com a
República do Gabão, ou suas agências governamentais, relativos aos
créditos do Brasilrenegociados no ãmbito do Clube de Paris, de acordo
com os parãmetros de consolidação e de renegociação fixados nas Atas
de Entendimentos (AgreedMinutes), acordados em 19 de setembro de
1989 (Fase III) e 15 de abril de 1994 (Fase M.
Art. 2Q O valor do principal e de juros do crédito do Brasil objeto
desta autorização é de US$ 26,781,355.52 (vinte e seis milhões, setecentos e oitenta e um mil, trezentos e cinqüenta e cinco dólares norte-americanos e cinqüenta e dois centavos) e as condições financeiras básicas a
serem firmadas nos réspectivos instrumentos são as seguintes:
I - relativas à Fase IH: Ata de Entendimentos de 19 de setembro de 1989:
a) valor: US$ 7,158,120.75 (sete milhões, cento e cinqüenta e oito
mil, cento e vinte dólares norte-americanos e setenta e cinco centavos):
b) divida afetada: principal e juros decorrentes do contrato original, vencidos até 31 de agosto de 1989 e vincendos entre 1Q de
setembro de 1989 e 31 de dezembro de 1990;

c) modo de pagamento: 100%(cem por cento) da divida afetada será
paga em treze parcelas semestrais iguais e.sucessivas, sendo a primeira

em 31 de dezembro de 1994 e a última em 31 de dezembro de 2000;
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d) juros: Libor semestral mais 1% a.a, (um por cento ao ano),
acrescida margem de 1% a.a. (um por cento ao ano);
e) juros de mora: 1% (um por cento) acima da taxa contratual;

11 de 1994:

relativas à Fase IV: Ata de Entendimentos de 15 de abril

a) valor: US$ 19,623,234.77 (dezenove milbões, seiscentos e
vinte e três mil, duzentos e trinta e quatro dólares norte-americanos
e setenta e sete centavos);

b) dívida afetada: principal e juros decorrentes do contrato original, vencidos até 30 de março de 1994 e vincendos entre 1" de abril
de 1994 e 31 de março de 1995;

c) modo de pagamento: 100%(cem por cento) da dívida afetada será
paga em treze parcelas semestrais iguais e sucessivas, sendo a primeira
em 31 de março de 1997 e a última em 20 de setembro de 2009;
d) juros: Libor semestral mais 1% a.a. (um por cento ao ano),
acrescida margem de 1% a.a. (um por cento ao ano);
e) juros de mora: 1% (um por cento) acima da taxa contratual.

Art. 3º Aplica-se a esta autorização, no que couber, o disposto
nas Resoluções nOs 82, de 1990, e 50, de 1993, do Senado Federal.
Art. 4" A União encaminhará ao Senado Federal cópia dos
contratos bilaterais a que se refere esta autorização, no prazo de
quinze dias após a assinatura dos respectivos instrumentos e devidamente traduzidos para a língua portuguesa.
Art. 50 O prazo para o exercício desta autorização é quinhentos
e quarenta dias.
Art. 6" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de maio de 1996.
SENADOR TEOTONIO VILELA FILHO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JúLIO
CAMPOS, Segundo Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 37, DE 1996
Altera.ae Resoluções n 2s 91,93,95,96 e
97, de 1994, do Senado Federal, que tratam
do Projeto 8ivam, e dá outras providências.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º São revogados os arts. 3º e 4º das Resoluções nºs 91, 93,
95, 96 e 97, de 1994, do Senado Federal.
Art. 2º Às Resoluções nºs 95 e 97, não se aplica o disposto no
art. 11 da Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal.
Art. 3,º São prorrogados por duzentos e setenta dias os prazos
para exercício das autorizações de que tratam as Resoluções nºs 91,
93, 95, 96 e 97, de 1994, do Senado Federal.
Art. 4º As autorizações concedidas pelas Resoluções nºs 91, 93,
95, 96 e 97, de 1994, do Senado Federal, e por esta resolução serão
exercidas em observância aos procedimentos constantes no anexo
desta.
Senado Federal, 23 de maio de 1996.
SENADOR JúLIO CAMPOS
Segundo Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
Anexo da Resolução nº 37, de 1996
O exercício das autorizações concedidas pelas Resoluções nºs 91,
93, 95, 96 e 97, de 1994, do Senado Federal, e por esta resolução, é
condicionado à adoção dos seguintes procedimentos por parte do
Poder Executivo:
1. As obras civis decorrentes da implantação e da execução do
Projeto Sivam serão contratadas em processo licitatório, nos termos
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
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2. A União assinará compromissos de sigilo com as empresas
fornecedoras de bens e serviços para o Projeto Sivam, de modo a
garantir para sua propriedade plena e exclusiva do software desenvolvidos para o Sivam, assim como das soluções adotadas e dos
desenvolvimentos posteriores, e evitar sua divulgação ou uso sem a
devida autorização e o correspondente pagamento.
3. Os contratos comerciais assinados em decorrência das Resoluções nOs 91, 93, 95, 96 e 97, de 1994, do Senado Federal, e ou desta
resolução, serão rescindidos, caso seja constatada pelo Tribunal de
Contas da União a existência de ilegalidade ou irregularidade insanável nesses contratos ou nos atos que lhes deram origem.
4. O Poder Executivo submeterá ao Congresso Nacional, nos
termos do art. 48, IV, da Constituição Federal, ainda nesta Sessão
Legislativa, proposta de programa de fortalecimento do Sistema de
Proteção da Amazônia (Sipam).

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° 38, DE 1996
Autoriza o Estadode Mato Grosso do Sul
a emitir, através de ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Mato
Grosso do Sul (LFTMS), destinando-se 08
recursos ao giro de sua dtoída mobiliária com
vencimento no primeiro semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1° É o Estado de Mato Grosso do Sul autorizado, nos termos
da Resolução nO 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso do Sul (LFTMS),
para giro de sua dívida mobiliária com vencimento no primeiro
semestre de 1996.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2145-2164, maio 1996

2162
Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a

serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional nº
3, deduzida a parcela a ser definida pelo Senado Federal;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro
de 1987;
d) prazo: cinco anos;
e) valor nominal: R$ 1.000,00 (um mil reais) - Cetip;
fJ características dos títulos a serem substituídos:
LFTMS
Título

N

Vencimento
2.06.96

1

Quantidade
2.000.000.000: o uso do preço unitário em milhar

pela Cetip, implica na divisão por mil, por ocasião
do refinanciamento.

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

Vencimento

Título

Data-Base

03.06.96

1!l.OG.200l

N

03.06.96

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei nº 526, de 27 de dezembro de 1984
e Decreto nº 8.515, de 11 de março de 1996.

Art. 3º Esta autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de maio de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 39, DE 1996
Autoriza o Estado de Pernambuco a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de Pernambuco (LFTPE),cujos recursos serão
destinados à liquidação da sétima e oitava
parcelas de precatóriosjudiciais. bem comodos
complementos da primeira à sexta parcelas.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1a É o Estado de Pernambuco autorizado a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Pernambuco (LFTPE), cujos
recursos serão destinados à liquidação da sétima e oitava parcelas
de precatórios judiciais, bem como dos complementos da primeira à
sexta parcelas.
Art. 2º As emissões de títulos referidos no artigo anterior serão
realizadas com as seguintes características e condições financeiras:
a) quantidade: 480.000.332 LFTPE;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até cinco anos;
e) valor nominal: R$ 1.000,00 (um mil reais) - Cetip: em decorrência desse valor de preço unitário, as quantidades serão divididas por
1.000 (um mil), de forma a adequar o valor financeiro da colocação;

fJ previsão de colocaçãoe vencimento dos títulos a serem emitidos:
Data-Base

Vencimento

Quantidade

11'.04.96

12.06.1998

11l.O4.96

1'.06.1999
1'.06.2000
12.06.2001

120.000.000
120.000.000
120.000.000
120.000.332
480.000.332: a serem registrados no Cetip,
por se tratarem de títulos emitidos para

11l.O4.96

111.04.96

Total

Tipo
P
P
P
P

pagamento de precatórios judiciais
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g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n" 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
h) autorização legislativa: Decreto n'' 13.550, de 31 de março de
1989 e Lei n" 11.334, de 3 de abril de 1996.
Parágrafo único. As emissões autorizadas por esta Resolução
somente serão registradas e colocadas no mercado de títulos no exato
montante das despesas com o pagamento dos débitos judiciais apurados em sentenças transitadas em julgado, previamente apresentadas ao Banco Central do Brasil, observando-se ainda o disposto no
parágrafo único do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e no § 4" do art. 16 da Resolução n" 69, de 1995, do Senado
Federal.
Art. 3" A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir
de sua publicação.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de maio de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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DECRETOS

DECRETO NO 1.891, DE 2 DE MAIO DE 1996
Remaneja cargos em comissão e funções
gratificadas que menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. F Ficam remanejados do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Educação e do
Desporto, até 31 de julho de 1996, 21 cargos em comissão do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e oito Funções Gratificadas, oriundas de órgãos extintos da Admiuistração Pública Federal,
assim especificados: quatro DAS 101.4, um DAS 101.3, sete DAS
101.2, nove DAS 101.1, cinco FG-1, duas FG-2 e uma FG-3.
§ 1" Os cargos em comissão e funções gratificadas objeto deste
remanejamento serão alocados à Comissão Especial de Inventário da
extinta Secretaria de Projetos Educacionais Especiais e não integrarão a Estrutura Regimental do Miuistério da Educação e do Desporto,
devendo constar dos atos de nomeação seu caráter de transitoriedade,
mediante remissão ao caput deste artigo.
§ 2" Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, os cargos
em comissão ora remanejados serão restituídos ao Ministério da
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Administração Federal e Reforma do Estado e exonerados os titulares
neles investidos.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Nº 1.892, DE 2 DE MAIO DE 1996 (*)
Revoga a concessão tarifária outorgada
pelo Brasil, no âmbito do Gatt, para uma
quota de trigo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 28 do AcordoGeral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (Gatt),
DECRETA:
Art. 1" Fica revogada a concessão tarifária outorgada pelo Brasil, no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio
(Gatt), para uma quota tarifária global mínima de 750.000t métricas
anuais de trigo com casca (conjunta dos ex nas posições NBM
10.01.10.0000 e 10.01.90.0100), constante da Lista III - Brasil,
anexa ao Decreto n" 1.355, de 30 de dezembro de 1994, que promulga
a Ata Final, que incorpora os resultados da Rodada Uruguai de
Negociações Comerciais Multilaterais do Gatt.
(*) Retificado no DO de 6.5.1996 (pág. 2500 desta obra).
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Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Arlindo Porto Neto
Clóvis de Barros Carvalho

DECRETO N" 1.893, DE 3 DE MAIO DE 1996
Altera alfquotas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários aOF),
incidentes sobre operações de crédito.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § I", da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos arts. I", parágrafo único, e 7"da Lei n" 8.894,
de 21 de junho de 1994,
DECRETA:

Art. I" Ficam alteradas as alíquotas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores
Mobiliários (IOF), estabelecidas no item 1 do título 4, capítulo 4, seção
5, do Regulamento anexo à Resolução n" 1.301, de 6 de abril de 1987,
do Conselho Monetário Nacional, incidentes nas operações de crédito
em que o mutuário seja pessoa física, as quais passam a ser as
seguintes:
I - nas hipóteses previstas nas alíneas a-I, d, e, h-I e m-I do
item 1 da seção 4 do capítulo e título acima referidos, 0,0164%;
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H - nas hipóteses previstas nas alíneas a-II, i, m-II e s-II
do item 1 da seção 4 do capítulo e título acima referidos, nas
operações de prazo de até 364 (trezentos e sessenta e quatro) dias,
0,0164% ao dia;
IH - nas hipóteses previstas nas alíneas a-III, h-Il, m-III e
s-I do item 1 da seção 4 do capítulo e título acima referidos, nas
operações de prazo igual ou superior a 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias, 6%;
IV - nas hipóteses previstas nas alíneas a-N, j e I do item 1
da seção 4 do capítulo e título acima referidos, 0,5% ao mês, observada
a alíquota máxima de 6% que ocorre nas operações com 12 (doze) ou
mais meses de prazo;
V - na hipótese prevista na alínea a-V do item 1 da seção 4
do capítulo e título acima referidos, 0,5%;
VI - na hipótese prevista na alínea c do item 1 da seção 4 do
capítulo e título acima referidos, em qualquer prazo, 0,0164% ao dia.

Art. 2" Fica mantida a alíquota de 0,5% ao mês, observado o
limite máximo de 6%, aplicável às operações com prazo igual ou
superior a 12 (doze) meses, incidente sobre operações de financiamento para aquisição de imóveis não residenciais, em que o mutuário seja
pessoa física.
Art. 3" As alíquotas mencionadas nos artigos anteriores incidirão sobre os fatos geradores ocorridos a partir da data de publicação
deste decreto.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5" Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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DECRETO NQ 1.894, DE 3 DE MAIO DE 1996
Fixa para o período de 1 2 de maio de
1996 a 30 deabril de 1997, o limite paras as
importações realizadas pelas empresas comerciais da Zona Franca de Manaus, beneficiadas com os incentivos de que trata o
Decreto-Lei n'288, de28 defevereiro de1967,
bem assim os aplicáveis às Areas de Livre
Comércio.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 36 do Decreto-Lei n Q 1.455, de 7 de abril de 1976; art. 5Q da Lei
n Q 7.965, de 22 de dezembro de 1989; art. 9Q da Lei n Q 8.210, de 19 de
julho de 1991; art. 10 da Lei n Q 8.256, de 25 de novembro de 1991;
§ 2Q do art. 11 da Lei n Q 8.387, de 30 de dezembro de 1991; e art. 10
da Lei n Q 8.857, de 8 de março de 1994,
DECRETA:
Art. 1Q É fixado em US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de
dólares norte-americanos), para o período compreendido entre 1Q de
maio de 1996 e 30 de abril de 1997, o limite global das importações
incentivadas, realizadas por intermédio das empresas comerciais da
Zona Franca de Manaus (ZFM), sendo que até 15% (quinze por cento)
do valor total fixado serão distribuídos para empresas comerciais
novas e para aquelas que não realizaram importações no período de
1Q de maio de 1995 a 30 de abril de 1996.
§ 1Q Do limite global de que trata este artigo, serão excluídas as
importações:
a) de máquinas e equipamentos destinados ao ativo permanente
das empresas comerciais;
b) realizadas por pessoa jurídica, em decorrência de sentença
judicial transitada em julgado;
c) de derivados de petróleo.
§ 2Q OS limites individuais de importação das empresas comerciais em operação na ZFM serão proporcionais à participação de cada
empresa no total das importações contingenciadas, realizadas pelo
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conjunto de empresas comerciais em operação na ZFM, no período de
1º de maio de 1995 a 30 de abril de 1996.
Art. 2º É fixado em US$ 62,500,000.00 (sessenta e dois milhões
e quinhentos mil dólares norte-americanos) o limite de importações
a serem realizadas pelas Areas de Livre Comércio em operação na
data de publicação deste decreto, durante o período de 10 de maio de
1996 a 30 de abril de 1997.
§ 1º A distribuição do limite de importações de que trata o caput
desse artigo, pelas Áreas de Livre Comércio, será a seguinte:
- Macapá/Santana (ALCMS)
US$ 35 milhões
- Guajará-Mirim (ALCGM)
US$ 24 milhões
- 'I'abatinga (ALCT)
US$ 700 mil
- Brasiléia/Epitaciolãndia (ALCBE) US$ 700 mil
- Cruzeiro do Sul
US$ 700 mil
- Pacaraima (ALCP)
US$ 700 mil
- Bonfim (ALCB)
US$ 700 mil
§ 2º Os limites individuais de importação das empresas em
operação em cada uma das Áreas de Livre Comércio serão proporcionais à participação de cada empresa no total das importações contingenciadas, realizadas pelo conjunto das empresas comerciais em
operação na respectiva Área de Livre Comércio, no período de 1º de
maio de 1995 a 30 de abril de 1996.
§ 3º Do limite de importação atribuído a cada Área de Livre
Comércio, até 15% (quinze por cento) serão destinados à distribuição
entre novas empresas comerciais e para aquelas que não realizaram
importações no período de 1" de maio de 1995 a 30 de abril de 1996.
_ Art. 3º Para as empresas comerciais em operação na ZFM e nas
Areas de Livre Comércio, o limite individual de importações não
poderá representar um crescimento superior a 20% (vinte por cento)
em relação ao valor efetivamente importado no período de 1º de maio
de 1995 a 30 de abril de 1996, independentemente do resultado da
aplicação dos critérios de que tratam o § 2º do art. 1º e o § 2º do art.
2º deste decreto.
Parágrafo único. O saldo resultante da aplicação do critério de
que trata este artigo poderá ser distribuído, pela Superintendência
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da Zona Franca de Manaus (Suframa), para as empresas em operação, bem como para empresas comerciais novas e para aquelas que
não realizaram importações no período de l' de maio de 1995 a 30 de
abril de 1996 na ZFM e em cada Área de Livre Comércio, observados
os limites fixados no art. l' e no § l' do art. 2' deste decreto, segundo
critérios definidos pelo Conselho de Administração da Suframa.

Art. 4' Além dos limites de importação estabelecidos para o
setor comercial da ZFM e Áreas de Livre Comércio, poderão ser
concedidos, às empresas comerciais localizadas nessas áreas, limites
adicionais de importação, calculados em função do desempenho das
empresas relacionado com a geração de empregos e com o recolhimento de tributos federais e estaduais.
Parágrafo único. Os limites adicionais de que trata o caput deste
artigo serão estabelecidos pela Superintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa), com base em critérios aprovados por seu Conselho
de Administração, não podendo, o somatório do valor dos limites
adicionais concedidos ao conjunto das empresas comerciais da ZFM
e Áreas de Livre Comércio, representar mais do que 20% (vinte por
cento) dos limites globais fixados nos artigos F e 2', acrescidos dos
valores derivados da aplicação do disposto no art. 5" deste decreto.
Art. 5' Além dos limites globais de importação estabelecidos
nos arts. l' e 2' deste decreto, os limites individuais das empresas
comerciais, cujo início efetivo de operação tenha se dado após o mês
de maio de 1995, serão acrescidos de montante equivalente ao obtido
pela aplicação da fórmula abaixo discriminada:
a = (h/c x 121'- b

sendo:

a = valor a ser adicionado aos limites individuais de importação
calculados com base nos § 2' do art. 1', e § 2' do art. 2' desse decreto;
b = valor total das importações (contingenciadas) realizadas pela
empresa no período de l' de maio de 1995 a 30 de abril de 1996.
c = número de meses de operação no período de l' de maio de 1995
a 30 de abril de 1996.

Art. 6' Observados os limites globais de importação estabelecidos nos arts. l' e 2', acrescidos dos valores resultantes da aplicação
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do disposto no art. 5Q deste decreto, a Suframa poderá adequar a
distribuição desses limites entre as empresas, bem como proceder à
distribuição dos limites para as empresas comerciais novas e para
aquelas que não registraram importações no período de F de maio de
1995 a 30 de abril de 1996, com base em critérios aprovados pelo
Conselho de Administração da Suframa.
Parágrafo único. Enquanto não forem definidos os critérios para
distribuição dos limites de importação para empresas comerciais
novas e para aquelas que não registraram importações no período de
1Q de maio de 1995 a 30 de abril de 1996, a Suframa poderá autorizar
o limite máximo de importação de US$ 150,000.00 (cento e cinqüenta
mil dólares norte-americanos), para cada empresa, observadas as
seguintes condições:
I - não tenham na sua composição societária sócioparticipante
de outra empresa comercial contemplada com limite de importação;
II - tenham no minimo 3 empregados.
Art. 7Q OS limites globais de que tratam os arts. 1Q e 2Q deste
decreto incluem as importações efetivamente realizadas a partir de
1Q de maio de 1996, bem como aquelas que não tenham sido ainda
objeto de desembaraço aduaneiro, correspondente a guias de importação ou documento equivalente emitidos até 30 de abril de 1996.

Art. 8Q Compete à Suframa adotar as providências necessárias
para o cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 9" A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo e a Suframa do Ministério do Planejamento e
Orçamento poderão expedir instruções, em suas respectivas áreas de
competência, visando o fiel cumprimento dos critérios estabelecidos
neste decreto, bem como sua operacionalização.
Art. 10. A Suframa editará portaria com a relação dos limites
de importação atribuídos a cada empresa, decorrentes dos critérios
ora estabelecidos, publicando-a no Diário Oficial da União.
Parágrafo único. Até que sej a editada a portaria de que trata o
caput deste artigo, fica autorizado o desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas, bem como a anuência pela Suframa de pedidos
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de guias de importação, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor
efetivamente importado por empresa comercial, individualmente
considerada, no período de 12 de maio de 1995 a 30 de abril de 1996.
Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de maio de 1996; 175Q da Independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Clóvis de Barros Carvalho
José Serra

DECRETO Nº 1.895, DE 6 DE MAIO DE 1996
Cria a Câmara de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, do Conselho de Governo.

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

Art. 1 Fica criada a Câmara de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, do Conselho de Governo, com o objetivo de formular políticas, estabelecer diretrizes, aprovar e acompanhar os programas a
serem implantados, no âmbito das matérias correlacionadas, inclusive aquelas pertinentes:
2

I e defesa;
II
III
IV

V

à cooperação internacional em assuntos de segurança
à integração fronteiriça;
às populações indígenas e aos direitos humanos;
às operações de paz;
ao narcotráfico e a outros delitos de configuração inter-

nacional;
VI

à imigração;
VII- às atividades de inteligência.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2165-2314, maio 1996

2174

Art. 2· A Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional
será integrada pelos seguintes membros:
I II -

III -

Ministro de Estado da Justiça;
Ministro de Estado da Marinha;
Ministro de Estado do Exército;
Ministro de Estado das Relações Exteriores;
Ministro de Estado da Aeronáutica;
Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior das Forças

IV V VI Armadas;
VII - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência
da República;
VIII - Chefe da Casa Militar da Presidência da República;
IX - Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República.
Parágrafo único. Poderão ser convidados a participar das reuniões da Câmara representantes de outros órgãos do Governo, necessários ao exercício de suas competências.

Art. 3· A Casa Militar da Presidência da República exercerá as
atividades de Secretaria Executiva da Câmara de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, do Conselho de Governo.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de maio de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Zenildo de Lucena
Luiz Felipe Lampreia
Lelio Viana Lobo
Clóvis de Barros Carvalho
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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DECRETO N" 1.896, DE 6 DE MAIO DE 1996.
Dá nova redação ao § 2º do art. 1'1 do
Decreto n' 1.778, de 9 dejaneiro de 1996e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1e O § 2º do art. F do Decreto nº 1.778, de 9 de janeiro de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2º Findo o prazo de duzentos e dez dias, contados da data
de instalação da Comissão Especial, considerar-se-ão exonerados
os titulares investidos nos referidos cargos e estes restituídos ao
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.»
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Nº 1.897, DE 6 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre a aplicação do Decreto n'l
1.805, de 6 de fevereiro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1º Fica suspensa a eficácia, até 6 de junho de 1996, do
Decreto nº 1.805, de 6 de fevereiro de 1996.
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Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Q
Brasília, 6 de maio de 1996; 175Qda Independência e 108 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
DECRETO N" 1.898, DE 9 DE MAIO DE 1996
Concede indenização a familiar de pessoa desaparecida em virtude de participação
ou acusação de participação em atividade
polltica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 2Qdoart. 11 daLeinQ9.140, de 4de dezembro de 1995enoparecer
da Comissão Especial instituída pelo art. 4Qda citada lei,
DECRETA:
Art. 1Q Fica concedida, na forma dos arts. 10 e 11 da Lei nQ 9.140,
de 4 de dezembro de 1995, indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem
mil reais) a Ermelinda Mazzaferro Bronca, mãe de .José Humberto
Bronca, desaparecido em virtude de participação ou acusação de
participação em atividades políticas, no período de 2 de dezembro de
1961 a 15 de agosto de 1979.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
DECRETO NQ 1.899 DE 9 DE MAIO DE 1996
Promulga a Convenção lnteramericana
sobre Cartas Rogatórias, de 30 de janeiro de
1975.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
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Considerando que a Convenção Interamericana sobre Cartas
Rogatórias foi assinada no Panamá, em 30 de janeiro de 1975;
Considerando que a convenção ora promulgada foi oportunamente submetida ao Congresso Nacional, qua a aprovou por meio do
Decreto Legislativo n' 61, de 19 de abril de 1995;
Considerando que a convenção em tela entrou em vigor internacional em 16 de janeiro de 1976;
Considerando que O Governo brasileiro depositou a Carta de
Ratificação do instrumento multilateral em epígrafe, em 27 de novembro de 1995, passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 27
de dezembro de 1995, na forma de seu art. 22.
DECRETA:
Art. l' A Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias,
assinada no Panamá, em 30 de janeiro de 1975, apensa por cópia ao
presente decreto, deverá ser executada e cumprida tão inteiramente
como nela se contém.
Art. 2' O presente decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175' da Independência e lOS da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Neto
CONVENÇÃOINTERAME~ICANASOBRECARTAS

ROGATORIAS
Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias
Os Governos dos Estados Membros da Organização dos Estados
Americanos, desejosos de concluir uma convenção sobre cartas rogatórias, convieram no seguinte:
L Emprego de Expressões

Artigo l'
Para os efeitos desta convenção as expressões exhortos ou cartas
rogatórias são empregadas como sinônimos no texto em espanhol. As
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expressões cartas regtüôrias, commissions rogatoires e letters rogatory, empregadas nos textos em português, francês e inglês, respectivamente, compreendem tanto os exhortos como as cartas rogat6rias.

Il, Alcance da Convenção
Artigo 2'
Esta convenção aplicar-se-á às cartas rogatórias expedidas em
processos relativos a matéria civil ou comercial pelas autoridades
judiciárias de um dos estados partes nesta convenção e que tenham
por objeto:
a) a realização de atos processuais de mera tramitação, tais como
notificações, citações ou emprazamentos no exterior;
b) o recebimento e obtenção de provas e informações no exterior,
salvo reserva expressa a tal respeito.
Artigo 3'
Esta convenção não se aplicará a nenhuma carta rogatória relativa
a atos processuais outros que não os mencionados no artigo anterior; em

especial, não se aplicará àqueles que impliquem execução coativa.
lII. Transmissão de Cartas Rogatórias
Artigo 4'
As cartas rogatórias poderão ser transmitidas às autoridades requeridas pelas próprias partes interessadas, por via judicial, por intermédio dos funcionários consulares ou agentes diplomáticos ou pela
autoridade central do estado requerente ou requerido, conforme o caso.
Cada estado parte informará à Secretaria-Geral da Organização
dos Estados Americanos sobre qual é a autoridade central competente
para receber e distribuir cartas rogatórias.
IV. Requisitos para o Cumprimento
Artigo 5'
As cartas rogatórias serão cumpridas nos estados partes desde
que reúnam os seguintes requisitos:
a) que a carta rogatória esteja legalizada, salvo o disposto nos
arts. 6' e 7' desta convenção. Presumir-se-á, que a carta rogatória está
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devidamente legalizada no Estado requerente quando o houver sido
por funcionário consular ou agente diplomático competente;
b) que a carta rogatória e a documentação anexa estejam devidamente traduzidas para o idioma oficial do estado requerente.

Artigo 6·
Quando as cartas rogatórias forem transmitidas por via consular
ou diplomática, ou por intermédio da autoridade central, será desnecessário o requisito da legalização.
Artigo 7º

As autoridades judiciárias das zonas fronteiriças dos estados
partes poderão dar cumprimento, de forma direta, sem necessidade
de legalização, às cartas rogatórias previstas nesta convenção.
Artigo 8º

As cartas rogatórias deverão ser acompanhadas dos documentos
a serem entregues ao citado, notificado ou emprazado e que serão:
a) cópia autenticada da petição inicial e seus anexos e dos
documentos ou decisões que sirvam de fundamento à diligência
solicitada;

b) informação escrita sobre qual é a autoridade judiciária requerente, os prazos de que dispõe para agir a pessoa afetada e as
advertências que lhe faça a referida autoridade sobre as conseqüências que adviriam de sua inércia;

c) quando for o caso, informação sobre a existência e domicílio de
defensor de oficio ou de sociedade de assistência jurídica competente
no estado requerente.
Artigo 9º
O cumprimento de cartas rogatórias não implicará em caráter
definitivo o reconhecimento de competência da autoridade judiciária
requerente nem o compromisso de reconhecer a validade ou de proceder à execução da sentença que por ela venha a ser proferida.
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v.

Tramitação
Artigo 10

A tramitação das cartas rogatórias far-se-á de acordo com as leis
e normas processuais do estado requerido.
A pedido da autoridade judiciária requerente poder-se-á dar à
carta rogatória tramitação especial, ou aceita a observância de formalidades adicionais no cumprimento da diligência solicitada, desde
que aquela tramitação especial ou estas formalidades adicionais não
sejam contrárias à legislação do estado requerido.
Artigo 11
A autoridade judiciária requerida terá competência para conhecer das questões que forem suscitadas por motivo de cumprimento da
diligência solicitada.
Caso a autoridade judiciária requerida se declare incompetente
para proceder à tramitação da carta rogatória, transmitirá de oficio
os documentos e antecedentes do caso à autoridade judiciária competente do seu estado.
Artigo 12
Na tramitação e cumprimento da carta rogatória, as custas e
demais despesas correrão por conta dos interessados.
Será facultativo para o estado requerido dar tramitação à carta
rogatória que careça de indicação do interessado que seja responsável
pelas despesas e custas que houver. Nas cartas rogatórias, ou por
ocasião de sua tramitação, poder-se-á indicar a identidade do procurador do interessado para os fins legais.
O beneficio de justiça gratuita será regulado pela lei do estado
requerido.
Artigo 13
Os funcionários consulares ou agentes diplomáticos dos estados,
partes nesta convenção poderão praticar os atos a que se refere o art.
2·, no estado em que se achem acreditados, desde que tal prática não
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seja contrária às leis do mesmo. Na prática dos referidos atos não
poderão empregar meios que impliquem coerção.
VI. Disposições Gerais
Artigo 14
Os estados partes que pertençam a sistemas de integração econômica poderão acordar diretamente entre si processos e trâmites
particulares mais expedidos do que os revistos nesta convenção. Esses
acordos poderão ser estendidos a terceiros estados na forma em que
as partes decidirem.
Artigo 15
Esta convenção não restringirá as disposições de convenções que
em matéria de cartas rogatórias tenham sido subscritas ou que
venham a ser subscritas no futuro em caráter bilateral ou multilateral pelos estados partes, nem as práticas mais favoráveis que os
referidos estados possam observar na matéria.
Artigo 16
Os estados partes nesta convenção poderão declarar que estendem as normas da mesma à tramitação de cartas rogatórias que se
refiram a matéria criminal, trabalhista, contencioso-administrativa,
juízos arbitrais ou outras matérias objeto de jurisdição especial. Tais
declarações serão comunicadas à Secretaria-Geral da Organização
dos Estados Americanos.
Artigo 17
O estado requerido poderá recusar o cumprimento de uma carta
rogatória quando ela for manifestamente contrário à sua ordem
pública.
Artigo 18
Os estados partes informarão a Secretaria-Geral da Organização
dos Estados Americanos sobre os requisitos exigidos por suas leis
para a legislação e para a tradução de cartas rogatórias.
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VII. Disposições Finais
Artigo 19
Esta convenção ficará aberta à assinatura dos Estados Membros
da Organização dos Estados Americanos.
Artigo 20
Esta convenção está sujeita a ratificação. Os instrumentos de
ratificação serão depositados na Secretaria-Geral da Organização dos
Estados Americanos.
Artigo 21
Esta convenção ficará aberta à adesão de qualquer outro Estado.
Os instrunientos de adesão serão depositados na Secretaria-Geral da
Organização dos Estados Americanos.
Artigo 22
Esta convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data
em que haja sido depositado o segundo instrumento de ratificação.
Para cada Estado que ratificar a convenção ou a ela aderir depois
de haver sido depositado o segundo instrumento de ratificação, a
convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data em que
tal estado haja depositado seu instrumento de ratificação ou de
adesão.
Artigo 23
Os estados partes que tenham duas ou mais unidades territoriais
em que vigorem sistemas jurídicos diferentes com relação a questões
de que trata esta convenção poderão declarar, no momento da assinatura, ratificação ou adesão, que a convenção se aplicará a todas as
suas unidades territoriais ou somente a uma ou mais delas.
Tais declarações poderão ser modificadas mediante declarações
ulteriores, que especificarão expressamente a ou as unidades territoriais a que se aplicará esta convenção. Tais declarações ulteriores
serão transmitidas à Secretaria-Geral da Organização dos Estados
Americanos e surtirão efeito trinta dias depois de recebidas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2165-2314, maio 1996

2183
Artigo 24
Esta convenção vigorará por prazo indefinido, mas qualquer dos
estados partes poderá denunciá-la. O instrumento de denúncia será
depositado na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Transcorrido um ano, contado a partir da data do depósito do
instrumento de denúncia, cessarão os efeitos da convenção para o
estado denunciante, continuando ela subsistente para os demais
estados partes.
Artigo 25
O instrumento original desta convenção, cujos textos em português, espanhol, francês e inglês são igualmente autênticos, será
depositado na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. A referida Secretaria notificará aos Estados Membros da
Organização dos Estados Americanos, e aos estados que houverem
aderido à convenção, as assinaturas e os depósitos de instrumento de
ratificação, de adesão e de denúncia, bem como as reservas que
houver. Outrossim, transmitirá aos mesmos a informação a que se
referem o segundo parágrafo do art. 4 e o art. 18, bem como as
declarações previstas nos arts. 16 e 23 desta convenção.
Em fé do que, os plenipotenciários infra-assinados, devidamente
autorizados por seus respectivos governos, firmam esta convenção.
Feita na Cidade do Panamá, República do Panamá, no dia trinta
de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco.

DECRETO N° 1.900, DE 9 DE MAIO DE 1996
Promulga o Acordo Relativo ao Uso de
Peritos em Cooperação Técnica entre Pcusee
em Deseruoloimeruo. entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e a,
Agricultura.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
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Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura firmaram, em Brasília, em 21 de fevereiro de 1995, o Acordo
Relativo ao uso de Peritos em Cooperação Técnica entre Países em
Desenvolvimento;
Considerando que o Congresso NacionaI aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n' 8, de 28 de fevereiro de 1996, publicado
no Diário Oficiai da União n' 41, de 29 de fevereiro de 1996;
Considerando que o Acordo entrou em vigor em 14 de março de
1996, nos termos de seu art. VIII.
DECRETA:
Art. l' O Acordo Relativo ao Uso de Peritos em Cooperação
Técnica entre Países em Desenvolvimento, firmado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e a Agricultura, em Brasília, em 21 de fevereiro
de 1995, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Neto

o anexo está publicado uo DO de 10.5.96, págs. 8008/8009.
DECRETO N' 1.901, DE 9 D MAIO DE 1996
Promulga o Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do Mercosul(Protocolo de OuroPreto),
de 17 de dezembro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de suas atribnições
que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
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Considerando que o Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção
sobre a Estrutura Institucional do Mercosul foi assinado em Ouro
Preto, em 17 de dezembro de 1994;
Considerando que o Protocolo ora promulgado foi oportunamente
submetido ao Congresso Nacional, que o aprovou por meio do Decreto
Legislativo n· 188, de 15 de dezembro de 1995;
Considerando que o Governo brasileiro depositou a Carta de Ratificação do Instrumento multilateral em epígrafe em 16 de fevereiro de
1996, passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, naquela data,
DECRETA:

Art. 1· O Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre a
Estrutura Institucional do Mercosul, assinado em Ouro Preto, em 17
de dezembro de 1994, apenso por cópia ao presente decreto, deverá
ser executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2· O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Neto

o anexo está publicado no DO de 10.5.1996, pâgs. 8009/8012.

DECRETO N· 1.902, DE 9 DE MAIO DE 1996
Promulga a Convenção Interamerícana
sobre Arbitragem Comercial Internacional,
de 30 de ioneíro de 1975.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
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Considerando qne a Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional foi assinada no Panamá, em 30 de
janeiro de 1975;
Considerando que a convenção ora promulgada foi oportunamente submetida ao Congresso Nacional, que a aprovou por meio do
Decreto Legislativo n· 90, de 6 de junho de 1995;
Considerando que a convenção em tela entrou em vigor internacional em 16 de junho de 1976;
Considerando que o Governo brasileiro depositou a Carta de
Ratificação do instrumento multilateral em epígrafe, em 27 de novembro de 1975, passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 27
de dezembro de 1995, na forma de seu art. 10,
DECRETA:
Art. 1· A Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional, assinada no Panamá, em 30 de janeiro de 1975,
apensa por cópia ao presente decreto, deverá ser executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2" O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Neto

o anexo está publicado no DO de 10.5.1996, págs. 801218013.

DECRETO Nº 1.903, DE 10 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre as consignações em folha de
pagamento de servidores públicos civis da
Administração Federal direta, autárquica e
fundacional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1" As consignações em folha de pagamento de que trata o

art. 45 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos servidores
públicos civis ativos, inativos e pensionistas da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, são classificadas em:
I - compulsórias;
II - facultativas.
§ 1Q Consignações compulsórias são os descontos e recolhimentos efetuados por força de lei, compreendendo:
a) contribuições para o Plano de Segnridade Social do Servidor
Público;
b) contribuições para a Previdência Social;
c) pensões alimentícias;
d) imposto sobre rendimento do trabalho;
e) restituições e indenizações ao erário;
fJ benefícios e auxílios prestados aos servidores pela Administração Pública Federal;
g) outros descontos compulsórios instituídos por lei;
h) decisões judiciais ou administrativas.
§ 2Q Consignações facultativas são os descontos na remuneração do servidor público federal que, com a interveniência da Administração, se efetuem por contrato, acordo, convenção ou convênio entre
o consignante e o "Consignatário, compreendendo:
a) mensalidades em favor de entidade sindical, na forma do art.
8Q, inciso IV, da Constituição, e do art. 240, alínea c, da Lei nQ 8.112,
de 1990;
b) mensalidade instituída para o custeio de entidade de classe,
associações e clubes;
c) mensalidade de cooperativas previstas no inciso VI do art. 2Q;
d) contribuição para planos de saúde de consignatária prevista
nos incisos IV e VII do art. 2Q;
e) previdência complementar do servidor de consignatária prevista nos incisos IV e V do art. 2Q;
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f) prêmio do seguro de vida do servidor de consignatárias previstas nos incisos IV e V do art. 2Q;
g) taxa de ocupação de imóveis funcionais.

Art. 2Q Somente poderão ser admitidas como entidades consignatárias para efeito das consignações facultativas:
I - órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
11 - entidades de classe, associações e clubes constituídos
exclusivamente de servidores públicos federais;

111 -

entidades sindicais representativas de servidores públi-

cos federais;
IV - entidades fechadas ou abertas de previdência privada,
que operem com planos de pecúlios, saúde, seguro de vida ou renda
mensal;
V -

seguradoras que operem com plano de seguro de vida;

VI - cooperativas constituídas de acordo com a Lei tiQ 5.764,
de 16 de dezembro de 1971, destinadas a atender os servidores
públicos federais de um determinado órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
VII -

entidades administradoras de planos de saúde.

§ 1 Ficam mantidas as rubricas já cadastradas no Siape referentes a seguro de vida e planos de saúde do servidor oferecido pelas
consignatárias previstas no inciso 11 e 111.
Q

§ 2Q As entidades previstas nos incisos 11 a VII deste artigo
somente poderão ser aceitas como consignatárias, nos termos deste

decreto, se:
a) estiverem quites com os órgãos arrecadadores de contribuições
da seguridade social;
b) estiverem quites com os órgãos arrecadadores de tributos
federais; e
c) se encontrarem devidamente cadastrados e adimplentes nos
respectivos órgãos públicos fiscalizadores de suas atividades finalísticas.
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§ 32 As entidades previstas nos incisos Il, III e VI deverão
disponibilizar, quando solicitadas pelo Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado e pelos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, a qualquer tempo, seus cadastros de
associados, para efeito de comprovação dos pré-requisitos de cadastramento no Siape.

Art. 3º Ressalvadas as consignações compulsórias, não se efetuarão descontos de valor inferior a um por cento do menor vencimento do
servidor público federal, com jornada de quarenta horas semanais.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica
às consignações de que trata a alínea a do § 22 do art. 12 deste decreto.
Art. 42 As consignações compulsórias terão prioridade sobre as
facultativas, e em nenhum caso poderá resultar saldo negativo na
folha de pagamento do servidor público federal.
Parágrafo único. A soma mensal das consignações facultativas
de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por
cento de sua respectiva remuneração, conforme definido no inciso III
do art. lº da Lei n 2 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
Art. 52 Em caso de possibilidade de saldo líquido negativo de
remuneração, após as consignações compulsórias, para o processamento dos descontos referentes às consignações facultativas, admitir-se-á apenas as consignações de maior nível de prioridade, conforme definidas a seguir, até o limite consignável estabelecido no art. 42
deste decreto, excluindo-se automaticamente as demais:
taxa de ocupação de imóveis funcionais;
mensalidades em favor de entidade sindical;
III
contribuições para seguro de vida;
IV
contribuições para planos de saúde;
V
contribuições para previdência complementar,
VI
contribuições para planos de pecúlio;
VII
mensalidades para custeio de entidades de classe, associações e cooperativas.
I
II

Art. 62 As consignações facultativas poderão ser canceladas, à
exceção da referida na alínea a do § 22 do art. 1º.
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I - por interesse da Administração;
H - por interesse da consignatária, expresso por meio de solicitação formal encaminhada ao órgão setorial de recursos humanos;
IH - a pedido do servidor, mediante expediente endereçado ao
órgão setorial de recursos humanos.
Parágrafo único. Independentemente de contrato entre a consignatária e o consignante, o pedido de cancelamento da consignação
por parte deste deverá ser atendido e comprovado na folha de pagamento imediatamente seguinte ao mês em que foiformalizado o pleito
do servidor.
Art. 7Q OS dirigentes de recursos humanos dos órgãos e entidades da Administração Federal direta, autárquica e fundacional somente poderão proceder a consignações facultativas na folha de
pagamento mediante a autorização prévia e formal do servidor e após
o cadastramento das respectivas rubricas de descontos junto ao órgão
central do Sipec.
§ 1Q A solicitação de cadastramento de rubricas de consignação
deverá ser feita ao órgão central do Sipec através dos dirigentes de
recursos humanos.
§ 2Q A apresentação e o arquivamento do termo de autorização
do servidor na área de recursos humanos dos órgãos e entidades do
Sipec, para as consignações facultativas, é condição fundamental
para a inclusão dos descontos na folha de pagamento processada pelo
Siape.
§ 3· A inexistência ou a não apresentação do termo de autorização para consignações facultativas referido no parágrafo anterior,
quando solicitado pelo órgão central do Sipec, implicará imediato
cancelamento da respectiva rubrica no Siape.
Art. 8· As entidades consignatárias deverão recolher mensalmente ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 1,00 (um real) por linha
impressa no contracheque de cada servidor, referente aos custos de
geração de arquivos magnéticos e impressão de relatórios de consignações.
§ F O recolhimento dos valores previstos no caput deverá ser
processado automaticamente pelo Siape sob a forma de desconto
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incidente sobre os valores brutos a serem creditados às entidades
consignatárias.
§ 2Q As entidades previstas nos incisos I e III do art. 2Q deste

decreto são isentas do recolhimento a que se refere o caput deste artigo.

Art. 9Q Não será permitida na folha processada pelo Siape, a
qualquer título, a materialização de ressarcimentos, compensações,
encontros de contas ou acertos financeiros entre entidades consignatárias e consignados que impliquem quaisquer tipos de créditos aos
servidores.

Art. 10. O encaminhamento de meios magnéticos para processamento fora das especificações ou dos prazos definidos pelo órgão
central do Sistema de Pessoal Civil (Sipec) implicará recusa ou
exclusão das respectivas consignações na folha do mês.
Art. 11. A consignação em folha de pagamento não implica
co-responsabilidade dos órgãos e entidades da Administração Federal
direta, autárquica e fundacional por dívidas ou compromissos de
natureza pecuniária assumidos pelos servidores junto às entidades
consignatárias.
Art. 12. A sub-rogação da autorização para consignação, a
qualquer título, a inserção de descontos não previstos neste decreto
ou não autorizados pelos servidores e pelos órgãos competentes, a
utilização indevida da rubrica autorizada, e a não suspensão da
consignação solicitada pelo servidor consignante implicará a suspensão sumária, temporária ou definitiva, da rubrica de consignação no
Siape, bem como a aplicação, pelo órgão central, setorial ou seccional
do Sipec, de sanções à entidade consignatária, na forma da lei, e a
abertura de sindicâncias para apuração dos ilícitos e das responsabilidades administrativas na respectiva unidade setorial de recursos
humanos.
Art. 13. Os atuais descontos processados na folha dos servidores, não contemplados neste decreto, serão admitidos somente até o
pagamento referente ao mês de julho de 1996.
Art. 14. O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado deverá expedir as instruções complementares necessárias à
execução deste decreto.
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Art. 15. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revogam-se os Decretos n' 1.502, de 25 de maio de
1995, e n' 1.534, de 27 de junho de 1995.
Brasília, 10 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Nº 1.904, DE 13 DE MAIO DE 1996
Institui o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. l' Fica instituído o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), contendo diagnóstico da situação desses direitos no País
e medidas para a sua defesa e promoção, na forma do anexo deste
decreto.
Art. 2' O PNDH objetiva:
I ~ a identificação dos principais obstáculos à promoção e
defesa dos direitos humanos no País;
H - a execução, a curto, médio e longo prazos, de medidas de
promoção e defesa desses direitos;
IH - a implementação de atos e declarações internacionais,
com a adesão brasileira relacionados com direitos humanos;
IV - a redução de condutas e atos de violência, intolerância e
discriminação, com reflexos na diminuição das desigualdades sociais;
V - a observância dos direitos e deveres previstos na Constituição, especialmente os dispostos em seu art. 5';
VI - a plena realização da cidadania.
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Art. 3" As ações relativas à execução e ao apoio do PNDH serão
prioritárias.
Art. 4" O PNDH será coordenado pelo Ministério da Justiça,
com a participação e apoio dos órgãos da Administração Pública
Federal.
Parágrafo único. Cada órgão envolvido designará uma coordenação setorial, responsável pelas ações e informações relativas à
execução e ao apoio do PNDH.
Art. 5" Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades privadas poderão manifestar adesão ao PNDH.
Art. 6º As despesas decorrentes do cumprimento do PNDH
correrão à conta de dotações orçamentárias dos respectivos órgãos
participantes.
Art. 7" O Ministro de Estado da Justiça, sempre que necessário,
baixará portarias instrutórias à execução do PNDH.
Art. 8" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1996: 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
ANEXO

PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS
Prefácio
Não há como conciliar democracia com as sérias injustiças sociais, as formas variadas de exclusão e as violações reiteradas aos
direitos humanos que ocorrem em nosso País.
A sociedade brasileira está empenhada em promover uma democracia verdadeira. O Governo tem um compromisso real com a promoção dos direitos humanos.
No dia 7 de setembro, fiz um apelo a todos os brasileiros para
uma mobilização ampla em favor dos direitos humanos. Criamos um
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Prêmio dos Direitos Humanos. E prometemos preparar um Programa
Nacional dos Direitos Humanos, tal como recomendava a Conferência
Mundial de Direitos Humanos, realizada em Viena em 1993, cujo
Comitê de Redação foi presidido pelo Brasil.
Iniciamos juntos, o Governo e a sociedade, uma caminhada para
pregar os direitos humanos, como um direito de todos, para proteger
os excluídos e os desamparados.
Realizamos uma campanha contra a violência sexual e convidamos para um debate em Brasília as mais altas autoridades de segurança e do Judiciário dos Estados.
Participei pessoalmente das comemorações relativas ao terceiro
centenário da morte de Zumbi. Naquele ocasião criei um Grupo de
Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra.
O Ministério do Trabalho tem exercido fiscalização sem trégua
sobre o trabalho forçado, sobretudo o de crianças. Emjunho de 1995,
determinei a criação do Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho
Forçado (GertraD para permitir a coordenação dos esforços para banir
o trabalho forçado.
Em benefício das mulheres, o Governo assinou, em 8 de março de
1996, protocolos específicos na área de saúde, educação, trabalho e
justiça.
Em dezembro, fiz a entrega da primeira parte dos Prêmios
Direitos Humanos, num valor de 75 mil reais.
Não obstante este conjunto expressivo de iniciativas, o passo de
maior conseqüência certamente será o da adoção do Programa Nacional de Direitos Humanos. Este será, estou seguro, um marco de
referência claro e inequívoco do compromisso do Pais com a proteção
de mulheres e homens, crianças e idosos, das minorias e dos excluídos.
Todos nós sabemos que não é possível extirpar, de um dia para o
outro, com um passe de mágica, a injustiça, o arbítrio e a impunidade.
Estamos conscientes de que o único caminho está na conjugação de
uma ação obstinada do conjunto do Governo com a mobilização da
sociedade civil. Este caminho, nós estamos decididos a trilhar, com
determinação.
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o Programa Nacional dos Direitos Humanos foi elaborado a
partir de ampla consulta à sociedade. Algumas dezenas de entidades
e centenas de pessoas formularam sugestões e críticas, participaram
de debates e seminários.
A maior parte das ações propostas neste importante documento
tem por objetivo estancar a banalização da morte, seja ela no trãnsito,
na fila do pronto-socorro, dentro de presídios, em decorrência do uso
indevido de armas ou das chacinas de crianças e trabalhadores rurais.
Outras recomendações visam a obstar a perseguição e a discriminação contra os cidadãos. Por fim, o programa sugere medidas para
tomar a Justiça mais eficiente, de modo a assegurar mais efetivo
acesso da população ao Judiciário e o controle à impunidade.
Estou convencido de que o Programa Nacional dos Direitos
Humanos será o guia a pautar as nossas ações, do Governo e da
sociedade, para construir o que é a aspiração maior de todos nós: um
Brasil mais justo.
Introdução
Os Direitos Humanos são os direitos de todos e devem ser
protegidos em todos estados e nações.
Os assassinatos, as chacinas, o extermínio, os seqüestros, o crime
organizado, o tráfico de drogas e as mortes no trãnsito não podem ser
consideradas normais, especialmente em um estado e em uma sociedade que se desejam modernos e democráticos.

É preciso dizer pão à banalização da violência e proteger a
existência humana. E neste contexto que o Governo brasileiro, sob a
presidência de Fernando Henrique Cardoso, decidiu elaborar o Programa Nacional de Direitos Humanos.
Direitos humanos são os direitos fundamentais de todas as
pessoas, sejam elas mulheres, negros, homossexuais, índios, idosos,
pessoas portadoras de deficiências, populações de fronteiras, estrangeiros e emigrantes, refugiados portadores de HIV positivo, crianças
e adolescentes, policiais, presos, despossuídos e os que têm acesso a
riqueza. Todos, enquanto pessoas, devem ser respeitados e sua integridade fisica protegida e assegurada.
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Direitos humanos referem-se a um sem número de campos da
atividade humana: o direito de ir e vir sem ser molestado; o direito de
ser tratado pelos agentes do estado com respeito e dignidade, mesmo
tendo cometido uma infração; o direito de ser acusado dentro de um
processo legal e legítimo, onde as provas sejam consegnidas dentro
da boa técnica e do bom direito, sem estar sujeito a torturas ou
maus-tratos; o direito de exigir o cumprimento da lei e, ainda, de ter
acesso a um Judiciário e a um Ministério Público que, ciosos de sua
importância para o Estado democrático, não descansem enquanto
graves violações de direitos humanos estejam impunes e seus responsáveis soltos e sem punição, como se estivessem acima das normas
legais; o direito de dirigir seu carro dentro da velocidade permitida e
com respeito aos sinais de trânsito e às faixas de pedestres, para não
matar um ser humano ou lhe causar acidente; o direito de ser, pensar,
crer, de manifestar-se ou de amar sem tornar-se alvo de humilhação,
discriminação ou perseguição. São aqueles direitos que garantem
existência digna a qualquer pessoa.
O entendimento deste princípio é indispensável para que haja
uma mutação cultural e, em conseqüência, uma mudança nas práticas dos Governos, dos Poderes da República nas suas várias esferas
e, principalmente, da própria sociedade. É justamente quando a
sociedade se conscientiza dos seus direitos e exige que estes sejam
respeitados que se fortalecem a Democracia e o Estado de Direito.
O esforço dos Governos federais, estaduais, municipais, das
autoridades judiciárias, legislativas e da própria sociedade como um
todo ainda não foram capazes de diminuir o desrespeito diário aos
direitos humanos no Brasil.
A falta de segurança das pessoas, o aumento da escalada da
violência, que a cada dia se revela mais múltipla e perversa, exigem
dos diversos atores sociais e governamentais uma atitude firme,
segura e perserverante no caminho do respeito aos direitos humanos.
O Programa Nacional de Direitos Humanos aponta nessa direção, e está dirigido para o conjunto dos cidadãos brasileiros. O
programa é uma clara afirmação do Governo Federal com os compromissos assumidos, pelo Brasil, externamente e com a população na
luta contra a violência em geral.
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o Governo Federal, com a iniciativa do Programa Nacional de
Direitos Humanos, quer ir além de um quadro profundamente preocupante, marcado no passado por um Poder Público deficiente e
indiferente ao desrespeito à tranqüilidade e segurança do cidadão
comum. A inconformidade da sociedade brasileira com esta situação
é essencial para que este estado inaceitável de coisas seja afinal
superado.
O objetivo do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH),
elaborado pelo Ministério da Justiça em conjunto com diversas organizações da sociedade civil, é, identificando os principais obstáculos
à promoção e proteção dos direitos humanos no Brasil, eleger prioridades e apresentar propostas concretas de caráter administrativo
legislativo e político-cultural que busquem equacionar os mais graves
problemas que hoje impossibilitam ou dificultam a sua plena realização. O PNDH é resultante de um longo e muitas vezes penoso processo
de democratização da sociedade e do estado brasileiro.
A Constituição de 1988 estabelece a mais precisa e pormenorizada carta de direitos de nossa 1ústória, que inclui uma vasta identificação de direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, além
de um conjunto preciso de garantias constitucionais. A Constituição
também impõe ao estado brasileiro reger-se, em suas relações internacionais, pelo princípio da "prevalência dos Direitos Humanos" (art.
4º, lI). Resultado desta nova diretiva constitucional foi a adesão do
Brasil, no início dos anos noventa, aos Pactos Internacionais de
Direitos Civis e Políticos, e de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, às Convenções Americana de Direitos Humanos e contra a
Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou
Degradantes, que se encontram entre os mais importantes instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos. Paralelamente a esta mudança no quadro normativo, o Governo Federal vem
tomando várias iniciativas nas esferas internacional e interna que
visam a promover e proteger os direitos humanos.
Por iniciativa do então Chanceler Fernando Henrique Cardoso
reuniram-se, no Ministério das Relações Exteriores, em maio de 1993,
representantes do Ministério da Justiça, da Procuradoria-Geral da
República, além de parlamentares, e as mais importantes organizações não-governamentais de direitos humanos, com a finalidade de
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elaborar um relatório com diagnóstico das principais dificuldades do
Pais, de modo a definir a agenda do Brasil para a Conferência Mundial
de Direitos Humanos realizada em Viena, em junho de 1993. Após
esta conferência, setores do Estado e diversas entidades de direitos
humanos foram convocados pelo então Ministro da Justiça, Mauricio
Corrêa, com a finalidade de elaborar uma Agenda Nacional de Direitos Humanos.
Em 7 de setembro último, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso reiterou que os direitos humanos são parte essencial de seu
programa de Governo. Para o Presidente, no limiar do século XXI, a
luta pela liberdade e pela democracia tem um nome especifico:
chama-se direitos humanos. Determinou, então, ao Ministério da
Justiça a elaboração de um Programa Nacional de Direitos Humanos,
conforme previsto na Declaração e Programa de Ação de Viena,
adotada consensualmente na Conferência Mundial dos Direitos Humanos, em 25 de junho de 1993, na qual o Brasil teve uma destacada
participação.
O Governo brasileiro, embora considere que a normatização
constitucional e a adesão a tratados internacionais de direitos humanos sejam passos essenciais e decisivos na promoção destes direitos,
está consciente de que a sua efetivação, no dia a dia de cada um,
depende da atuação constante do estado e da sociedade. Com este
objetivo se elaborou o Programa Nacional de Direitos Humanos que
ora se submete a toda a Nação.

-

Atualidade dos Direitos Humanos

A adoção pela Assembléia Geral das Nações Unidas da Declaração Universal de Direitos Humanos, em 1948, constitni o principal
marco no desenvolvimento da idéia contemporânea de direitos humanos. Os direitos inscritos nesta Declaração constituem um conjunto
indissociável e interdependente de direitos individuais e coletivos,
civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, sem os quais a dignidade da pessoa humana não se realiza por completo. A Declaração
transformou-se, nesta última metade de século, numa fonte de inspiração para a elaboração de diversas cartas constitucionais e tratados
internacionais voltados à proteção dos direitos humanos. Este
documento, chave do nosso tempo, tornou-se um autêntico paradigma
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ético a partir do qual se pode medir e contestar a legitimidade de
regimes e Governos. Os direitos ali inscritos constituem hoje um dos
mais importantes instrumentos de nossa civilização visando a assegurar um convívio social digno, justo e pacífico.
Os direitos humanos não são, porém, apenas um conjunto de
princípios morais que devem informar a organização da sociedade e
a criação do direito. Enumerados em diversos tratados internacionais
e constitucionais, assegnram direitos aos indivíduos e coletividades e
estabelecem obrigações jurídicas concretas aos Estados. Compõem-se
de uma série de normas jurídicas claras e precisas, voltadas a proteger os interesses mais fundamentais da pessoa humana. São normas
cogentes ou programáticas que obrigam os Estados no plano interno
e externo.
Com o estabelecimento das Nações Unidas, em 1945, e a adoção
de diversos tratados internacionais voltados à proteção da pessoa
humana, os direitos humanos deixaram de ser uma questão afeta
exclusivamente aos estados nacionais, passando a ser matéria de
interesse de toda a comunidade internacional. A criação de mecanismos judiciais internacionais de proteção dos direitos humanos, como
a Corte Interamericana e a Corte Européia de Direitos Humanos, ou
quase judiciais como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou Comité de Direitos Humanos das Nações Unidas, deixam claro
esta mudança na antiga formulação do conceito de soberania. É certo,
porém, que a obrigação primária de assegnrar os direitos humanos
continua a ser responsabilidade interna dos Estados.
-

A natureza do Programa Nacional de Direitos Humanos
O Programa Nacional de Direitos Humanos, como qualquer
plano de ação que se pretenda exeqüível, deve explicitar objetivos
definidos e precisos. Assim, sem abdicar de uma compreensão integral e indissociável dos direitos humanos, o programa atribui maior
ênfase aos direitos civis, ou seja, os que ferem mais diretamente a
integridade física e o espaço de cidadania de cada um.
O fato de os direitos humanos em todas as suas três gerações a dos direitos civis e políticos, a dos direitos sociais, econômicos e
culturais, e a dos direitos coletivos - serem indivisíveis não implica
que, na definição de políticas específicas - dos direitos civis - o
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Governo deixe de contemplar de forma específica cada uma dessas
outras dimensões. O programa, apesar de inserir-se dentro dos
princípios definidos pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos, contempla um largo elenco de medidas na área de direitos
civis, que terão conseqüências decisivas para a efetiva proteção dos
direitos sociais, econômicos e culturais, como, por exemplo, a implementação das convenções internacionais dos direitos das crianças,
das mulheres e dos trabalhadores.
Numa sociedade ainda injusta, como é a do Brasil, com graves
desigualdades de renda, promover os direitos humanos tornar-se-á
mais factível se o equacionamento dos problemas estruturais como aqueles provocados pelo desemprego, pela fome, pelas dificuldades do acesso à terra, à saúde, à educação, concentração de renda
- for objeto de políticas governamentais. Mas, para que a população possa assumir que os direitos humanos são direitos de todos, e
as entidades da sociedade civil possam lutar por esses direitos e
organizar-se para atuar em parceria com o Estado, é fundamental
que seus direitos civis elementares sejam garantidos e, especialmente, que a Justiça seja uma instituição garantidora e acessível
para qualquer um.
Serão abordados, no programa, os entraves à cidadania plena,
que levam à violação sistemática dos direitos, visando a proteger o
direito à vida e à integridade física; o direito à liberdade; o direito à
igualdade perante a lei.
O programa contempla, igualmente, iniciativas que fortalecem
a atuação das organizações da sociedade civil, para a criação e
consolidação de uma cultura de direitos humanos. Nada melhor
para atingir esse objetivo do que atribuir a essas organizações uma
responsabilidade clara na promoção dos direitos humanos, especialmente nas iniciativas voltadas para a educação e a formação da
cidadania.
Na elaboração do programa, foram realizados, entre novembro
de 1995 e março de 1996, seis seminários regionais - São Paulo, Rio
de Janeiro, Recife, Belém, Porto Alegre e Natal, com 334 participantes, pertencentes a 210 entidades. Foram realizadas consultas, por
telefone e fax, a um largo espectro de centros de direitos humanos e
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mento Nacional dos Direitos Humanos, em Brasília, no mês de
fevereiro de 1996. Finalmente, o projeto do programa foi apresentado
e debatido na I Conferência Nacional de Direitos Humanos, promovida pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, com o apoio do Fórum das Comissões Legislativas de Direitos
Humanos, Comissão de Direitos Humanos da OAB Federal, Movimento Nacional de Direitos Humanos, CNBB, Fenaj, Inesc, Serpaj
e Cimi, em abril de 1996. O Programa foi encaminhado, ainda, a
várias entidades internacionais. Nesse processo de elaboração, foi
colocada em prática a parceria entre o estado e as organizações da
sociedade civil. Na execução concreta do programa, a mesma parceria será intensificada. Além das organizações de direitos humanos, universidades, centros de pesquisa, empresas, sindicatos,
associações empresariais, fundações, enfim, toda a sociedade brasileira deverá ter um papel ativo para que este programa se efetive
como realidade.
O Programa Nacional de Direitos Humanos abre uma nova
dinâmica. Governo e sociedade civil respeitam a mesma gramática
e articulam esforços comuns. O programa passa, desta forma, a ser
um marco referencial para as ações governamentais e para a
construção, por toda a sociedade, da convivência sem violência que
a democracia exige.
Propostas de Ações Governamentais
Políticas públicas para proteção e promoção dos direitos humanos
no Brasil:
• Apoiar a formulação e implementação de políticas públicas e
privadas e de ações sociais para redução das grandes desigualdades
econômicas, sociais e culturais ainda existentes no País, visando à
plena realização do direito ao desenvolvimento.
• Criar um Cadastro Federal de Inadimplentes Sociais, que
relacione os estados e municípios que não cumpram obrigações
mínimas de proteção e promoção dos direitos humanos, com vistas
a evitar o repasse de recursos, subsídios ou favorecimento a esses
inadimplentes.
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Proteção do direito à vida
Segurança das pessoas
Curto prazo
o Promover a elaboração do mapa da violência urbana, com base
em dados e indicadores de desenvolvimento urbano e qualidade de
vida, a partir de quatro grandes cidades;
o Elaborar um mapa da violência rural a partir de uma região
do País, visando a identificar áreas de conflitos e possibilitar análise
mais aprofundada da atuação do estado.
o Apoiar programas para prevenir a violência contra grupos em
situação mais vulnerável, caso de crianças e adolescentes, idosos,
mulheres, negros, indígenas, migrantes, trabalhadores sem terra e
homossexuais.
o Aperfeiçoar a legislação sobre venda, posse, uso e porte de
armas e munições pelos cidadãos, condicionando-os a rigorosa comprovação de necessidade, aptidão e capacidade de manuseio.
o Propor projeto de lei regulando o uso de armas e munições por
policiais nos horários de folga e aumentando o controle nos horários
de serviço.
o Apoiar a criação de sistemas integrados de controle de armamentos e munições pelos Governos estaduais, em parceria com o
Governo Federal.
o Implementar programas de desarmamento, com ações coordenadas para apreender armas e munições de uso proibido ou possuídas
ilegalmente.
o Estimular o aperfeiçoamento dos critérios para seleção, admissão, capacitação, treinamento e reciclagem de policiais.
o Incluir nos cursos das academias de polícia matéria específica
sobre direitos humanos.
o Implementar a formação de grupo de consultoria para educação em direitos humanos, conforme o Protocolo de Intenções firmado
entre o Ministério da Justiça e a Anistia Internacional para ministrar
cursos de direitos humanos para as polícias estaduais.
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• Estruturar a Divisão de Direitos Humanos, criada recentemente no organograma da Polícia Federal.
• Estimular a criação e O fortalecimento das corregedorias de
polícia, com vistas a limitar abusos e erros em operações policiais e
emitir diretrizes claras a todos os integrantes das forças policiais com
relação à proteção dos direitos humanos.
• Propor o afastamento nas atividades de policiamento de policiais acusados de violência contra os cidadãos, com imediata instauração de sindicância, sem prejuízo do devido processo criminal.
• Incentivar a criação de Ouvidorias de Polícia, comrepresentantes
da sociedade civil e autonomia de investigação e fiscalização.
• Estimular a implementação de programas de seguro de vida e
de saúde para policiais.
• Apoiar a criação de um sistema de proteção especial à fann1ia
dos policiais ameaçados em razão de suas atividades.
• Estimular programas de cooperação e entrosamento entre
policiais civis e militares e entre estes e o Ministério Público.
• Apoiar, com envio de pedido de urgência o Projeto de Lei nO 73
que estabelece o novo Código de Trânsito.
• Promover programas de caráter preventivo que contribuam
para diminuir a incidência de acidentes de trânsito.
Médio prazo
• Incentivar programas de capacitação material das polícias,
com a necessâria e urgente renovação e modernização dos equipamentos de prestação da segurança pública.
• Apoiar as experiências de polícias comunitârias ou iterativas,
entrosadas com conselhos comunitârios, que encarem o policial como
agente de proteção dos direitos humanos.
• Apoiar programas de bolsas de estudo para aperfeiçoamento
técnico dos policiais.
• Rever a legislação regulamentadora dos serviços privados de
segurança, com o objetivo de limitar seu campo de atuação, proporCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2165-2314, maio 1996
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cionar seleção rigorosa de seus integrantes e aumentar a supervisão
do poder público.
• Estimular a regionalização do intercâmbio de informações e
cooperação de atividades de segurança pública, com apoio aos atuais
Conselhos de Segurança Pública do Nordeste, do Sudeste e do Entorno, e a outros que venham a ser criados.
• Apoiar a expansão dos serviços de segurança pública, para que
estes se façam presentes em todas as regiões do País.
Luta contra a impunidade
Curto prazo
• Atribuir à Justiça Federal a competência para julgar; a) os
crimes praticados em detrimento de bens ou interesses sob a tutela
de órgão federal de proteção a direitos humanos; b) as causas civis ou
criminais nas quais o referido órgão ou o Procurador-Geral da República manifeste interesse.
• Atribuir à Justiça Comum a competência para processar e
julgar os crimes cometidos por policiais militares no policiamento civil
ou com arma da corporação, apoiando projeto específico já aprovado
na Câmara dos Deputados.
• Propor projeto de lei para tornar obrigatória a presença no
local, do juiz ou do representante do Ministério Público, à ocasião do
cumprimento de mandado de manutenção ou reintegração de posse
de terras, quando houver pluralidade de réus, para prevenir conflitos
violentos no campo, ouvido também o órgão administrativo da reforma agrária.
• Apoiar proposições legislativas que objetivem dinamizar os processos de expropriação para fins de reforma agrária, assegurando-se,
para prevenir violências, mais cautela na concessão de liminares.
• Apoiar, no contexto da reforma do Estado, coordenada pelo
Ministério da Administração e Reforma do Estado, propostas para
modernizar o Judiciário e para fortalecer o sistema de proteção e
promoção dos direitos humanos, de forma a agilizar os processos,
simplificar as regras e os procedimentos e aumentar as garantias do
tratamento igualitário de todos perante a lei.
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• Apoiar a expansão dos serviços de prestação da Justiça, para
que estes se façam presentes em todas as regiões do País.
• Apoiar a multiplicação e manutenção, pelos Estados, de juizados especiais civis e criminais.
• Incentivar a prática de plantões permanentes no Judiciário,
Ministério Público, Defensoria Pública e Delegacias de Polícia.
• Estudar a viabilidade de um sistema de juízes, promotores e
defensores públicos itinerantes, especialmente nas regiões distantes
dos centros urbanos, para ampliar o acesso à Justiça.
• Apoiar medidas para fortalecer as corregedorias internas do
Ministério Público e do Poder Judiciário, para aumentar a fiscalização e monitoramento das atividades dos promotores e juízes.
• Regulamentar o art. 129, VII, da Constituição Federal, que
trata do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público.
• Apoiar a criação nos Estados de programas de proteção de
vítimas e testemunhas de crimes, expostas a grave e atual perigo em
virtude de colaboração ou declarações prestadas em investigação ou
processo penal.
• Propugnar pela aprovação do Projeto de Lei n' 4.716-A/94 que
tipifica o crime de tortura.
• Reformular o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), ampliando a participação de representantes da
sociedade civil e a sua competência.
• Incentivar a criação e o fortalecimento de conselhos de defesa
dos direitos humanos nos Estados e Municípios.
• Apoiar a atuação da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e de comissões de direitos humanos nos estados e
municípios, e às comissões parlamentares de inquérito - tanto no
Congresso Nacional como nas assembléias legislativas - para a
investigação de crimes contra os direitos humanos.
• Apoiar a criação de comissões de direitos humanos no Senado
Federal e nas assembléias legislativas e câmaras municipais, onde
estas comissões não tenham ainda sido criadas.
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• Fortalecer e ampliar a esfera de atuação da Ouvidoria-Geral
da República, a fim de ampliar a participação da população no
monitoramento e na fiscalização das atividades dos órgãos e agentes
do poder público.
• Estimular a criação do serviço Disque Denúncia em todo País
e instituir esse serviço nas repartições públicas federais que integram
o sistema federal de segurança pública.
Médio prazo
• Propor a revisão da legislação sobre abuso e desacato à autoridade.
• Fortalecer os Institutos Médico-Legais ou de Criminalística,
adotando medidas que assegurem a sua excelência técnica e progressiva autonomia, articulando-os com universidades, com vista a aumentar a absorção de tecnologias.
• Implantar o Programa de Integração das Informações Criminais, visando à criação de um cadastro nacional de identificação
criminal.
• Dar continuidade à estruturação da Defensoria Pública da
União, bem como incentivar a criação de Defensorias Públicas junto
a todas as comarcas do País.
Longo prazo
• Apoiar a criação do Conselho Nacional de Justiça, com a função
de fiscalizar as atividades do Poder Judiciário.
Proteção do direito à liberdade
Liberdade de Expressão e Classificação Indicativa
Curto Prazo
• Promover o debate, mediante encontros, seminários, com todos
os setores vinculados ao tema da liberdade de expressão e da classificação indicativa de espetáculos e diversões ,públicas, buscando, via
de regra, uma ação integrada e voltada para o interesse público nesse
assunto.
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o Propor alteração na legislação existente sobre faixa etária com
vistas a adequá-las aos dias e às necessidades atuais.
o Estabelecer com os produtores e distribuidores de programação um diálogo, franco, cordial e aberto visando a cooperação e
sensibilização desses setores para o cumprimento da legislação em
vigor, convidando-os a uma participação efetiva neste processo.
o Estruturar o Departamento de Classificação Indicativa do
Miuistério da Justiça, de modo dotá-lo de capacidade operativa compatível com sua missão institucional.

Médio Prazo
o Criar um sistema de avaliação permanente sobre os critérios
de classificação indicativa e faixa etária.
o Promover o mapeamento dos programas radiofônicos e televisivos que estimulem a apologia do crime, da violência, da tortura, das
discriminações, do racismo, da ação de grupos de exterminio, de
grupos paramilitares e da pena de morte, com vistas a identificar
responsáveis e adotar as medidas legais pertinentes.

Trabalho forçado
Curto prazo
o Rever a legislação para coibir o trabalho forçado.
o Fortalecer os mecauismos para fiscalizar e coibir o trabalho
forçado, com vista a eficácia do Programa de Erradicação do Trabalho
Forçado e do aliciamento de trabalhadores (Psrfor), criado pelo Decreto de 3 de setembro de 1992.
o Apoiar o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado
(Gertraf), vinculado ao Ministério do Trabalho.
o Incentivar a ampliação dos Serviços de Fiscalização Móvel do
Ministério do Trabalho com vistas à coibição do trabalho forçado.
Médio prazo
Criar, nas orgauizações policiais, divisões especializadas de coibição ao trabalho forçado, com atenção especial para as crianças, os
adolescentes, os estrangeiros e os migrantes brasileiros.
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Penas privativas de liberdade
Curto prazo
o Reativar e difundir nos Estados o Sistema de Informática
Penitenciária (Inforpen), de forma a agilizar processos e julgamentos
e evitar excessos no cumprimento da pena.
o Apoiar programas de emergência para corrigir as condições
inadequadas das prisões, criar novos estabelecimentos e aumentar o
número de vagas no País, em parceria com os Estados, utilizando-se
recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen),

o Estimular a aplicação dos dispositivos da Lei de Execuções
Penais referentes a regimes de prisão semi-aberto e aberto.
o Incentivar a implementação de Conselhos Comunitários, conforme determina a Lei de Execuções Penais, em todas as regiões, para
auxiliar, monitorar e fiscalizar os procedimentos ditados pela justiça
criminal.
o Levar à discussão, em âmbito nacional, sobre a necessidade de
se repensar as formas de punição do cidadão infrator, incentivando o
Poder Judiciário a utilizar as penas alternativas contidas nas leis
vigentes com vistas a minimizar a crise do sistema penitenciário.
o Propor legislação para introduzir penas alternativas à prisão
para os crimes não-violentos.
o Estimular a criação de cursos de formação de agentes penitenciários.
o Propor normatização dos procedimentos de revista aos visitantes de estabelecimentos prisionais, com o objetivo de coibir quaisquer
ações que atentem contra a dignidade e os direitos humanos dessas
pessoas.

Médio prazo
o Incentivar a agilização dos procedimentos judiciais, a fim de
reduzir o número de detidos à espera de julgamento.
o Promover programas de educação, treinamento profissional e
trabalho para facilitar a reeducação e recuperação do preso.
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• Desenvolver programas de assistência integral à saúde do
preso e de sua fanu1ia.
• Proporcionar incentivos fiscais, creditícios e outros às empresas que empreguem egressos do sistema penitenciário.
• Realizar levantamento epidemiológico da população carcerária
brasileira.
• Incrementar a descentralização dos estabelecimentos penais,
com a construção de presídios de pequeno porte que facilitem a
execução da pena próximo dos familiares dos presos.
Longo Prazo
• Incrementar a desativação da Casa de Detenção de São Paulo
(Carandiru), e de outros estabelecimentos penitenciários que contrariem as normas mínimas penitenciárias internacionais.
Proteção do direito a tratamento igualitário perante a lei
Direitos Humanos, Direitos de Todos:
Curto Prazo
• Propor legislação proibindo todo tipo de discriminação, com base
em origem, raça, etnia, sexo, idade, credo religioso, convicção política ou

orientação sexual, e revogando normas díscriminatórias na legislação
infraconstitucional, de forma a reforçar e consolidar a proibição de
práticas díscriminatórias existente na legislação constitucional.
• Estimular a criação de canais de acesso direto e regular da
população a informações e documentos governamentais para tornar o
funcionamento do Executivo, Legislativo e Judíciário mais transparente, como, por exemplo, a criação de um banco de dados que possibilite,
inclusive, o acompanhamento da tramitação de investigações e processos legais relativos a casos de violação de direitos humanos.
• Lançar uma campanha nacional, envolvendo estados e municípios, com o objetivo de dotar todos os cidadãos, num prazo de um
ano, dos documentos fundamentais de cidadania, tais como certidão
de nascimento, carteira de identidade, carteira de trabalho, título de
eleitor e certificado de alistamento militar (ou certificado de reservista ou certificado de dispensa de incorporação).
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o Instituir a concessão gratuita das certidões de nascimento e de
óbito para todos os cidadãos.
o Melhorar a qualidade do tratamento das pessoas dependentes
do consumo de drogas ilícitas, o que deve incluir a ampliação da
acessibilidade e a diminuição do seu custo.
o Incentivar estudos, pesquisas e programas para limitar a
incidência e o impacto do consumo de drogas ilícitas.
o Apoiar ações para implementação do Panad - Programa de
Ação Nacional Antidrogas.
o Apoiar a participação das pessoas portadoras do HIV/AIDS e
suas organizações na formulação e implementação de políticas e
programas de combate e prevenção do HIV/AIDS.
o Incentivar campanhas de informação sobre HIV/AIDS, visando esclarecer a população sobre os comportamentos que facilitem ou
dificultem a sua transmissão.
o Apoiar a melhoria da qualidade do tratamento das.pessoas com
HIV/AIDS, o que deve incluir a ampliação da acessibilidade e a
diminuição do seu custo.
o Incentivar estudos, pesquisas e programas para limitar a
incidência e o impacto do HIV/AIDS.
o Estimular a criação de Procons municipais.
o Estimular, a exemplo da Ordem dos Advogados do Brasil e da
Federação Nacional de Jornalistas, a criação de secretarias, departamentos ou comissões de direitos humanos e cidadania nos sindicatos,
centrais de trabalhadores, federações e entidades populares e estudantis.
Médio Prazo
o Instituir a carteira nacional de identidade.
Crianças e Adolescentes
Curto Prazo
o Apoiar o funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente (Conanda).
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o Incentivar programas de orientação familiar com objetivo de
capacitar as fanu1ias a resolver conflitos familiares de forma não
violenta, e a cumprir suas responsabilidades de cuidar e proteger as
crianças.
o Propor alterações na legislação penal com o objetivo de limitar a
incidência da violência doméstica contra as crianças e os adolescentes.
o Propor alterações na legislação penal e incentivar ações com o
objetivo de eliminar o trabalho infantil, punindo a prática de sua
exploração.
o Dar continuidade à Campanha Nacional de Combate à Exploração Sexual Infanto-juvenil.
o Incentivar a criação de estruturas para o desenvolvimento de
programas sócioeducativos para o atendimento de adolescentes infratores.
o Propor a alteração da legislação no tocante à tipificação de
crime de exploração sexual infanto-juvenil, com penalização para o
explorador e usuário.
o Incentivar a criação, nos Estados e Municípios do País, dos
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselhos Tutelares e Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente.
o Incentivar os programas de capacitação de conselheiros a
distância.
o Apoiar a produção e publicação de documentos que contribuam
para a divulgação e.aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente.
o Instituir uma política nacional de estímulo à adoção, principalmente por fanulias brasileiras, de crianças e adolescentes efetivamente abandonados, a fim de lhes possibilitar a convivência familiar.
o Apoiar a regulamentação do decreto legislativo que promulgou
a Convenção sobre Cooperação Internacional e Proteção de Crianças
e Adolescentes em Matéria de Adoção Internacional, realizada em
Haia (1993), com a designação de uma autoridade central em matéria
de adoções internacionais no Brasil.
o Apoiar a criação, pelos tribunais de justiça dos Estados, de
comissões de adoção.
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• Incentivar a criação de estruturas para o desenvolvimento de
programas sócioeducativos para o atendimento de adolescentes infratores.
• Promover, em parceria com Governos estaduais e municipais
e com a sociedade civil, campanhas educativas relacionadas às situações de risco vivenciadas pela criança e pelo adolescente, como violência doméstica e sexual, prostituição, exploração no trabalho e uso
de drogas, visandoa criar e manter um padrão cultural favorável aos
direitos da criança e do adolescente.
• Estender o Programa de Merenda Escolar às creches.
• Apoiar o Programa Brasil Criança Cidadã, desenvolvido pela
Secretaria de Assistência Social do MPAS.
• Apoiar o Fórum Nacional de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil, coordenado pelo Ministério do
Trabalho.
• Promover a discussão do papel dos meios de comunicação no
combate à exploração sexual infanto-juvenil.
Médio Prazo
• Investir na formação e capacitação de profissionais e encarregados da implementação da política de direitos da criança e do
adolescente nos Governos estaduais e municipais e nas organizações
não-governamentais.
• Implantar sistema nacional e sistemas estaduais de informação
e monitoramento da situação da criança e do adolescente, focalizando
principalmente: a) criação e funcionamento de Conselhos de Direitos da
Criança e do Adolescente e Conselhos Tutelares; b) localização e identificação de crianças e adolescentes desaparecidos; c) violação de direitos
de crianças e adolescentes, que contemple o número de denúncias,
números de processos, local da ocorrência, faixa etária e cor das crianças
e adolescentes envolvidos, números de casos; d) prostituição infanto-juvenil; e) mortes violentas de crianças e adolescentes.
Longo Prazo
• Incentivar o reordenamento das instituições privativas de
liberdade para menores infratores, reduzindo o número de adolescenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2165-2314, maio 1996

2213
tes autores de ato infracional por unidade de atendimento, com
prioridade na implementação das demais medidas sócioeducativas
previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
• Apoiar a criação, pelo Poder Judiciário, Ministério Público e
pelos Governos estaduais, de varas, promotorias e delegacias especializadas em infrações penais envolvendo menores, como previsto no
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Mulheres
Curto Prazo
• Apoiar o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher na formulação e implementação de políticas públicas para a defesa dos direitos
da mulher.
• Apoiar o Programa Nacional de Combate à Violência contra a
Mulher, do Governo Federal.
• Incentivar a criação de centros integrados de assistência a
mulheres sob o risco de violência doméstica e sexual.
• Apoiar as políticas dos Governos estaduais e municipais para
prevenção da violência doméstica e sexual contra as mulheres.
• Incentivar a pesquisa e divulgação de informações sobre a
violência e discriminação contra a mulher e sobre formas de proteção
e promoção dos direitos da mulher.
• Assegurar o cumprimento dos dispositivos existentes na Lei
n" 9.029/95, que dá proteção às mulheres contra discriminação em
razão de gravidez.
• Apoiar o Grupo GTEDEO, criado pelo Decreto de 20.3.96 para
definir Ações de Combate à Discriminação da Mulher.
• Apoiar o projeto de lei que altera o Código Penal nos crimes de
estupro e atentado violento à mulher.
Médio Prazo
• Regulamentar o art. 7",inciso xx, da Constituição Federal, que
prevê a proteção do mercado de trabalho da mulher através de
incentivos específicos.
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• Revogar as normas discriminatórias ainda existentes na legislação infraconstitucional, incluindo particularmente as normas do
Código Civil brasileiro que tratam do pátrio poder, chefia da sociedade
conjugal, direito da anulação do casamento pelo homem quando a
mulher não é virgem, privilégio do homem na fixação do domicílio
familiar.
• Reformular as normas de combate à violência e discriminação
contra as mulheres, em particular, apoio ao projeto do Governo que
trata o estupro como crime contra a pessoa e não mais como crime
contra os costumes.
• Incentivar a inclusão da perspectiva de gênero na educação e
no treinamento de funcionários públicos, civis e militares e nas
diretrizes curriculares para o ensino fundamental e médio, com o
objetivo de promover mudanças na mentalidade e atitude e o reconhecimento da igualdade de direitos das mulheres, não apenas na
esfera dos direitos civis e políticos, mas também na esfera dos direitos
econômicos, sociais e culturais.
• Incentivar a geração de estatísticas que evidenciem salários,
jornadas de trabalho, ambientes de trabalho, doenças profissionais e
direitos trabalhistas da mulher.
Longo Prazo
• Definir políticas e programas governamentais, nas esferas
federal, estadual e municipal, para implementação das leis que asseguram a igualdade de direitos das mulheres e dos homens em todos
os níveis, incluindo saúde, educação e treinamento profissional, trabalho, segurança social, propriedade e crédito rural, cultura, política
e justiça.
População Negra
Curto Prazo
• Apoiar o grupo de trabalho interministerial criado por Decreto
Presidencial de 20 de novembro de 1995 com o objetivo de sugerir
ações e políticas de valorização da população negra.
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• Inclusão do quesito cor em todos e quaisquer sistemas de
informação e registro sobre a população e bancos de dados públicos.
• Apoiar o Grupo de Trabalho para a Eliminação da Discriminação no Emprego e na Ocupação (GTEDEO), instituído no âmbito do
Ministério do Trabalho, pelo Decreto de 20 de março de 1996. O
GTEDEO, de constituição tripartite, deverá definir um programa de
ações e propor estratégias de combate à discriminação no emprego e
na ocupação, conforme os princípios da Convenção 111, da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
• Incentivar e apoiar a criação e instalação, em níveis estadual
e munícipal, de Conselhos da Comunídade Negra.
• Estimular a presença dos grupos étnicos que compõem a nossa
população em propagandas institucionais contratadas pelos órgãos
da Administração direta e indireta e por empresas estatais do Governo Federal.
• Apoiar a definição de ações de valorização para a população
negra e com políticas públicas.
• Apoiar as ações da iniciativa privada que realizem discriminação positiva.
• Estimular as Secretarias de Segurança Pública dos Estados a
realizarem cursos de reciclagem e seminários sobre discriminação
racial.
Médio Prazo
• Revogar normas discriminatórias ainda existentes na legislação infraconstitucional.
• Aperfeiçoar as normas de combate à discriminação contra a
população negra.
• Criar banco de dados sobre a situação dos direitos civis, políticos, sociais, econômico e culturais da população negra na sociedade
brasileira que oriente políticas afirmativas visando a promoção dessa
comunidade,
• Promover o mapeamento e tombamento dos sítios e documentos detentores de reminiscências históricas, bem como a proteção das
manifestações culturais afro-brasileiras.
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o Propor projeto de lei, visando à regulamentação dos arts. 215,
216 e 242 da Constituição Federal.

o Desenvolver ações afirmativas para o acesso dos negros aos
cursos profissionalizantes, à universidade a às áreas de tecnologia de
ponta.
o Determinar ao IBGE a adoção do critério de se considerar os
mulatos, os pardos e os pretos como integrantes do contingente da
população negra.
o Adotar o princípio da criminalização da prática do racismo, nos
Códigos Penal e de Processo Penal.
o Estimular que os livros didáticos enfatizem a história e as lutas
do povo negro na construção do nosso país, eliminando esteriótipos e
discriminações.
o Divulgar as Convenções Internacionais, os dispositivos da
Constituição Federal e a Legislação infraconstitucional que tratam
do racismo.
o Apoiar a produção e publicação de documentos que contribuam
para a divulgação da legislação antidiscriminatória.
o Facilitar a discussão e a articulação entre as entidades da
comunidade negra e os diferentes setores do Governo, para desenvolver planos de ação e estratégias na valorização da comunidade negra.
Longo Prazo
o Incentivar ações que contribuam para a preservação da memória e fomento à produção cultural da comunidade negra no Brasil.
o Formular políticas compensatórias que promovam social e
economicamente a comunidade negra.
Sociedades Indígenas
Curto Prazo
o Formular e implementar políticas de proteção e promoção dos
direitos das sociedades indígenas, em substituição a políticas assimilacionistas e assistencialistas.
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o Apoiar a revisão do Estatuto do Índio (Lei n Q 6.001173), no
sentido apontado pelo projeto de lei do Estatuto das Sociedades
Indígenas, já aprovado na Câmara dos Deputados.
o Assegurar a participação das sociedades indígenas e de suas
organizações na formulação e implementação de políticas de proteção
e promoção de seus direitos.
o Assegurar o direito das sociedades indígenas às terras que eles
tradicionalmente ocupam.
o Demarcar e regularizar as terras tradicionalmente ocupadas
por sociedades indígenas que ainda não foram demarcadas e regularizadas.
o No contexto do processo de demarcação das terras indígenas,
apoiar ações que contribuam para O aumento do grau de confiança e
de estabilidade das relações entre as organizações governamentais e
não-governamentais, através de seminários, oficinas e projetos que
contribuam para diminuir a desinformação, o medo e outros fatores
que contribuam para o acirramento dos conflitos e para violência
contra os índios.
o Dotar a Funai de recursos suficientes para a realização de sua
missão de defesa dos direitos das sociedades indígenas, particularmente no processo de demarcação das terras indígenas.
o Garantir às sociedades indígenas assistência na área da saúde,
com a implementação de programas de saúde, diferenciados, considerando as especificidades dessas populações.
o Assegurar às sociedades indígenas uma educação escolar diferenciada, respeitando o seu universo sóciocultural.

o Promover a divulgação de informação sobre os indígenas e os
seus direitos, principalmente nos meios de comunicação e nas escolas,
como forma de eliminar a desinformação (uma das causas da discriminação e da violência contra os indígenas e suas culturas).
Médio Prazo
• Implantar sistema de vigrtâncía permanente em terras indígenas, com unidades móveis de fiscalização, com capacitação de
servidores e membros da própria comuuidade indígena.
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• Levantar informações sobre conflitos fundiários e violência em
terras indígenas, a ser integrado ao mapa dos conflitos fundiários e
violência rural no BrasiL
Longo Prazo
o Reorganizar a Funai para compatibilizar a sua organização
com a função de defender os direitos das sociedades indígenas.
o Apoiar junto às comunidades indígenas o desenvolvimento de
projetos auto-sustentáveis do ponto de vista econômico, ambiental e
cultural.

Estrangeiros, Refugiados e Migrantes Brasileiros
Curto Prazo
o Desenvolver programa e companha visando à regularização da
situação dos estrangeiros atualmente no Pais.
o Adotar medidas para impedir e punir a violência e discriminação contra estrangeiros no Brasil e mígrantes brasileiros no exterior.
o Propor projeto de lei estabelecendo o estatuto dos refugiados.

Médio Prazo
o Estabelecer política de proteção aos direitos humanos das
comunidades estrangeiras no Brasil
o Estabelecer política de proteção aos direitos humanos das
comunidades brasileiras no exterior

Longo Prazo
o Reformular a Lei dos Estrangeiros, através da apreciação pelo
congresso do Projeto de Lei n Q 1.813/91, que regula a situação jurídica
do estrangeiro no BrasiL

Terceira Idade
Curto Prazo
o Estabelecer prioridade obrigatória de atendimento às pessoas
idosas em todas as repartiçôes públicas e estabelecimentos bancários
do País.
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• Facilitar o acesso das pessoas idosas a cinemas, teatros, shows
de música e outras formas de lazer público.
• Apoiar as formas regionais denominadas ações governamentais integradas, para o desenvolvimento da Política Nacional do Idoso.
Médio Prazo
• Criar e fortalecer conselhos e organizações de representação
dos idosos, incentivando sua participação nos programas e projetos
governamentais de seu interesse.
• Incentivar o equipamento de estabelecimentos públicos e
meios de transporte de forma a facilitar a locomoção dos idosos.
Longo Prazo
• Generalizar a concessão de passe livre e precedência de acesso
aos idosos em todos os sistemas de transporte público urbano.
• Criar, fortalecer e descentralizar programas de assistência aos
idosos, de forma a contribuir para sua integração à família e à
sociedade e incentivar o seu atendimento no seu próprio ambiente.
Pessoas portadores de deficiência
Curto Prazo
• Formular políticas de atenção às pessoas portadores de deficiência, para a implementação de uma estratégia nacional de integração das ações governamentais e não governamentais, com vistas ao
efetivo cumprimento do Decreto nO 914, de 6 de setembro de 1993.
• Propor normas relativas ao acesso do portador de deficiência
ao mercado de trabalho e no serviço público, nos termos do art. 37,
VIII, da Constituição Federal.
• Adotar medidas que possibilitem o acesso das pessoas portadoras de deficiência às informações veiculadas pelos meios de comunicação.
Médio prazo
• Formular programa de educação para pessoas portadoras de
deficiência.
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o Implementar o programa de remoção de barreiras físicas que
impedem ou dificultam a locomoção das pessoas portadoras de deficiência, ampliando o acesso às cidades históricas, turlsticas, estâncias
hidrominerais e grande centros urbanos, como vistos no projeto
Cidade para todos.
Longo prazo
o Conceber sistemas de informações com a definição de bases de
dados relativamente a pessoas portadoras de deficiência, à legislação,
ajudas técnicas, bibliografia e capacitação na área de reabilitação e
atendimento.
Educação e Cidadania. Bases para uma cultura de Direitos Humanos
Produção e Distribnição de Informações e Conhecimento
Curto prazo
o Criar e fortalecer programas de educação para o respeito aos
direitos humanos nas escolas de primeiro, segundo e terceiro grau,
através do sistema de temas transversais nas disciplinas curriculares,
atualmente adotado pelo Ministério da Educação e do Desporto, e
através da criação de uma disciplina sobre direitos humanos.
o Apoiar a criação e desenvolvimento de programas de ensino e
de pesquisa que tenham como tema central a educação em direitos
humanos.
o Incentivar campanha nacional permanente que amplie a compreensão da sociedade brasileira sobre o valor da vida humana e a
importância do respeito aos direitos humanos.
o Incentivar em parceria com a sociedade civil, a criação de
prêmios, bolsas e outras distinções regionais para entidades e personalidades que tenham se destacado periodicamente na luta pelos
direitos humanos.

o Estimular os partidos políticos e os tribunais eleitorais a
reservarem parte do seu espaço específico à promoção dos direitos
humanos.
o Atribuir, anualmente, o Prêmio Nacional de Direitos Humanos.
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Médio prazo
• Incentivar a criação de canais de acesso direto da população a
informações e meios de proteção aos direitos humanos, como linhas
telefônicas especiais.
Conscientização e Mobilização pelos Direitos Humanos
Curto prazo
• Apoiar programas de informação, educação e treinamento de
direitos humanos para profissionais de direito, policiais, agentes
penitenciários e lideranças sindicais, associativas e comunitárias,
para aumentar a capacidade de proteção e promoção dos direitos
humanos na sociedade brasileira.
• Orientar tais programas na valorização da moderna concepção
dos direitos humanos, segundo a qual o respeito à igualdade supõe
também a tolerãncia com as diferenças e peculiaridades de cada
indivíduo.
• Apoiar a realização de fóruns, seminários e workshops na área
de direitos humanos.
Médio prazo
• Incentivar a criação de bancos de dados sobre entidades,
representantes políticos, empresas, sindicatos, igrejas, escolas e
associações comprometidos com a proteção e promoção dos direitos
humanos.
• Apoiar a representação proporcional de grupos e comunidades minoritárias do ponto de vista étnico, racial e de gênero nas
campanhas de publicidade e de comunicação de agências governamentais.
Longo prazo
• Incentivar campanhas de esclarecimento da opinião pública
sobre os candidatos a cargos públicos e lideranças da sociedade civil
comprometidos com a proteção e promoção dos direitos humanos.
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Ações internacionais para proteção e promoção dos Direitos Humanos:
Ratificação de atos internacionais
Curto Prazo
o Ratificar a Convenção 138 e implementar a Recomendação 146
da OIT, que tratam da idade mínima para admissão no emprego.
o Ratificar a Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais em
Países Independentes, aprovada pela OIT em 1989.
o Ratificar a Convenção Internacional para Proteção dos Direitos dos Migrantes e de suas Fanu1ias, aprovada pela ONU em 1990.
o Ratificar a Convenção Interamericana de Desaparecimento
Forçado de Pessoas, assinada em Belém (PA) em 9.6.94;
o Adotar legislação interna que permita o cumprimento pelo
Brasil dos compromissos assumidos internacionalmente, como
Estado-parte, em convenções e tratados de direitos humanos.
o Dar continuidade à política de adesão a tratados 'internacionais para proteção e promoção dos direitos humanos, através da sua
ratificação e implementação.
Implementação e divulgação de atos internacionais
Curto prazo
o Desenvolver campanha de divulgação, através de veículos de
comunicação, das principais declarações e convenções internacionais
para proteção e promoção dos direitos humanos assinadas pelo Brasil,
a fim de deixar claro quais são os compromissos assumidos pelo Brasil
na área da proteção e promoção dos direitos humanos.
o Implementar a Conferência Mundial dos Direitos Humanos 1993, em Viena, que define a violência contra as mulheres como
violência contra os direitos humanos;
o Implementar a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher (junho de 1994).
o Implementar a IV Conferência Mundial da Mulher (Beijing,
setembro de 1995);
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• Apoiar, junto com o Ministério das Relações Exteriores, a
elaboração do Plano Hemisférico de Direitos Humanos, no contexto
da implementação da Declaração de Princípios e do Plano de Ação,
aprovados pela Cúpula de Américas realizada em Miami em 1994.
• No contexto da implementação da Declaração de Princípios e do
Plano de Ação da Cúpula das Américas, criar um sistema hemisférico
de divulgação dos princípios e ações de proteção à cidadania e aos direitos
humanos, apoiar programas internacionaís para limitar a incidência e
o impacto do terrorismo, do tráfico de drogas e do HIV/AlDS.
• Implementar as convenções internacionaís das quaís o Brasil é
signatário, como as que tratam dos direitos da criança e do adolescente,
em particular cumprido prazos na entrega de planos de ação e relatórios.
• Implementar propostas de proteção dos direitos da mulher
contidas nos seguintes documentos: a) Declaração e Proposta de Ação
da Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em Viena
em 1993; b) Declaração sobre Eliminação da Violência contra a
Mulher, aprovada pela ONU em 1993; c) Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher
("Convenção de Belém do Pará»), aprovada pela OEA em 1994.
• Implementar a Convenção Internacional sobre a eliminação de
todas as Formas de Discriminação Racial
• Implementar as Convenções 29,105 e 111 da OIT, que tratam
do trabalho forçado e da discriminação nos locaís de trabalho.
• Dar cumprimento à obrigação de submeter relatórios periódicos sobre a implementação de convenções e tratados de direitos
humanos, dos quaís o Brasil seja parte.
Médio Prazo
• Dar publicidade e divulgação aos textos dos tratados e das
convenções internacionaís de direitos humanos de que o Brasil seja
parte.
Apoio a orgarnzações e operações de defesa dos direitos humanos
Curto prazo
• Promover o intercâmbio internacional de experiências em matéria de proteção e promoção dos direitos humanos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2165-2314, maio 1996

2224
• Promover o intercâmbio internacional de experiências na área
da educação e treinamento de forças policiais visando melhor prepará-las para limitar a incidência e o impacto de violações dos direitos
humanos no combate à criminalidade e à violência.
• Criar e fortalecer programas internacionais de apoio a projetos nacionais que visem a proteção e promoção dos direitos
humanos, em particular da reforma e melhoria dos sistemas judiciários e policiais.
• Apoiar a elaboração do protocolo facultativo adicional à Convenção contra tortura e outros tratamentos, ou penas cruéis, desumanas ou degradantes.
Médio prazo
• Fortalecer a cooperação com organismos internacionais de
proteção aos direitos humanos, em particular a Comissão de Direitos
Humanos da ONU, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Instituto Interamericano de Direitos Humanos.
• Apoiar a elaboração da Declaração sobre os Direitos das Sociedades Indígenas, da ONU.
• Incentivar a ratificação dos instrumentos internacionais de
proteção e promoção dos direitos humanos pelos países com os quais
o Brasil possui relações diplomáticas.
• Desenvolver no País o Plano de Ação da Década para a Educação em Direitos Humanos, aprovado pela Organização das Nações
Unidas em 1994 para o período 1995/2004.
Implementação e Monitoramento do Programa Nacional
de Direitos Humanos
Implementação
• Criar um serviço civil constituído por jovens formados como
agentes da cidadania, que possam atuar na proteção dos direitos
humanos em todos os estados do País.
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• Elaborar um Manual dos Direitos Humanos, a ser distribuído nos estados e municípios, para informar, educar e treinar os
integrantes de organizações governamentais e não-governamentais responsáveis pela implementação do Programa Nacional de
Direitos Humanos, e para deixar claro os compromissos assumidos
pelo Brasil na área de direitos humanos tanto no Programa Nacional quanto no plano internacional.
• Desenvolver campanha publicitária no âmbito nacional,
através dos vários meios de comunicação social, com o objetivo de
esclarecer e sensibilizar o País para a importância dos direitos
humanos e do Programa Nacional de Direitos Humanos.
• Atribuir ao Miuistério da Justiça, através de órgão a ser
designado, a responsabilidade pela coordenação da implementação e
atualização do Programa Nacional de Direitos Humanos, inclusive
sugestões e queixas sobre o seu cumprimento. Atribuir a entidades
equivalentes a responsabilidade pela coordenação da implementação
do programa nos estados e municípios.
• Promover estudos visando à criação de um sistema de concessão de incentivos por parte do Governo federal aos Governos estaduais que implementarem medidas favoráveis aos direitos humanos
previstas no Programa Nacional de Direitos Humanos.
Monitoramento
• Atribuir ao Ministério da Justiça a responsabilidade de apresentar ao Presidente da República relatórios quadrimestrais sobre a
implementação do Programa Nacional de Direitos Humanos, face à
situação dos direitos humanos no Brasil.
• Destinar aOS Governos estaduais a responsabilidade de elaborar e apresentar ao Ministério da Justiça relatórios quadrimsstrais e anuais sobre a implementação do Programa Nacional de
Direitos Humanos e a situação dos direitos humanos no respectivo
Estado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 5, p. 2165-2314, maio 1996

2226
DECRETO N' 1.905, DE 16 DE MAIO DE 1996
Promulga a Convenção sobre Zonas
Úmidas de Importância Internacional, especialmente como Habitat de Aves Aquáticas,
conhecida como Convenção de Bamear, de 2
de fevereiro de 1971.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que a Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional, especialmente como Habitat de Aves Aquáticas,
conhecida como Convenção de Ramsar, foi assinada em Ramsar, Irã,
em 2 de fevereiro de 1971;
Considerando que a Convenção ora promulgada foi oportunamente submetida ao Congresso Nacional que a aprovou por meio do
Decreto Legislativo nº 33, de 16 de junho de 1992;
Considerando que a convenção em tela entrou em vigor internacional em 21 de dezembro de 1975;
Considerando que o Governo brasileiro depositou a Carta de
Ratificação do instrumento multilateral em 24 de maio de 1993,
passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 24 de setembro de
1993, na forma do seu art. 11.
DECRETA:
Art. 1s A Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional, especialmente como Habitat de Aves Aquáticas, conhecida
como Convenção de Ramsar, assinada em Ramsar, Irã, em 2 de
fevereiro de 1971, apensa por cópia ao presente decreto, deverá ser
executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2º O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado noDO de 17.5.1996, pégs. 8520/8521.
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DECRETO N' 1.906, DE 16 DE MAIO DE 1996
Institui Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) para os fins que especifica e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IVe VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1" Fica instituido Grupo de Trabalho Intermínisteríal, com
o objetivo de elaborar e apresentar proposta de uma Política Nacional
de Segurança e Privacidade das Comunicações para o País.
Art. 2' O Grupo de Trabalho Interministerial será composto por
um representante de cada órgão a seguir indicado:
I
Ministério da Justiça;
II
Ministério da Marinha;
III
Ministério do Exército;
Ministério das Relações Exteriores;
IV
Ministério da Aeronáutica;
V
VI - Ministério das Comunicações;
VII - Ministério da Ciência e Tecnologia;
VIII
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
IX
Estado-Maior das Forças Armadas;
X
Casa Militar da Presidência da República;
XI
Secretaria-Geral da Presidência da República;
XII
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República, que o coordenará.

Art. 3' A Secretaria de Assuntos Estratégicos, da Presidência
da República, no prazo de 120 dias, contados da data de publicação
deste decreto, apresentará à Câmara de Políticas de Relações Exteriores e Defesa Nacional, do Conselho de Governo, a proposta de que
trata o art. I'.
Art. 4' Os representantes de que trata o art. 2',juntamente com
os seus suplentes, serão indicados pelos titulares dos respectivos
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órgãos e designados pelo Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República.
Art. 5· O Coordenador do Grupo de Trabalho Intenninisterial
poderá convidar para participar das reuniões do Colegiado outros
representantes de órgãos ou entidades públicas ou privadas.
Art. 6· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7· Revoga-se o Decreto n· 1.844, de 26 de março de 1996.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
.
Sebastião do Rego Barros Netto
Sergio Motta
Luiz Carlos Bresser Pereira
Lindolpho de Carvalho Dias
Clóvis de Barros Carvalho
Benedito Onofre Bezerra Leonel
DECRE'rO NO 1.907, DE 17 DE MAIO DE 1996
Altera o art. 4'1 do Decreto n'l 1.647, de
26 de setembro de 1995, com a redação que
lhe foi dada pelo Decreto n' 1.785, de 11 de
janeiro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nas Leis nOs 7.862, de 30 de outubro de 1989, 8.029, de 12 de abril de
1990, e 8.250, de 24 de outubro de 1991,
DECRETA:
Art. 1º Fica acrescentado um parágrafo 4· ao art. 4º do Decreto
nº 1.647, de 26 de setembro de 1995, alterado pelo Decreto nº 1.785,
de 11 de janeiro de 1996, com a seguinte redação:
«§ 4º Poderão ser renegociados, mediante novação, pela
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nária do credor originário, os créditos de natureza financeira
vencidos contra a União, desde que o cessionário tenha recebido
do cedente poderes irrevogáveis e irretratáveis para qnitar, em
dinheiro, até o limite do valor da venda em mercado do crédito
securitizado, todos os débitos do credor originário, inscritos do
Cadastro Informativo dos credores não quitados do setor público
federal (Cadin), ou que constem das certidões exigidas na assinatura de contratos com a União."
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de maio de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
DECRETO N· 1.90S, DE 20 DE MAIO DE 1996
Estabelece condições para prestação de
assistência judicial, pela União, aos servidores integrantes da Carreira Auditoria do TesouroNacional e aos titulares de cargos de
Direção e Assessoramento Superiores, em
ações decorrentes do exercício de cargo na
Secretaria da Receita Federal, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. S4, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 6· da Lei n· 9.003, de 16 de março de 1995,
DECRETA:
Art. 1º A assistência judicial de que trata o art. 6· da Lei n?
9.003, de 16 de março de 1995, será prestada pela União aos ocupantes de cargos da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, aos titulares
de cargo de Direção e Assessoramento Superiores, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal, bem como a toda e qualquer autoridade, em ações e medidas judiciais decorrentes da ação fiscal da Receita
Federal, observados os critérios estabelecidos neste decreto.
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Parágrafo único. Em caráter excepcional, desde que ocorra manifesto interesse relevante da União em ação ou medida judicial que
envolva titular de outros órgãos da Administração Pública Federal
direta, poderá o Ministro de Estado da Fazenda autorizar a prestação
judicial de que trata este artigo, mediante solicitação do titular do
Ministério interessado ou da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 2Q A assistência judicial de que trata o artigo anterior será
prestada mediante contratação, pela União, de advogado credenciado, quando o servidor tiver que responder a ação ou medida judicial,
em decorrência de ato praticado ou conduta verificada no exercício do
cargo, e não houver autorização legal para que sua defesa judicial se
efetive por meio de órgão jurídico do próprio Estado.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto no caput deste artigo
as ações e medidas judiciais requeridas pela União, se resultantes de
iniciativa formal do Ministério da Fazenda.
Art. 3Q As despesas com honorários advocatícios e custas judiciais, nos termos e nas condições estabelecidas no artigo anterior,
correrão à conta do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf), criado pelo
Decreto-Lei n Q 1.437, de 17 de dezembro de 1975.
Art. 4Q A contratação de advogados autônomos para a prestação
de serviços técnicos especializados na área jurídica, para fins específicos de promover a assistência judicial de que trata este decreto, será
precedida de pré-qualificação e credenciamento dos interessados,
devendo ser observado, ainda, o disposto nos arts. 25, § 2Q , 26, 54 e 55
da Lei n Q 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ F É inexigível procedimento licitatório para a contratação,
tendo em vista a singularidade dos serviços a serem prestados, de
acordo com as disposições dos arts. 25, inciso II e § 1Q, 13, inciso V e
§ 3Q, da Lei n Q 8.666, de 1993.
§ 2Q A contratação de advogado será feita, sem vinculo empregatício, para o patrocínio específico da assistência judicial, e os
honorários advocatícios pela prestação dos serviços não poderão ultrapassar os valores fixados pelo Ministro de Estado da Fazenda em
tabela própría.
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§ 3º Compete ao Secretário da Receita Federal gerir o processo
de contratação a que se refere o caput deste artigo.
Art. 5· Os advogados que desejarem credenciamento para prestação de serviços poderão participar de processo de pré-qualificação,
que será tornado público mediante prévio edital expedido pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que a
Administração utilize-se, suplementarmente e a qualquer tempo, de
convites a advogados que gozem de boa reputação profissional, para
o fim de credenciamento.
Art. 6· O edital de pré-qualificação exigirá do pretendente ao
credenciamento a apresentação de:
I - proposta de prestação de serviços profissionais;
H - certidões negativas de processo disciplinar da Seção da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em que for inscrito, de
processo criminal e civil por dívida, expedida pelos cartórios de
distribnição e protesto de títulos da Comarca em que tiver domicílio;

IH - prova de inscrição na OAB há mais de dois anos e de
quitação de anuidade;
IV - comprovação de que tem escritório de advocacia regularmente instalado;
V - curriculum vitae, inclusive dos sócios no caso de sociedade
de advogados, em que fique demonstrada a notória especialização
num dos seguintes ramos do Direito: Penal, Civil, Administrativo,
Processo Penal ou Processo Civil;
VI - declaração de que não exerce cargo ou função em órgão ou
entidade da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital ou
Municipal.
Parágrafo único. A especificidade dos serviços a serem prestados poderá justificar a exigência de outros documentos e requisitos
estabelecidos em ato do Secretário da Receita Federal.
Art. 7· Será permitido o credenciamento, a qualquer tempo, de
qualquer interessado que preencha os requisitos exigidos nos incisos
e parágrafo do artigo anterior.
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Art. S· O advogado que atender às exigências estabelecidas
neste decreto estará habilitado, após o credenciamento, a celebrar
contrato de prestação de serviços, observadas as prescrições dos arts.
54 e 55 da Lei n· S.666, de 1993.
Parágrafo único. O contrato poderá abranger a prestação de
serviços em mais de uma comarca ou localidade, se a capacidade
laboral do contratado o permitir.
Art. 9· A procuração a advogado contratado, inclusive com poderes para substabelecimento, será outorgada pelo servidor assistido,
a que se refere o art. 1· deste decreto.
Parágrafo único. O substabelecimento da procuração somente
poderá ser conferido a profissional credenciado.
Art. 10. A Secretaria da Receita Federal, quando entender
conveniente e oportuno, ou por inadimplemento do advogado contratado, poderá rescindir o contrato de prestação de serviços e descredenciar o profissional, promovendo a revogação do mandato, com
antecedência mínima de dez dias.
§ 1· Na hipótese de rescisão contratual motivada por inadimplemento do contratado, poderá ser permitido, se convier aos interesses do órgão, que o advogado conclua a prestação dos serviços relativos
aos processos em andamento, sem prejuízo da responsabilidade penal
ou civil decorrente do inadimplemento.
§ 2· O advogado que rescindir o contrato ou renunciar ao mandato deverá notificar a Secretaria da Receita Federal, com antecedência mínima de dez dias, permanecendo nesse período responsável pelo
patrocínio, a fim de evitar prejuízos ao servidor assistido.

Art. 11. O Ministro de Estado da Fazenda expedirá os atos
complementares que se fizerem necessários à execução deste decreto.
Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de maio de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
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DECRETO N" 1.909, DE 20 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre a execuçãodo Vigésimo PrimeiroProtocoloAdicional aoAcordode Complementação Econômica n Q 2~ entre Brasil e
Uruguai, de 4 de março de 1996.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Uruguai,
com base no Tratado do Montevidéu de 1980, assinaram em 4 de
março de 1996, em Montevidéu, o Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 2, entre Brasil e
Uruguai,
DECRETA:
Art. 1º O Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica nº 2, entre Brasil e Uruguai, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 21.5.1996, págs. 876218763.
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DECRETO Nº 1.910, DE 21 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre a concessão e a permissão
de serviços desenvolvidos em terminais alfandegados de uso público e dá outras prouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nas Leis nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nº 9.074, de 7 dejulho
de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Terminais alfandegados de uso público são instalações
destinadas à prestação dos serviços -públicos de movimentação e
armazenagem de mercadorias importadas ou a exportar, não localizadas em área de porto ou aeroporto.
§ 1º São terminais alfandegados. de uso público:
a) as Estações Aduaneiras de Fronteira (EAF);
b) as Estações Aduaneiras Interiores (EADI);

c) os Terminais Retroportuários Alfandegados (TRA).
§ 2º EAF são terminais situados em zona primária de ponto
alfandegado de fronteira, ou em área contígua, nos quais são executados os serviços de controle aduaneiro de veículos de carga em
tráfego internacional, de verificação de mercadorias em despacho
aduaneiro e outras operações de controle, determinados pela autoridade aduaneira.
§ 3º EADI são terminais situados em zona secundária, nos
quais são executados os serviços de operação, sob controle aduaneiro,
com carga de importação ou exportação.
§ 4º TRA são terminais situados em zona contígua à de porto
organizado ou instalação portuária, compreendida no perímetro de
cinco quilômetros dos limites da zona primária, demarcada pela
autoridade aduaneira local, nos quais são executados os serviços de
operação, sob controle aduaneiro com carga de importação e exportação, embarcadas em contêiner, reboque ou semi-rebcque.
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Art. 2" Nas EADI, poderão ser realizadas operações com mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros:
I - comum;
II - suspensivos:
a) entreposto aduaneiro na importação e na exportação;
b) admissão temporária;
c) trânsito aduaneiro;

d) Drawback;
e) exportação temporária;

f>

depósito alfandegado certificado e depósito especial alfandegado.

Art. 3" Nas EAF e TRA, somente serão realizadas operações
com mercadorias submetidas ao regime aduaneiro comum.
Art. 4" Os serviços desenvolvidos em terminais alfandegados
de uso público poderão ser delegados a pessoas jurídicas de direito
privado, que tenham como principal objeto social, cumulativamente
ou não, a armazenagem, a guarda ou o transporte de mercadorias.
Parágrafo único. A delegação será efetivada mediante permissão
de serviço público, salvo quando os serviços devam ser prestados em
terminais instalados em imóveis pertencentes à União, caso em que será
adotado o regime de concessão precedida da execução de obra pública.
Art. 5º A concorrência para exploração dos serviços de que trata
o art. 1" será precedida de publicação de ato da Secretaria da Receita
Federal, especificando o tipo e a quantidade de terminais, a unidade
administrativa da-Secretaria da Receita Federal, em cuja jurisdição
deverão ser instalados, e o prazo da concessão ou permissão.
Parágrafo único. Somente será aberta a concorrência para a
instalação de TRA, quando não for viável, a juízo da Secretaria da
Receita Federal, a instalação de EADI no mesmo município onde se
localiza o porto organizado ou a instalação portuária, ou em município
circunvizinho.
Art. 6" Para habilitação na concorrência, exigir-se-á da empresa interessada a apresentação dos seguintes documentos:
I - cópia autenticada do registro comercial ou do ato constitutivo e suas alterações, devidamente arquivados na repartição compeCol. Leis Rep.Fed. Brasil, Brasília,v. 188, n. 5, p. 2165-2314, maio 1996
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tente, contendo a indicação precisa de seu principal objeto social, bem
como cópia da ata da assembléia geral que elegeu os representantes
legais, no caso de sociedade anônima;
li - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira, em funcionamento no.Pais;
III - prova de propriedade do imóvel ou autorização para sua
ocupação, para os fins e pelo prazo fixado no edital, registrado no
cartório competente;
IV - prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes
(CGC), do Ministério da Fazenda;
V - prova de inscrição no cadastro de contribuintes de estado ou município em que estiver localizada a sede da empresa, se for
o caso;

VI - prova de regularidade para com a Seguridade Social e o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
VII - certidão negativa de débitos, expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional, com
jurisdição sobre o local em que for estabelecida a sede da licitante;
VIII - certidão negativa de débitos, expedida por órgãos das
Secretarias de Fazenda do Estado e do Município em que for localizada a sede da licitante;
IX - indicação de pessoal técnico, de instalações e de eqnipamentos adequados e disponiveis para a realização do objeto da concorrência;

X - comprovação da qualificação dos membros da equipe
técnica responsável pelos serviços a serem prestados pela concessionária ou permissionária;

XI - certidão negativa de falência ou concordata, expedida
pelo cartório distribuidor do local em que for estabelecida a sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa física;

XII - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios;
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XIII - documento expedido pela Prefeitura Municipal com jurisdição sobre o imóvel oferecido, no qual conste anuência expressa
quanto à sua utilização para a exploração dos serviços objeto da
concorrência.
Parágrafo único. Os documentos de que tratam os incisos III e
XIII deste artigo não serão exigidos na hipótese de instalação de
terminal em imóvel pertencente à União.
Art. 7· Na concorrência, será permitida a participação de empresas em consórcio.
Art. 8· No julgamento da concorrência, será considerada a combinação dos critérios do menor valor da tarifa do serviço público a ser
prestado, com o da maior oferta de pagamento ao fundo Especial de
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização
(Fundai), instituído pelo Decreto-Lei n·1.437, de 17 de dezembro de
1975, pela outorga da concessão ou permissão.
§ 1· Na composição do critério de julgamento, a maior oferta de
pagamento ao Fundaf e o menor valor da tarifa corresponderão,
respectivamente, a vinte por cento e oitenta por cento do total de
pontos.
§ 2· O edital fixará o valor núnimo da oferta de pagamento ao
Fundaf.
Art. 9º O edital de concorrência será elaborado pela Secretaria
da Receita Federal, observados os critérios e as normas gerais da
legislação própria sobre licitações e contratos, e conterá os critérios
de revisão e reajuste de tarifas, na forma da legislação aplicável.
§ 1· A tarifa deverá ser fixada de forma a permitir a amortização do investimento.
§ 2· A concessionária ou a permissionária poderá auferir receitas acessórias em decorrência da prestação de serviços conexos com
aqueles objeto da concessão ou permissão, prestados facultativamente aos usuários, e especificados em atos da Secretaria da Receita
Federal.
§ 3· As receitas previstas no parágrafo anterior serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.
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§ 4" O edital fixará o prazo da permissão ou concessão, observado o limite improrrogável de dez anos.
§ 5" Na concessão precedida de obra, o prazo previsto no
parágrafo anterior poderá ser ultrapassado, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante
a exploração do serviço ou da obra em prazo adequado e determinado no edital.

Art. 10. A concessão ou permissão para a prestação de serviços
em terminal alfandegado de uso público será formalizada por contrato
celebrado entre a União, representada pela Secretaria da Receita
Federal, e a licitante vencedora.
§ I" O contrato de concessão conterá cláusulas relativas às
matérias enumeradas no art. 23, e seu parágrafo único, da Lei n"
8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

§ 2" O contrato de permissão, que será de adesão, conterá, no
que couberem, as cláusulas referidas no parágrafo anterior, bem como
aquelas sobre sua precariedade e revogabilidade unilateral.

§ 3" Constituem motivos para rescisão do contrato de concessão
ou permissão o descumprimento de cláusulas contratuais, a paralisação dos serviços sem justa causa, bem como as demais causas indicadas no art. 78 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, no que
couberem.
§ 4" Do contrato a que se refere este artigo deverá constar
cláusula prevendo que a concessionária ou permissionária assumirá
a condição de fiel depositário da mercadoria sob sua guarda.

Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal exercer as
atribuições relacionadas nos inciso I a VII e X a XII do art. 29 da Lei
n" 8.987, de 1995.
Parágrafo único. No exercício da fiscalização da prestação dos
serviços, a Secretaria da Receita Federal terá acesso aos dados
relativos a administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária ou permissionária.
Art. 12. Permanecerão válidas, pelo prazo de dois anos, contado da data de publicação deste decreto, as permissões outorgadas sem
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concorrência, em caráter precário e por prazo indeterminado, anteriormente à entrada em vigor da Lei n Q 8.987, de 1995, para prestação
de serviços em terminais alfandegados de uso público, entrepostos
aduaneiros de uso público, centrais aduaneiras interiores e depósitos
alfandegados públicos.
§ F No prazo fixado no caput deste artigo, a Secretaria da
Receita Federal adotará as providências necessárias para a realização das concorrências que precederão a outorga das novas concessões
ou permissões, permitida a participação das atuais permissionárias
nos novos procedimentos licitatórios.
§ 22 Se, no referido prazo, não tiver sido possível a realização
das concorrências para fins de outorga das novas concessões ou
permissões, a Secretaria da Receita Federal poderá prorrogá-lo por
período não superior a três anos.
§ 3Q As permissionárias deverão requerer à Secretaria da Re-

ceita Federal, no prazo de noventa dias da publicação deste decreto,
o reconhecimento de que se enquadram na situação a que se refere
este artigo, fazendo prova do ato de permissão.
§ 4Q A não-apresentação do requerimento no prazo estipulado
no parágrafo anterior, bem como a falta de prova do ato da outorga,
acarretará a extinção imediata da permissão.
§ 5Q A Secretaria da Receita Federal expedirá ato reconhecendo
a validade das permissões de que trata este artigo.

Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se os arts. 21, 22, §§ l Q e 2', e 25 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n' 91.030, de 5 de março de
1985.
Brasília, 21 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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DECRETO NQ 1.911, DE 21 DE MAIO DE 1996
Remaneja os cargos em comissão que
menciona, aprova a Estrutura Regimental e
o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
(DNER), altera o Anexo II do Decreto n'
1.642, de 25 de setembro de 1995, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q Ficam remanejados os seguintes cargos em comissão:
I - do Ministério dos Transportes para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, dois DAS 102.4 e um DAS
101.1;
H - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
(DNER), oriundos de órgãos extintos da Administração Pública Federal, um DAS 101.5, três DAS 101.4, dois DAS 101.2, quatro DAS
101.1 e dois DAS 102.1;
IH - do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
(DNER) para o Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, um DAS 101.3.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no inciso I deste
artigo, o Anexo H ao Decreto n'' 1.642, de 25 de setembro de 1995,
passa a vigorar na forma do Anexo I a este decreto.
Art. 2Q Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), que passam a vigorar na forma dos Anexos H e HI a este decreto.
Art. 3Q OS apostilamentos dos cargos decorrentes da aprovação
da Estrutura Regimental de que trata o artigo anterior serão efetuados pelo órgão de pessoal do Departamento Nacional de Estradas de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2165-2314, maio 1996

2241
Rodagem (DNER) e deverão ocorrer no prazo de vinte dias, contados
da data de publicação deste decreto.
Parágrafo único. Após o apostilamento previsto no caput deste
artigo, o Ministro de Estado dos Transportes fará publicar no Diário
Oficial da União, no prazo de trinta dias, contados da data da
publicação deste decreto, a relação nominal dos titulares dos cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS)
a que se refere o Anexo Ifl, indicando, inclusive, o número de cargos
vagos, sua denominação e respectivos níveis,
Art. 4· O Regimento Interno do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem (DNER) será aprovado pelo Ministro de Estado
dos Transportes e publicado no Diário Oficial da União, no prazo de
cento e oitenta dias, contados da data de publicação deste decreto.
Art. 5· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6· Revoga-se o Decreto n· 61, de 15 de março de 1991.
Brasília, 21 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein
Luiz Carlos Bresser Pereira
(Decreto n· 1.911, de 21 de maio de 1996)
ANEXaI
(Decreto n? 1.642, de 25 de setembro de 1995)
ANEXOU
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Minstério dos Transportes
Unidades

Cargos
Funções
NO
4

6

Denominação

DAS

Cargo/Função

FG

Assessor do
Ministro
Assistente do
Ministro

102.4
102.3
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Cargos

Unidades

Funções

N'
Gabinete
Assessoria Parlamentar
Divisão
Assessoria de Comunicação Social
Divisão
Serviço
Assessoria Administrativa
Divisão

Serviço
Secretaria Executiva

Gabinete
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral do Programa de Redução
de Acidentes nas Estradas

Divisão

Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Serviço
Coordenação-Geral de Modernização e
Informática

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Serviço
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos
Coordenação
Divisão
Serviço

1
5
5
1
3
1
3
6
1
3
5
1
2
2
1
3
3
6
4

Denominação
CargolFunção
Chefe
Assessor

Auxiliar
Chefe da Assessoria

Chefe
Chefe da Asessoria
Chefe

Chefe
Chefe da Assessoria

Chefe
Chefe
Secretário Executivo

Assessor do
SecretárioExecutivo
Auxiliar
Chefe

Coordenador
Chefe
Chefe
Supervisor de
Programa

1
2
60
69
84
1
2
1

Coordenador-Geral

1
3
6

Coordenador-Geral
Coordenador

8

1
1
3
7

9
1
3
6
9

Chefe

Subsecretário

Assessor
Chefe

Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
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FG
101.5
102.2
102.1
101.4
101.2
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1

NE
102.4
102.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.4
101.2
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.1
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
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Cargos
Unidades

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Serviço
Coordenação-Geral de Política Setorial
Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Captação de Recursos
Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Acompanhamento e
Avaliação
Coordenação
Divisão
Serviço

Consultoria Jurídica
Coordenação

Divisão
Serviço

Secretaria de Transportes Aquaoiârioe

Serviço

Departamento de Marinha Mercante
Coordenação-Geral do Fundo da Marinha
Mercante
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Transportes Marítimos
Divisão
Serviço

Departamento de Portos

Funções
NO
1
2
2
1
1
2
4
4
1
2
4
6
1
2
4
4
1

Denominação

Cargo/Função
Subsecretário

Assessor
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador

Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral

3
6
6
1
2
4
8
1
1
1
2

Coordenador
Chefe
Chefe
Consultor Jurídico

Assessor

DAS

FG

101.5
102.2
102.1
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.5
102.2
101.3
101.2
101.1
101.6
101.5

2
2

Coordenador
Chefe
Chefe
Secretário
Secretário-Adjunto
Assessor de
Secretário
Assessor
Chefe

1
2

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Diretor
Auxiliar

101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
101.5
102.1

1
2
12
1
3
6
1
2

102.4
102.2
101.1
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Cargos

Unidades

Funções

N'

Denominação
CargolFunção

DAS

FG

Coordenação-Geral de Descentralização
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Infra-Estrutura
Portuária
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Gestão dos Contratos
de Concessão
Divisão
Serviço

1
2
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
2
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
2
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

Departamento de Hidrouias Interiores

1
2

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101A

Divisão
Coordenação-Geral de Infra-Estrutura
Hidroviária
Divisão

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
2

Secretário
Secretário-Adjunto

101.6
101.5

Coordenação-Geral de Transporte e Apoio
Técnico

Secretaria de Transportes Terrestres

Serviço

Departamento de Transportes Roâouíârioe
Coordenação-Geral de Transportes
Rodoviários
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Gerência e Serviços
Divisão

Serviço

Departamento de Transportes Ferroviários
Coordenação-Geral de Planejamento e
Concessões
Divisão
Serviço

Assessor de
Secretário
Assessor

101.2

Chefe

102.4
102.2
101.1

1
2

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1

1
2
4
1
2
4

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1

1
2

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1

1
3
6

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

2
2
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Cargos

Unidades

Funções

N'
Coordenação-Geral de Regulamentação e
Fiscalização
Divisão
Serviço

Secretaria de Desenvolvimento

1
3
6
1
1
2
2
2

Serviço

Departamento de Desenvolvimento
Institucional e Tecnológico
Coordenação-Geral de Desenvolvimento
Institucional
Divisão
Coordenação-Geral de Transportes Urbanos

Divisão
Serviço

1
2

Denominação
CargolFunção

DAS

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

Secretário
Secretário-Adjunto

101.6
101.5

Assessor de
Secretário

Assessor
Chefe

Diretor
Auxiliar

FG

102.4
102.2
101.1
101.5
102.1

1
2
1
2
3

Coordenador-Geral

1
2
1
3
2
1
3
4

Diretor
Auxiliar

Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1

1
2

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1

1
3
1

Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral

101.4
101.2
101.4

3
4

Chefe
Chefe

101.2
101.1

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Chefe

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.4
101.2
101.1

Departamento de Avaliação Econômica e da

Qualidade
Coordenação-Geral de Gestão da Quallidade

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Análise Econômica

Divisão
Serviço

Departamento de Logística de Transportes
Coordenação-Geral de Integração da
Infra-Estrutura
Divisão
Coordenação-Geral de Logística Operacional
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Articulação e
Acompanhamento
Divisão

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
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Cargos

Unidades

Denominação

Funções

DAS
FG

Cargo/Função

N'
Delegacia de Administração no Estado do Rio

de Janeiro

Delegado
Auxiliar

1
3
5
10

Divisão
Serviço

101.3
102.1
101.2
101.1

Chefe

Chefe

b) Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério dos Transportes
Código
DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

DAS

Situação Nova

Qt.

Va1orTotal

Qt.

Valor Total

6,52

3
15
34
26
107
141

19,56
74,10
104,72
32,24
118,77
141,00

3
15
34
26
107
140

19,56
74,10
104,72
32,24
118,77
140,00

14
6
17
28

43,12
7,44
18,87
28,00

12
6
17
28

36,96
7,44
18,87
28,00

391

587,82

388

580,66

60
69
84

18,60
16,56
15,96

60
69
84

18,60
16,56
15,96

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
3,08
1,24

1,11
1,00

Subtotal1
FG-1
FG-2
FG-3

Situação Atua!

Unitário

0,31
0,24
0,19

-

-

-

-

Subtotal2

213

51,12

213

51;12

Total 1+2

604

638,94

601

631,78

ANEXOU
Estrutura Regimental do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER)
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade

Art. 1· O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
(DNER), autarquia federal, criada pelo Decreto-Lei n· 8.463, de 27 de
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dezembro de 1945, reorganizada pelo Decreto-Lei n" 512, de 21 de
março de 1969, com sede na Cidade de Brasília, foro no Distrito
Federal ejurisdição em todo o território nacional, tem como finalidade
executar a Política Nacional de Transporte Rodoviário.
CAPÍTULO li
Da Organização, Competência e Atribuições
Seção!
Da Estrutura Básica

Art. 2" O DNER tem a seguinte estrutura básica:
I - órgão colegiado: Conselho Administrativo;
II - órgãos de assistência direta e imediata ao Diretor-Geral:
a) Gabinete;
b) Assessoria Técnica;
c) Assessoria de Planejamento;
III - órgãos seccionais:
a) Procuradoria-Geral;
b) Auditoria;
c) Diretoria de Administração e Finanças;
IV - órgãos específicos singulares:
a) Diretoria de Engenharia Rodoviária;
b) Diretoria de Operações Rodoviárias;
c) Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico;
d) Diretoria de Concessões Rodoviárias;
V - órgãos regionais: Distritos Rodoviários Federais.

Seção!!
Da Direção e Nomeação
Art. 3" O DNER é dirigido por um Diretor-Geral, nomeado pelo
Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado dos
Transportes.
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Parágrafo único. O DNER contará com um Diretor Executivo,
nomeado pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de
Estado dos Transportes.
Art. 4º As diretorias serão dirigidas por diretores, as assessorias por Chefe de Assessoria e o Gabinete por Chefe de Gabinete, todos
nomeados pelo Ministro de Estado dos Transportes, por indicação do
Diretor-Geral, observado a legislação especifica.
Art. 5º O Procurador-Geral, o Auditor-Chefe e os Chefes de
Distrito serão nomeados pelo Diretor-Geral, dentre profissionais com
experiência compativel com as atividades próprias do cargo, observado a legislação especifica.
Art. 6º Os demais servidores serão nomeados pelo Diretor-Geral.

Seção III
Da Competência e Composição do Órgão Colegiado
Art. 7º Ao Conselho Administrativo compete definir as políticas organizacionais e normas de funcionamento interno do DNER e
deliberar sobre seus planos, programas e outras matêrias relativas
ao Sistema Rodoviário Nacional que lhe sejam submetidas.
Art. 8º O Conselho Administrativo é constituído pelo DiretorGeral, que o preside, pelos demais diretores, pelo Chefe da Assessoria
Técnica, pelo Chefe da Assessoria de Planejamento e pelo Procurador-Geral.
Parágrafo único. O diretor Executivo substitui o Presidente do
Conselho Administrativo em suas ausências e impedimentos.

SeçãoN
Das Competências dos demais Órgãos
Art. 9º Ao Gabinete compete assistir ao Diretor-Geral em sua
representação social e política e incumbir-se do preparo e despacho
de seu expediente pessoal, bem assim das atividades de comunicação
social, de relações públicas e de apoio administrativo.
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Art. 10. À Assessoria Técnica compete coordenar e efetuar
análises e estudos específicos e prestar assessoria em outros assuntos
que lhe forem cometidos pelo Diretor-Geral.
Art. 11. À Assessoria de Planejamento compete programar,
coordenar e orientar as ações das áreas de orçamento, planejamento,
informática, informações e licitações do DNER.
Art. 12. À Procuradoria-Geral compete:
I - a representação judicial e extrajudicial do DNER;
H - exercer atividades de consultoria e assessoramento jurídicos aos órgãos do DNER, aplicando-se, no que couber, o disposto no
art. 11 da Lei Complementar n" 73, de 10 de fevereiro de 1993;
IH - a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer
natureza, inerentes às atividades do DNER, inscrevendo-os em dívida
ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.

Art. 13. À Auditoria compete comprovar a legalidade e a legitimidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e efetividade, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
Art. 14. À Diretoria de Administração e Finanças compete
programar e coordenar a execução das atividades relativas a recursos
humanos, organização e modernização, material, patrimônio e finançasdo DNER.
Art. 15. À Diretoria de Engenharia Rodoviária compete programar e coordenar a execução das obras rodoviárias a cargo do
DNER.
Art. 16. À Diretoria de Operações Rodoviárias compete programar e coordenar a fiscalização da utilização das rodovias, bem como
controlar, avaliar e orientar as atividades de segurança e educação
de trânsito, articulando-se com o policiamento rodoviário para seu
atendimento.
Art. 17. À Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico compete
a programação e a coordenação da elaboração de estudos e pesquisas
para o desenvolvimento tecnológico do setor rodoviário.
Art. 18. À Diretoria de Concessões Rodoviárias compete a
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des do Programa de Concessões e Fiscalização das rodovias federais
concedidas aos Estados ou à iniciativa privada.
Art. 19. Aos Distritos Rodoviários Federais compete a execução dos programas e atividades do DNER.
CAPÍTULO III
Das Atribuições dos Dirigentes
Seção!
Do Diretor-Geral
Art. 20. Ao Diretor-Geral incumbe:
I - dirigir, coordenar e controlar as atividades do DNER,
em estrita consonância com a Política Nacional de Trânsito Rodoviário, formulada pelo Ministério dos Transportes, por intermédio da
Secretaria de Transportes Terrestres;
U - representar o DNER ativa ou passivamente, em juízo
ou fora dele, de forma pessoal ou por delegados expressamente
designados, assinar os atos que envolvam esse representação, inclusive contratos, convênios, acordos e ajustes;
lU - proferir as decisões finais do DNER, ressalvada a competência específica do Conselho Administrativo;
IV - praticar qualquer ato de competência do Conselho Administrativo, quando imperioso em razão de circunstância imprevista, submetendo-o à homologação do Conselho na primeira sessão
subseqüente;
V - promover a negociação de empréstimos vinculados a
programas do DNER, em uível nacional e internacional;
VI - ordenar o empenho de despesas, a movimentação dos
recursos financeiros do DNER e o pagamento das despesas;
VII - encaminhar, anualmente, ao Tribunal de Contas da
União, por intermédio da Secretaria de controle Interno do Ministério
dos Transportes, o relatório de atividades e a prestação de contas
anual do DNER;
VIU - ratificar atos de dispensa ou de declarações de inexigibilidade de licitações nos casos previstos em lei;
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IX - declarar a utilidade pública de bens para fins rodoviários, na forma da legislação em vigor;
X - determinar sindicâncias e instaurar processo administrativo-disciplinar;
Xl - apreciar as conclusões de inquéritos administrativos e
determinar a aplicação de penalidades aos servidores do DNER, na
forma da lei.

Seção II
Do Diretor Executivo

Art. 21. Ao Diretor Executivo incumbe:
I H mentos;

auxiliar e assessorar o Diretor-Geral;
substituir o Diretor-Geral em suas ausências e impedi-

IH - exercer outras atividades que lhe forem delegadas pelo
Diretor-Geral.
SeçãolIl
Dos Diretores e Demais Dirigentes

Art. 22. Aos diretores incumbe planejar, dirigir, coordenar e
orientar a execução das atribuições das respectivas diretorias e
exercer outras incumbências que lhes forem cometidas pelo Diretor-Geral.
Art. 23. Ao Chefe de Gabinete da Diretoria-Geral, aos Chefes
de Assessoria, ao Procurador-Geral, ao Auditor-Geral e demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das
atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que
lhes forem cometidas em suas áreas de competência.
Art. 24. Aos Chefes dos Distritos Rodoviários Federais incumbe programar, coordenar e orientar a realização de estudos e
análises necessárias à elaboração de diagnósticos e prognósticos
relativos a engenharia rodoviária, trânsito e transporte, no âmbito
de sua jurisdição.
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CAPÍTULO IV
Do Patrimônio e dos Recursos

Art. 25. Pertencem à administração do DNER os bens e direitos afetados ao serviço público rodoviário.
Art. 26. Integram o patrimônio do DNER os bens e direitos que
tenha adquirido, ou que venha a adquirir.
Art. 27. Constituem recurso do DNER:
I - dotações orçamentárias que lhe forem consignadas no
orçamento da União;
11 serviços;

111 -

rendas de qualquer natureza derivadas dos próprios
outras receitas.

Art. 28. O patrimônio e os recursos do DNER serão utilizados,
exclusivamente, na execução de suas finalidades.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 29. Os Distritos Rodoviários Federais, serão sediados em
capital de Estado, em número compatível com o Plano Nacional de
Viação, não superior a vinte e seis, podendo um mesmo Distrito ter
jurisdição sobre mais de uma unidade federada.
Art. 30. Os Distritos Rodoviários Federais sujeitam-se à
orientação técnica e normativa da Procuradoria-Geral, da Assessoria Técnica, da Assessoria de Planejamento, da Auditoria e das
Diretorias.
Art. 31. As normas de organização e funcionamento das unidades do DNER serão estabelecidas em regimento interno, aprovado
pelo Ministro de Estado dos Transportes com base em proposta do
Diretor-Geral.
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ANEXO IH
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem (DNER)
Unidades

Cargos
Funções

N'
Gabinete
Serviço

Assessoria Técnica
Assessoria de Planejamento
Divisão
Serviço
Procuradoria Geral
Divisão
Auditoria
Serviço
Diretoria de Administração e Finanças
Divisão
Serviço
Diretoria de Engenharia Rodoviária
Divisão
Serviço

Diretoria de Operações Rodoviárias

Divisão
Serviço

Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico
Divisão
Serviço

1
1
2
1
1
222
252
335
1
2
1
1
5
8
1
2
1
2
1
1
4
17
1
1
4
14

Denominação
CargolFunção

Diretor-Geral

DAS
FG

Diretor
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.6
101.4
101.1
101.5
102.2
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
102.2
101.4
102.1
101.2
101.1
101.3
101.2
101.3
101.1
101.4
102.1
101.2
101.1
101.4
102.1
101.2
101.1

1
1
3
10

Diretor
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1

1
1
3
9

Diretor
Auxiliar

101.4
102.1
101.2
101.1

Chefe de Gabinete
Chefe

Diretor Executivo
Assistente

Chefe da Assessoria
Assistente
Chefe da Assessoria

Auxiliar
Chefe
Chefe

Procurador-Geral
Chefe
Auditor-Chefe
Chefe

Diretor
Auxiliar

Chefe
Chefe

Chefe
Chefe
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Cargos
Funções

Unidades

N'

Diretor

1
1
1
3
21
63

Diretoria de Concessões Rodoviárias
Divisão
Serviço
Distritos
Serviço

DAS
FG

Denominação

Cargo/Função

101.4
102.1
101.2
101.1
101.3
101.1

Auxiliar
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

b) Quadro-Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
(DNERJ
b.I) Situação Anterior e Atual

Código

DAS
Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4

6,52

DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

1,24
1,11

Situação Atual
Quant.

1

Valor
6,52

4,94

15,40

Situação Nova
Quant.

Quant.

1
1

6,52

8
23
22
128

24,64

4,94

5
24
20
124

29,76
22,20
124,00

3
4

3
6

3,33

4,00

181

205,21

192

226,37

222
252
335

68,82

68,82
60,48

63,65

222
252
335

63,65

Subtotal2 (+)

809

192,95

809

192,95

Total

990

398,16

1.001

419,32

DAS 102.2
DAS 102.1

3,08

1,00

1,11
1,00

Subtotal1 (+)
FG-1
FG-2
FG-3

0,31

0,24
0,19

3,33

60,48

28,52
24,42

128,00
6,00
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b.2) Remanejamento de Cargos
DAS
Unitário

Código

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.1

Subtotall
Saldo

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
1,00

r»

Remanejamento

(e) - (b)

Do Mare plDNER (a)
Quant.

Valor

1
3

4,94

2
4
2

2,22
4,00
2,00

12

22,40

11

21,16

Do DNER p/Mare (b)
Valor

Quant.

9,24

1,24

1

1,24

DECRETO NO 1.912, DE 21 DE MAlO DE 1996
Dispõe sobre o alfandegamento deportos
organizados e instalações portuárias de uso
público e de uso privativo e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso lV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n· 8.630, de 25 de fevereiro de 1993,
DECRETA:
Art. 1· A Secretaria da Receita Federal poderá alfandegar:
I
portos organizados;
II
instalações portuárias de uso público;
III
instalações portuárias de uso privativo, localizadas dentro do porto organizado;
lV - instalações portuárias de uso privativo localizadas fora do
porto organizado.
§ 1· O alfandegamento de que trata este artigo independe de
abertura de concorrência por parte da Secretaria da Receita Federal,
mas somente será admitido, nas hipóteses dos incisos I e lI, quando
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houver sido observado o procedimento licitatório, para a concessão de
sua exploração, nos termos do § 2' do art. 1º e inciso I do art. 4' da Lei
n' 8.630, de 25 de fevereiro de 1993.
§ 2' O alfandegamento somente será efetivado se houver disponibilidade de recursos humanos e materiais, após definidas as condições de instalação dos órgãos de fiscalização aduaneira e de infra-estrutura indispensável à segurança fiscal, e desde que a empresa
interessada assuma a condição de fiel depositário da mercadoria sob
sua guarda.
§ 3' Salvo no caso de que trata o § 6' deste artigo, o alfandegamento é subordinado ao preenchimento pela empresa interessada dos
seguintes requisitos, além de outros que a Secretaria da Receita
Federal venha a estabelecer:
a) comprovação da concessão, no caso de porto organizado, ou do
direito de construir, reformar, ampliar, melhorar, arrendar e explorar, em se tratando de instalação portuária;

b) prévia habilitação ao tráfego internacional pelo Ministério dos
Transportes;

c) pré-qualificação como operador portuário do responsável pela
exploração da instalação portuária de uso público.
§ 4' O alfandegamento poderá abranger a totalidade ou parte
da área do porto organizado ou da instalação portuária.
§ 5' Os pedidos de alfandegamento requeridos antes da vigência deste decreto deverão ajustar-se, se necessário, às exigências deste
artigo, no prazo de noventa dias.

§ 6' Poderão, ainda, ser alfandegados silos ou tanques para
armazenamento de produtos a granel, localizados em áreas contíguas
a porto organizado ou instalações portuárias, ligados a estes por
tubulações, esteiras rolantes ou similares, instaladas em caráter
permanente.
§ 7' O alfandegamento de que trata o parágrafo anterior é
subordinado à comprovação do direito de construção e uso das tubulações, esteiras rolantes ou similares, devendo ser observado também
o disposto no § 2'.
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§ 8Q O alfandegamento será revogado se, a qualquer tempo, a
empresa interessada deixar de preencher os requisitos previstos
no § 3Q ou no § 7Q •

Art. 2Q OS administradores de portos organizados, de instalações portuárias de uso público ou de instalações portuárias de uso
privativo, alfandegados anteriormente à edição da Lei n Q 8.630, de
1993, deverão, nos termos deste decreto, requerer renovação de
alfandegamento, no prazo de seis meses, a partir da data de sua
publicação.
§ 1Q Os pedidos de renovação de alfandegamento requeridos
antes da vigência deste decreto deverão ajustar-se, se necessário, às
exigências do artigo anterior, no prazo de noventa dias.
§ 2Q A não-apresentação do requerimento, no prazo estipulado
neste artigo, acarretará caducidade imediata do alfandegamento.

Art. 3Q OScontratos de arrendamento de instalações portuárias
de uso público, firmados antes da vigência da Lei n Q 8.630, de 1993,
permanecerão válidos pelo prazo de 24 meses, contado da data de
publicação deste decreto, de conformidade com o disposto no § 2Q do
art. 42 da Lei n Q 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
§ 1Q O Ministério dos Transportes publicará no Diário Oficial
da União a relação dos contratos de arrendamento, celebrados nos
termos deste artigo.
§ 2Q Se, no prazo previsto neste artigo, não tiver sido possível a
realização de licitação, o Ministério dos Transportes ou a administração do porto poderá prorrogá-lo por período não superior a três anos.
§ 3Q A vigência do alfandegamento das instalações portuárias
de que trata este artigo corresponderá à do respectivo contrato.

Art. 4Q A título de ressarcimento das despesas administrativas
decorrentes das atividades extraordinárias da fiscalização aduaneira, aplica-se aos portos organizados e instalações portuárias, a
partir da data de publicação do ato de alfandegamento, o disposto
no art. 566 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto
n" 91.030, de 5 de março de 1985, conforme previsto no art. 22 do
Decreto-Lei n Q 1.455, de 7 de abril de 1976.
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Parágrafo único. Os portos organizados e as instalações portuárias alfandegados anteriormente à edição da Lei n" 8.630, de 1993,
que obtiveram a renovação do alfandegamento nos termos do art. 2",
ficam dispensados do pagamento do ressarcimento, pelo prazo de
cinco anos, contado da citada data.

Art. 5" Compete ao Secretário da Receita Federal declarar o
alfandegamento de recintos de zona primária e zona secundária.
Art. 6" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7" Revoga-se o inciso 11 do art. 7" do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n" 91.030, de 1985.
Brasília, 21 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

DECRETO N" 1.913, DE 22 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre a execução da Ata de Retifícaçõo do Oitavo ProtoeoloAdícional ao Acordo eleComplementação Econômica nº 18, entre

Brasil e Argentina, de 7 de novembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que a Secretaria-Geral da Associação Latino-Americana de Integração lavrou, em 7 de novembro de 1995, a pedido das
Representações do Brasil e da Argentina, a Ata de Retificação do
Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
n" 18, entre Brasil e Argentina,
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DECRETA:

Art. I" A Ata de Retificação do Oitavo Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica n" 18, entre Brasil e Argentina, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida
tão inteiramente como nela se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lompreia

o anexo está publicado no DO de 23.5.1996, págs. 8945/8946.

DECRETO N" 1.914, DE 22 DE MAIO DE 1996
Dispõe sobre a execução do Décimo
Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n~ 18, entre
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 7
de novembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina,
do Paraguai e do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu de
1980, assinaram, em 7 de novembro de 1995, em Montevidéu, o
Décimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica n" 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai,
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DECRETA:
Art. l' O Décimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n' 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à
sua vigência
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado naDO de 23.5.1996, págs. 8946/8947.

DECRETO N' 1.915, DE 23 DE MAIO DE 1996
Dá nova redação ao art. 2º do Decreto n!!
1.099, de 30 e de março de 1994, que dispõe
sobre a organização e o funcionamento da
Junta de Programação Financeira.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' O art. 2' do Decreto n' 1.099, de 30 de março de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' A Junta de Programação Financeira será composta pelos seguintes membros permanentes:
I - Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, que
será o Presidente;
II - Secretário Executivo do Ministério do Planejamento
e Orçamento, que será o Vice-Presidente;
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III - Secretário Executivo do Ministério da Previdência
e Assistência Social;
IV Fazenda;

Secretário de Política Econômica do Ministério da

V Fazenda;

Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da

VI
zenda;

Secretário da Receita Federal do Ministério da Fa-

VII - Secretário de Orçamento Federal do Ministério do
Planejamento e Orçamento;
VIII - um Diretor do Banco Central do Brasil, a ser indicado pelo Presidente daquela Instituição;
IX - Chefe da Assessoria Econômica do Ministério do
Planejamento e Orçamento.
§ 1· O Secretário de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais, do Ministério do Planejamento e Orçamento, integrará
a Junta de Programação Financeira, na qualidade de membro
não-permanente nas reuniôes em que forem objeto de deliberação
matérias relativas à programação e ao acompanhamento dos
orçamentos das empresas estatais.
§ 2· Poderão, ainda, integrar a Junta de Programação Financeira, na qualidade de membros não-permanentes, os titulares de órgãos da Administração Federal, quando convidados pelo
Presidente da Junta.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3· Revoga-se o Decreto n· 1.446, de 6 de abril de 1995.
Brasília, 23 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
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DECRETO N· 1.916, DE 23 DE MAIO DE 1996
Regulamenta o processo de escolha dos
dirigentes de instituições federais de ensino
superior, nos termos da Lei nº 9.192, de 21 de
dezembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLlCA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n· 9.192, de 21 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1· O Reitor e o Vice-Reitor de universidade mantida pela
União, qualquer que seja a sua forma de constituição, serão nomeados pelo Presidente da República, escolhidos dentre os indicados
em listas tríplices elaboradas pelo colegiado máximo da instituição, ou por outro colegiado que o englobe, instituído especificamente para este fim.
§ 1· Somente poderão compor as listas tríplices docentes integrantes da Carreira de Magistério Superior, ocupantes dos cargos de
Professor Titular, de Professor Adjunto, Nível 4, ou que sejam portadores do título de doutor, neste caso independentemente do nível ou
da classe do cargo ocupado.
§ 2· A votação será uninominal, devendo as listas ser compostas
com os três primeiros nomes mais votados em escrutínio único, onde
cada eleitor vota em apenas um nome para cada cargo a ser preenchido.
§ 3· O colégio eleitoral que organizar as listas tríplices observará o núnimo de setenta por cento de participação de membros do corpo
docente em sua composição.
§ 4· O colegiado máximo da instituição poderá regulamentar
processo de consulta à comunidade universitária, precedendo a elaboração das listas tríplices, caso em que prevalecerão a votação
definida no § 2· e o peso de setenta por cento dos votos para a
manifestação do corpo docente no total dos votos da comunidade.
§ 5· O diretor e o vice-diretor de unidade universitária serão
nomeados pelo Reitor, observados, para a escolha no âmbito da
unidade, os mesmos procedimentos e critérios prescritos neste artigo.
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Art. 2' A nomeação de diretor e vice-diretor de estabelecimento
isolado de ensino superior mantido pela União, qualquer que seja sua
forma de constituição, será de competência do Presidente da República, escolhidos entre os indicados em listas tríplices, elaboradas pelo
respectivo colegiado máximo, observado o disposto no caput e nos §§
1Q, 2º , 3º e 4º do artigo anterior.
Art. 3' Quando a universidade, o estabelecimento isolado de
ensino superior ou a unidade universitária não contar com número
suficiente de docentes de que trata o § I' do art. I' para a composição
das listas tríplices, estas serão completadas com docentes de outras
instituições ou unidades que preencham os requisitos legais.
Art. 4' As listas tríplices destinadas à escolha e nomeação de
diretor-geral e vice-diretor de centro federal de educação tecnológica
poderão contar, na sua composição, além dos docentes da Carreira de
Magistério Superior referidos no § I" do art. 1', com integrantes da
Carreira de Magistério de l' e 2' Graus, ocupantes de cargos de
Professor Titular, Professor da Classe E, Nível 4, ou que possuam o
título de doutor.
Art. 5' O mandato de Reitor e de Vice-Reitor de universidade,
de diretor e de vice-diretor de estabelecimento isolado de ensino
superior, de diretor-geral e de vice-diretor de centro federal de
educação tecnológica e de diretor e de vice-diretor de unidade universitária será de quatro anos, sendo permitida uma única recondução
para o mesmo cargo.
§ I' A recondução será obrigatoriamente precedida dos procedimentos e critérios mencionados no caput e nos §§ 1', 2', 3' e 4' do
art. I'.
§ 2' É vedada a recondução aos ocupantes dos cargos de direção,
de que trata este artigo, com mandato em vigor na data da publicação
da Lei n' 9.192, de 21 de dezembro de 1995.

Art. 6' Nos casos de vacància dos cargos de Reitor ou Vice-Reitor de universidade, de diretor ou vice-diretor de estabelecimento
isolado de ensino superior, de diretor-geral ou vice-diretor de centro
federal de educação tecnológica e de diretor ou vice-diretor de
unidade universitária, as listas a que se referem o caput e os §§ I', 2',
3º e 4º do art. 1º, serão organizadas no prazo máximo de sessenta dias
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após a abertura da vaga e os mandatos dos dirigentes que vierem a
ser nomeados serão de quatro anos.

Art. 7' O Presidente da República designará pro tempore o
reitor ou o Vice-Reitor de universidade e o diretor ou o vice-diretor de
estabelecimento isolado de ensino superior quando, por qualquer
motivo, estiverem vagos os cargos respectivos e não houver condições
para provimento regular imediato.
Parágrafo único. A designação de dirigentes pro tempore caberá
ao Reitor quando se tratar de diretor ou vice-diretor de unidade
universitária.

Art. 8' As disposições da Lei n' 9.192, de 1995, e deste decreto
serão aplicadas independentemente das adaptações estatutárias e
regimentais decorrentes, ressalvados os processos de elaboração das
listas destinadas à escolha e nomeação dos dirigentes, concluídos e
formalizados sob a égide das Leis n' 6.420, de 3 de junho de 1977, e
7.177, de 19 de dezembro de 1983, e apresentados ao Ministério da
Educação e do Desporto até 20 de dezembro de 1995.
Parágrafo único. As adaptações estatutárias e regimentais decorrentes da aplicação da Lei n's 9.192, de 1995, e deste regulamento
deverão ser realizadas pelas instituições federais de ensino superior
no prazo de cento e vinte dias, a contar da vigência deste decreto.

Art. 9' As listas para escolha e nomeação de que trata este
decreto, acompanhadas do regulamento do processo de consulta à
comunidade universitária, quando esta tiver ocorrido, serão encaminhadas ao Ministério da Educação e do Desporto até sessenta dias
antes de findo o mandato do dirigente que estiver sendo substituído.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 11. Ficam revogados os Decretos n's 80.536, de 11 de
outubro de 1977, 84.716, de 19 de maio de 1980, e 331, de l' de
novembro de 1991.
Brasília, 23 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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DECRETO N· 1.917, DE 27 DE MAIO DE 1996 (*)
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e
Funções Gratificadas do Ministério doEducaçõo e do Desporto e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1· Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Ministério da Educação e do Desporto, na forma dos Anexos I e II a
este decreto.
Parágrafo úuico. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão e funções
gratificadas:
a) do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
para o Ministério da Educação e do Desporto, oriundos da extinção
de órgãos da Admiuistração Pública Federal, dois DAS 102.5, dois
DAS 101.4, dois DAS 102.4, dez DAS 101.3, nove DAS 101.2, dois DAS
102.2 e seis FG-2;
b) do Ministério da Educação e do Desporto para o Miuistério da
Administração Federal e Reforma do Estado, quatro DAS 101.1,
quatro DAS 102.1, um DAS 102.3, duas FG·1 e seis FG-3.
Art. 2· Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o artigo anterior deverão ocorrer no
prazo de vinte dias, contados da data de publicação deste decreto.
Parágrafo único, Após os apostilamentos previstos no caput
deste artigo, o Ministro de Estado da Educação e do Desporto fará
publicar no Diário Oficial da Uuião, no prazo de trinta dias, contados
da data da publicação deste decreto, relação nominal dos titulares dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Supe(*)
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riores (DAS) a que se refere o Anexo lI, indicando, inclusive, o número
de cargos vagos, sua denominação e respectivos níveis.
Art. 3" Os regimentos internos dos órgãos do Ministério da
Educação e do Desporto serão aprovados no prazo de noventa dias, a
contar da data de publicação deste decreto, mediante portaria do
Ministro de Estado da Educação e do Desporto, e publicados no Diário
Oficial da União.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 5" Revogam-se o Decreto n" 99.678, de 8 de novembro de
1990, e o Anexo XXIII ao Decreto n" 1.351, de 28 de dezembro de 1994.
Brasília, 27 de maio de 1996; 175" da 1ndependência e 108' da
República.
MARCO ANTONlO DE OLIVEIRA MACIEL
Paulo Renato Souza
Cláudia Maria Costin
ANEXO I
Estrutura Regimental
Ministério da Educação e do Desporto
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência
Art. l' O Ministério da Educação e do Desporto, órgão da administração direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:
I
política nacional de educação e política nacional do desporto;
II - educação pré-escolar;
III - educação em geral, compreendendo ensino fundamental,
ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica, educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;
IV - pesquisa educacional;
pesquisa e extensão universitária;
V
VI - magistério;
VII - coordenação de programas de atenção integral a crianças
e adolescentes.
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CAPíTULOU
Da Estrutura Organizacional
Art. 2" O Ministério da Educação e do Desporto tem a seguinte
Estrutura Organizacional:
I Estado:

órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de

a) Gabinete;
b) Secretaria Executiva:

1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
U
órgão setorial: Consultoria Jurídica;
UI a)

órgãos específicos singulares:

Secretaria de Educação Fundamental:

1. Departamento de Política da Educação Fundamental;
2. Departamento de Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino
Fundamental;
3. Departamento de Projetos de Ensino Fundamental;
b) Secretaria de Educação Média e Tecnológica:

1. Departamento de Desenvolvimento Institucional;
2. Departamento de Desenvolvimento da Educação Média e
Tecnológica;

c) Secretaria de Educação Superior:
1. Departamento de Política do Ensino Superior;
2. Departamento de Desenvolvimento do Ensino Superior;
3. Departamento de Organização do Ensino Superior;
d)

Secretaria de Política Educacional:

1. Departamento de Estudos Educacionais;
2. Departamento de Programas e Projetos Especiais;
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e) Secretaria de Avaliação e Informação Educacional:

1. Departamento de Avaliação da Educação Básica;
2. Departamento de Apoio Técnico à Avaliação dos Cursos de
Graduação;
3. Departamento de Estatísticas Educacionais;
f) Secretaria de Educação Especial;
g) Secretaria de Educação a Distãncia:

1. Departamento de Planejamento e Desenvolvimento de Projetos;
2. Departamento de Produção e Divulgação de Programas Educativos;
3. Departamento de Estudos e Avaliação de Tecnologias;
h) Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais;
i) Instituto Benjamin Constant;

j) Instituto Nacional de Educação de Surdos;

IV

órgãos regionais: Delegacias

V VI -

órgão colegiado: Conselho Nacional de Educação;
entidades vinculadas:

a) autarquias:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Colégio Pedro II;
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação;
Universidade Federal de Alagoas;
Universidade Federal da Bahia;
Universidade Federal do Ceará;
Uuiversidade Federal do Espírito Santo;
Universidade Federal Fluminense;
Universidade Federal de Goiás;
Universidade Federal de Juiz de Fora;
Universidade Federal de Lavras;
Universidade Federal de Minas Gerais;
Universidade Federal do Pará;
Universidade Federal da Paraíba;
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14. Universidade Federal do Paraná;
15. Universidade Federal de Pernambuco;
16. Universidade Federal do Rio Grande do Norte;
17. Universidade Federal do Rio Grande do Sul;
18. Universidade Federal do Rio de Janeiro;
19. Universidade Federal Rural de Pernambuco;
20. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro;
21. Universidade Federal de Santa Catarina;
22. Universidade Federal de Santa Maria;
23. Universidade Federal de São Paulo;
24. Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas;
25. Escola Federal de Engenharia de Itajubá;
26. Escola Superior de Agricultura de Mossoró;
27. Faculdade de Ciências Agrárias do Pará;
28. Faculdade de Medicina do Triãngulo Mineiro;
29. Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina;
30. Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da
Fonseca;
31. Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão;
32. Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais;
33. Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná;
34. Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia;
35. Escola Agrotécnica Federal de Alegre;
36. Escola Agrotécnica Federal de Alegrete;
37. Escola Agrotécnica Federal António José Teixeira;
38. Escola Agrotécnica Federal de Araguatins;
39. Escola Agrotécnica Federal de Bambuí;
40. Escola Agrotécnica Federal de Barbacena;
41. Escola Agrotécnica Federal de Barreiros;
42: Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim;
43. Escola Agrotécnica Federal de Cáceres;
44. Escola Agrotécnica Federal de Castanhal;
45. Escola Agrotécnica Federal de Catu;
46. Escola Agrotécnica Federal de Ceres;
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Escola Agrotécnica Federal de Codó;
Escola Agrotécnica Federal de Colatina;
Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste;
Escola Agrotécnica Federal de Concórdia;
Escola Agrotécnica Federal de Crato;
Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá;
Escola Agrotécnica Federal Dom Avelar Brandão Vilela;
Escola Agrotécnica Federal de Iguatu;
Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes;
Escola Agrotécnica Federal de Januária;
Escola Agrotécnica Federal de Machado;
Escola Agrotécnica Federal de Manaus;
Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho;
Escola Agrotécnica Federal Presidente Juscelino Kubitschek;
Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul;
Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba;
Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde;
Escola Agrotécnica Federal de Salinas;
Escola Agrotécnica Federal de Santa Inês;
Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa;
Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão;
Escola Agrotécnica Federal de São Gabriel da Cachoeira;
Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista;
Escola Agrotécnica Federal de São Luís;
Escola Agrotécnica Federal de São Vicente do Sul;
Escola Agrotécnica Federal de Satuba;
Escola Agrotécnica Federal de Senhor do Bonfim;
Escola Agrotécníca Federal de Sertão;
Escola Agrotécnica Federal de Sombrio;
Escola Agrotécníca Federal de Sousa;
Escola Agrotécnica Federal de Uberaba;
Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia;
Escola Agrotécnica Federal de Urutaí;
Escola Agrotécnica Federal de Vitória de Santo Antão;
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81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Escola Técnica Federal de Alagoas;
Escola Técnica Federal do Amazonas;
Escola Técnica Federal de Campos;
Escola Técnica Federal do Ceará;
Escola Técnica Federal do Espírito Santo;
Escola Técnica Federal de Goiás;
Escola Técnica Federal de Mato Grosso;
Escola Técnica Federal de Ouro Preto;
Escola Técnica Federal de Palmas;
Escola Técnica Federal do Pará;
Escola Técnica Federal da Paraíba;
Escola Técnica Federal de Pelotas;
Escola Técnica Federal de Pernambuco;
Escola Técnica Federal do Piauí;
Escola Técnica Federal de Porto Velho;
Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro;
Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte;
Escola Técnica Federal de Rolim de Moura;
Escola Técnica Federal de Roraima;
Escola Técnica Federal de Santa Catarina;
Escola Técnica Federal de Santarém;
Escola Técnica Federal de São Paulo;
Escola Técnica Federal de Sergipe.

b) fundações públicas:

1.
2.
3,.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior;
Fundação de Assistência ao Estudante;
Fundação Joaquim Nabuco;
Fundação Universidade Federal do Amazonas;
Fundação Universidade Federal do Amapá;
Fundação Universidade Federal do Acre;
Fundação Universidade de Brasília;
Fundação Universidade do Maranhão;
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso;
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Alegre;
23.

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul;
Fundação Universidade Federal de Ouro Preto;
Fundação Universidade Federal de Pelotas;
Fundação Universidade Federal do Piauí;
Fundação Universidade Federal do Rio Grande;
Fundação Universidade Federal de Rondônia;
Fundação Universidade Federal de Roraima;
Fundação Universidade Federal de São Carlos;
Fundação Universidade Federal de Sergipe;
Fundação Universidade Federal de Uberlândia;
Fundação Universidade Federal de Viçosa;
Fundação de Ensino Superior de São João Del-Rei;
Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto
Universidade do Rio de Janeiro (Unirio);

c) empresa pública: Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Parágrafo único. A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel
de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil (Sipec), de Organização e Modernização Administrativa (Somad), de Administração de
Recursos da Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais
(Sisg) e de Planejamento e Orçamento, por intermédio das Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de Planejamento e Orçamento
a ela subordinadas.
CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos

Seção!
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Ministro
de Estado

Art. 3º Ao Gabinete do Ministro compete:
I - assistir ao Ministro de Estado em sua representação política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho
de seu expediente pessoal;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2165-2314, maio 1996

2273
II - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
Ministério em tramitação no Congresso Nacional;
III - providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas à área de atuação do ministério;
V - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Art. 4º À Secretaria Executiva compete:
I - assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério e das entidades a ele vinculadas;
II - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas
aos sistemas federais de planejamento e orçamento, organização
e modernização administrativa, recursos da informação e informática, recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do
Ministério;
III - auxiliar o Ministro de Estado na definição de diretrizes e na implementação das ações da área de competência do
Ministério.

Art. 5º À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das
atividades relacionadas aos sistemas federais de organização e
modernização administrativa, recursos da informação e informática, recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;
II - promover a articulação com o órgão central dos sistemas
federais referidos no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos
do Ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas
estabelecidas;
III - promover a elaboração e a consolidação dos planos e
programas das atividades de sua área de competência e submetê-los
à decisão superior.
Art. 6º À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:
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I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas ao sistema federal de planejamento e orçamento,
no âmbito do ministério;
II - promover a articulação com o órgão central do sistema
federal referido no inciso anterior, e informar e orientar os órgãos do
Ministério quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;
III - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e
programas das atividades finalísticas do ministério e submetê-los à
decisão superior;
IV
acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades.

Seção II
Do Órgão Setorial
Art. 7· À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União, administrativamente subordinada ao Ministro de Estado, compete:
I - assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza
jurídica;
II - exercer a coordenação dos órgãos jurídicos das entidades
vinculadas ao ministério;
III - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos, a ser uniformemente seguida em
suas áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação
normativa do Advogado-Geral da União;
IV - elaborar estudos e preparar informações por solicitação
do Ministro de Estado;
V - assistir ao Ministro de Estado no controle interno da
legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados ou já
efetivados, e daqueles oriundos de órgão ou entidade sob sua coordenação jurídica;
VI - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito doministério:
a) os textos de edital de licitação, bem como os dos respectivos
contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados;
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b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou
decidir a dispensa de licitação.
Seção/lI
Dos Órgãos Específicos Singulares

Art. 8° À Secretaria de Educação Fundamental compete:
I - planejar, orientar e coordenar, em âmbito nacional, o
processo de formulação de políticas para o ensino fundamental, em
todas as suas modalidades e formas, bem como fomentar a implementação das políticas por meio da cooperação técnica e financeira,
visando garantir a eqüidade da oferta de ensino e a permanência do
aluno na escola;
II - desenvolver ações visando a melhoria da qualidade da
aprendizagem na área do ensino fundamental, tendo a escola como
foco principal da sua atuação;

III - desenvolver ações objetivando a diminuição dos indices
de repetência, melhorando os níveis de aprendizagem no ensino
fundamental;
IV - desenvolver ações objetivando a diminuição dos índices
de analfabetismo de jovens e adultos, nas regiões mais pobres do Pais,
com especial atenção à faixa etária de quinze a dezenove anos;
V - assegurar o acesso à escola para a população na faixa
etária de sete a quatorze anos, com especial atenção àqueles que
estão, ainda, fora da escola;
VI -

incentivar a melhoria da qualidade da educação infantil;

VII -

apoiar o funcionamento da escola nas comunidades

indígenas;

VIII - zelar pelo cumprimento dos dispositivos legais relativos
ao ensino fundamental.

Art. 9° Ao Departamento de Política da Educação Fundamental
compete:
I - subsidiar a formulação da política de educação fundamental, bem como a definição de estratégias e diretrizes técnico-pedagógicas;
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H - propor e coordenar ações de cooperação técnica com os
sistemas de ensino fundamental visando seu efetivo desenvolvimento
e zelando pela formação do educando para o exercício da cidadania;
IH - propor e apoiar a articulação com organizações governamentais e não-governamentais para fortalecer o desenvolvimento do
ensino fundamental.
Art. 10. Ao Departamento de Desenvolvimento dos Sistemas
de Ensino Fundamental compete:
I - adotar medidas para o aperfeiçoamento do processo de
planejamento dos sistemas estaduais e municipais de ensino fundamental;
H - analisar a viabilidade financeira e a adequação às políticas
e diretrizes educacionais de planos, programas e projetos educacionais na área do ensino fundamental;
HI - promover estudos sobre o funcionamento e o desempenho
gerencial dos sistemas de ensino fundamental;
IV - orientar os sistemas de ensino estaduais e municipais na
formulação de normas e no estabelecimento de padrões a serem
adotados nas instituições escolares de ensino fundamental;

V - apoiar o desenvolvimento dos sistemas de ensino fundamental em nível estadual e municipal, mediante cooperação técnica
e financeira;
VI - propor critérios para a alocação de recursos financeiros,
em articulação com órgãos competentes;
VII - acompanhar direta ou indiretamente a execução de pIanos, programas e projetos aprovados pela Secretaria;
VIH - adotar medidas para a articulação entre os sistemas
estaduais e municipais de ensino, visando a melhoria da qualidade
do ensino fundamental.
Art. 11. Ao Departamento de Projetos de Ensino Fundamental
compete:
I - subsidiar a formulação de políticas e a definição de estratégias
para a implementação de projetos na área do ensino fundamental;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 5, p. 2165-2314, maio 1996

2277
H - propor critérios para fixação de diretrizes, normas e padrões técnicos que orientem a execução dos projetos na área do ensino
fundamental;

IH - estabelecer e propor metas e objetivos a serem alcançados
na implementação dos projetos.

Art. 12. À Secretaria de Educação Média e Tecnológica compete:
I - planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo
de formulação e implementação da política de educação média e
tecnológica;
H - apoiar o desenvolvimento dos sistemas de ensino da educação média e tecnológica, nos diferentes níveis de governo, mediante
apoio técnico e financeiro;

IH - estabelecer mecanismos de articulação e integração com
os setores produtivos no que diz respeito à demanda quantitativa e
qualitativa de profissionais, no âmbito da educação tecnológica;
IV - promover o intercâmbio com organismos públicos e privados; nacionais, estrangeiros e internacionais;
V - zelar pelo cumprimento da legislação educacional no âmbito da educação média e tecnológica.

Art. 13. Ao Departamento de Desenvolvimento Institucional
compete coordenar, supervisionar e avaliar a execução de programas
e projetos de desenvolvimento institucional na área da educação
média e tecnológica.
Art. 14. Ao Departamento de Desenvolvimento da Educação
Média e Tecnológica compete coordenar, supervisionar e avaliar a
implementação da política de educação média e tecnológica, bem como
coordenar e acompanhar a execução de atividades de apoio técnico e
financeiro a este nível de ensino nos Estados, no Distrito Federal e
nos Municípios.
Art. 15. À Secretaria de Educação Superior compete:
I - planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de
formulação e implementação da política nacional de educação superior;
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2165-2314, maio 1996

2278
II - promover e disseminar estudos sobre a educação superior e suas relações com a sociedade;

III - promover o intercãmbio com entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
IV - apoiar técnica e financeiramente as instituições de ensino superior;

V - articular-se com outros órgãos e instituições governamentais e não-governamentais, visando a melhoria da educação;
VI - atuar como órgão setorial de ciência e tecnologia do Ministério para as finalidades previstas na legislação que dispõe sobre o
Sistema N acional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;
VII - zelar pelo cumprimento da legislação educacional no
ãmbito da educação superior.
Art. 16. Ao Departamento de Política do Ensino Superior compete:
I - subsidiar a formulação do Plano Nacional de Educação,
no ãmbito da educação superior;

II - promover a avaliação acadêmica e institucional das entidades de ensino superior públicas e privadas;
UI - promover e apoiar programas de cooperação entre as
institnições de ensino superior;
IV - apoiar a execução de programas de ensino e extensão,
visando a adequação das instituições de ensino superior à realidade
local e regional e a sua integração com a sociedade;
V -

coordenar o Programa de Crédito Educativo.

Art. 17. Ao Departamento de Desenvolvimento do Ensino Superior compete:
I - coordenar e supervisionar a execução de programas de
apoio à melhoria da qualidade do ensino superior das instituições
públicas e privadas;

II - apoiar as instituições federais de ensino superior através
de recursos orçamentários para a execução de suas atividades;
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UI - avaliar o desempenho gerencial das instituições federais
de ensino superior;
IV - acompanhar e avaliar a execução de programas e projetos
relativos à infra-estrutura física das instituições federais de ensino
superior, resultantes de acordos e contratos nacionais e internacionais;
V - coordenar e acompanhar a execução das atividades de
apoio técnico e financeiro aos hospitais vinculados às instituições de
ensino superior, visando o aprimoramento nas áreas de recursos
humanos, desenvolvimento gerencial e infra-estrutura física e tecnológica.
Art. 18. Ao Departamento de Organização do Ensino Superior
compete:
I - propor critérios para a implementação de políticas e estratégias para organização e supervisão do ensino superior;

U - examinar e emitir parecer sobre assuntos relacionados ao
ensino superior, em especial aqueles encaminhados pelo Conselho
Nacional de Educação;
UI - orientar as Delegacias do Ministério na supervisão do
ensino superior nos Estados;
IV -

supervisionar o ensino superior no Distrito Federal;

V - manter atualizado o cadastro das Instituições de Ensino
Superior (IES).

Art. 19. À Secretaria de Política Educacional compete:
I - orientar, coordenar e consolidar o processo de formulação
da política educacional para o País;
U - promover a integração entre as políticas educacionais
implementadas pelos diferentes setores, através de planos, programas e projetos, bem como acompanhar seus resultados;
UI - apoiar iniciativas dos governos estaduais, municipais e
do setor privado voltadas ao atendimento dos objetivos da política
educacional;
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IV - articular-se com o Conselho Nacional de Educação nos
assuntos relacionados à sua área de competência;
V - acompanhar, em articulação com a Assessoria Parlamentar, projetos de lei sobre educação, em tramitação no Congresso
Nacional.

Art. 20. Ao Departamento de Estudos Educacionais compete:
I - realizar estudos sobre política educacional, inclusive sobre a legislação do ensino, visando tomá-la mais eficaz;
n - subsidiar. a formulação e implementação da política educacional;
In - estabelecer interface com entidades da sociedade civil em
matéria de política educacional.

Art. 21. Ao Departamento de Programas e Projetos Especiais
compete:
I - coordenar a elaboração de programas e projetos especiais
na área de reforma do sistema federal de ensino;
n - acompanhar e analisar os indicadores educacionais;
In - realizar estudos sobre gastos relativos à educação, bem
como acompanhar a execução da programação orçamentária dos
projetos e das atividades dos programas educacionais;
IV - propor mecanismos e instrumentos de acompanhamento
e avaliação dos programas e projetos especiais.

Art. 22.

À Secretaria de Avaliação e Informação Educacional

compete:
I - planejar, orientar e coordenar o desenvolvimento de sistemas de avaliação educacional, visando o estabelecimento de parâmetros e indicadores de desempenho nas atividades de ensino do País;
n - subsidiar a formulação de políticas e o monitoramento do
sistema de ensino, com os dados gerados pelos sistemas de estatísticas e informações educacionais;
In - realizar diagnósticos baseados em pesquisas, avaliações
e estatísticas educacionais, objetivando a proposição de ações para a
melhoria do sistema educacional;
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IV - articular-se com instituições nacionais, estrangeiras e
internacionais, mediante ações de cooperação institucional, técnica e
financeira, bilateral e multilateral.
Art. 23.
compete:

Ao Departamento de Avaliação da Educação Básica

I - propor ações voltadas à avaliação da educação básica;
H - definir e propor parâmetros, critérios, mecanismos e periodicidade para a realização de levantamentos de dados avaliativos;
IH - realizar e promover estudos e pesquisas na área de avaliação da educação básica;
IV - apoiar técnica e operacionalmente a montagem de sistemas de avaliação da educação básica, nos Estados, no Distrito Federal
e nos Municípios;
V - apoiar a capacitação dos recursos humanos e o desenvolvimento de instituições especializadas na área de avaliação da educação básica;
VI - manter atualizados os bancos de dados de sua área de
atuação.
Art. 24. Ao Departamento de Apoio Técnico à Avaliação dos
Cursos de Graduação compete:
I - coordenar o processo de aplicação de exames para subsidiar a avaliação dos cursos de graduação, em conformidade com a
legislação pertinente;
H - definir e propor parâmetros, critérios e mecanismos de
realização de exames dos cursos de graduação e de acesso ao ensino
superior;
IH - divulgar resultados e produtos referentes aos processos
de avaliação educacional dos cursos de graduação;
IV - manter atualizados os bancos de dados de sua área de
atuação.
Art. 25. Ao Departamento de Estatísticas Educacionais compete:
I - planejar, programar e propor as ações voltadas à produção de dados estatísticos educacionais;
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II - definir e propor parâmetros, critérios e mecanismos para
a coleta de dados e informações educacionais;
III - promover, em articulação com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e com outros órgãos públicos
e privados, a coleta sistemática de estatísticas educacionais;
IV - organizar e sistematizar dados e informações relacionados às áreas responsáveis pelos processos de estudo e avaliação
educacional;
V - divulgar informações e dados estatísticos referentes aos
sistemas de ensino;
VI - manter atualizados os bancos de dados de sua área de
atuação.
Art. 26. À Secretaria de Educação especial compete:
I - planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de
formulação e implementação da Política Nacional de Educação Especial;
II - apoiar, técnica e financeiramente, os sistemas de ensino
de educação especial;
III - definir diretrizes para a organização dos sistemas de
ensino de educação especial;
IV - promover a articulação com organismos nacionais, estrangeiros e internacionais, visando a melhoria do atendimento na
área de educação especial;
V - orientar e acompanhar a elaboração e definição de planos, programas e projetos na área de educação especial;
VI - avaliar planos, programas e projetos desenvolvidos pelos
sistemas público e privado de ensino, apoiados, técnica e financeiramente, pela Secretaria;
VII - zelar pelo cumprimento da legislação nacional pertinente
à educação especial.
Art. 27.

À Secretaria de Educação a Distância compete:

I - planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de
formulação e implementação da política de educação a distância;
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H - articular-se com os demais órgãos do Ministério, as
Secretarias de Educação dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal, as redes de telecomunicações públicas e privadas, e com as
associações de classe para o aperfeiçoamento do processo de educação a distância;
IH - planejar, coordenar e supervisionar a execução de programas de capacitação, orientação e apoio a professores na área de
educação a distância;
IV - apoiar a adoção de tecnologias educacionais e pedagógicas que auxiliem a aprendizagem no sistema de educação a distância;
V - promover estudos para identificação das necessidades
educacionais, visando o desenvolvimento da produção e disseminação
de programas de educação a distância;
VI - planejar, implementar e avaliar programas de educação
a distância nos Estados, nos Municípios e no Distrito Federal, em
articulação com as Secretarias de Educação das Unidades da Federação e com a rede de telecomunicações;
VII - promover cooperação técnica e financeira entre União,
Estados, Distrito Federal e Municípios e organismos nacionais, estrangeiros e internacionais para o desenvolvimento de programas de
educação a distância;
VlH - otimizar a infra-estrutura tecnológica dos meios de comunicação, visando à melhoria do ensino.

Art. 28. Ao Departamento de Planejamento e Desenvolvimento de Projetos compete:
I - planejar e coordenar ações visando a implementação de
programas e projetos educacionais;
H - acompanhar e controlar a implementação e o desenvolvimento da educação a distância, através de programas em redes de
televisão;
IH - promover e coordenar programas de educação a distância,
para todos os niveis de ensino;
IV - promover e coordenar projetos voltados à melhoria da
qualidade do ensino à distância;
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v - coordenar programas e ações desenvolvidas em conjunto
com as secretarias de educação estaduais, municipais e do Distrito
Federal e com outras instituições na área de educação à distância;
VI - definir e propor critérios para a aquisição e a produção de
programas de educação à distância.

Art. 29. Ao Departamento de Produção e Divulgação de Programas Educativos compete:
I - propor a produção de programas educativos e de material
impresso;
U - elaborar projetos de produção de programas educativos, de
pós-produção, bem como de aquisição de produções junto a terceiros;

lU - subsidiar o setor pedagógico na concepção de programas
educativos e material impresso;
IV -

coordenar e acompanhar as produções a cargo de terceiros;

V - indicar os meios adequados à difusão e à disseminação
dos programas de educação à distância.

Art. 30. Ao Departamento de Estudos e Avaliação de Tecnologias compete:
I - realizar estudos e pesquisas visando conhecer a produção
nacional, estrangeira e internacional de programas educativos para
sua veiculação pela televisão;
U - avaliar a qualidade e a adequação da produção disponível
de programas educativos, tendo em vista os objetivos e critérios
definidos pelo programa de educação à distância;

lU - subsidiar o processo de aquisição de programas educativos e de tecnologias utilizadas no ensino à distância;
IV - manter bancos de dados e informações sobre produtoras
e imagens em articulação com os demais órgãos do miuistério;
V - propor procedimentos técuico-admiuistrativos que visem
a melhoria dos programas educacionais com a utilização de tecnologias de educação à distância.
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Art. 31. Ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) compete:
I - subsidiar, por meio de informações e conhecimentos técnico-científicos, a formulação, a implementação e a avaliação da
política de educação;
H - apoiar ações destinadas à produção de conhecimentos,
técnicas e instrumentos necessários ao desenvolvimento dos sistemas
de educação;

IH - coordenar e manter os sistemas de informação e de
documentação na área educacional;
IV - coletar, organizar e manter acervos bibliográficos e documentações sobre as políticas, programas e projetos na área da educação;

v - promover e estimular a disseminação e a discussão de
conhecimentos e informações sobre educação;
VI - promover o intercâmbio e cooperação de caráter técnicocientífico com órgãos da administração pública, instituições de ensino
e pesquisa, centros de referência e entidades privadas; nacionais,
estrangeiras e internacionais, visando ampliar e qualificar a produção e disseminação de conhecimentos e informações sobre educação;
VII - promover a capacitação dos recursos humanos necessários ao uso, à produção e à disseminação de informações na área
educacional.
Art. 32.

Ao Instituto Benjamin Constant compete:

I - subsidiar a formulação da Política Nacional de Educação Especial na área de deficiência visual;
H - promover a educação de deficientes visuais, mediante
sua manutenção como órgão de educação fundamental, visando garantir o atendimento educacional e a preparação para o trabalho de
pessoas cegas e de visão reduzida, bem como desenvolver experiências
no campo pedagógico da área de deficiência visual;

IH - promover e realizar programas de capacitação dos recursos humanos na área de deficiência visual;
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IV - promover, realizar e divulgar estudos e pesquisas nos
campos pedagógico, psicossocial, oftalmológico, de prevenção das
causas da cegueira e de integração e reintegração de pessoas cegas e
de visão reduzida à comunidade;

V - promover programas de divulgação e intercâmbio de
experiências, conhecimentos e inovações tecnológicas na área de
atendimento às pessoas cegas e de visão reduzida;
VI - elaborar e produzir material didático-pedagógico para o
ensino de pessoas cegas e de visão reduzida;

VII - apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino
e as instituições que atuam na área de deficiência visual, em articulação com fi Secretaria de Educação Especial;
VIII - manter desenvolvimento pedagógico visando o aprimoramento e a atualização de recursos instrucionaís;
IX - desenvolver programas de reabilitação, pesquisas de
mercado de trabalho e de promoção de encaminhamento profissional
visando possibilitar, às pessoas cegas e de visão reduzida, o pleno
exercício da cidadania;
X - atuar de forma permanente junto à sociedade, através
dos meios de comunicação de massa e de outros recursos, visando o
resgate da imagem social das pessoas cegas e de visão reduzida.

Art. 33. Ao Instituto Nacional de Educação de Surdos compete:
I - subsidiar a formulação da Política Nacional de Educação Especial na área de deficiência auditiva;
II - promover e realizar programas de capacitação dos recursos humanos na área de deficiência auditiva;

III - assistir tecnicamente aos sistemas de ensino visando o
atendimento educacional a deficientes auditivos, em articulação com
a Secretaria de Educação Especial;
IV - promover intercâmbio com associações e instituições
educacionais do Pais, visando incentivar a integração de deficientes
auditivos;
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v - promover a educação de deficientes auditivos, através
de sua manutenção como órgão de educação fundamental e educação
média, visando garantir o atendimento educacional e a preparação
para o trabalho de pessoas surdas, bem como desenvolver experiências no campo pedagógico na área de deficiência auditiva;
VI - promover, realizar e divulgar estudos e pesquisas nas
áreas de prevenção da surdez, avaliação dos métodos e técnicas
utilizados e desenvolvimento de recursos didáticos, visando a melhoria da qualidade do atendimento aos deficientes auditivos;
VII - promover programas de intercãmbio de experiências,
conhecimentos e inovações na área de educação de deficientes auditivos;
VIII - elaborar e produzir material didático-pedagógico para o
ensino de deficientes auditivos;
IX - promover ação constante junto à sociedade, através dos
meios de comunicação de massa e de outros recursos, visando o
resgate da imagem social dos deficientes auditivos;
X - desenvolver programas de reabilitação, pesquisa de
mercado de trabalho e promoção de encaminhamento profissional
com a finalidade de possibilitar às pessoas surdas o pleno exercício
da cidadania.

SeçãoN
Dos Órgãos Regionais
Art. 34. . Às Delegacias do Ministério da Educação e do Desporto
compete, nas respectivas áreas de atuação, coordenar, supervisionar,
controlar, orientar e executar as atividades do ministério e promover
a articulação necessária com as demais esferas dos setores educacionais e desportivos.

Seção V
Do Órgão Colegiado
Art. 35. Ao Conselho Nacional de Educação cabe exercer as
competências de que trata a Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961,
com as alterações dispostas na Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995.
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CAPÍTULüIV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I
Do Secretário Executivo

Art. 36. Ao Secretário Executivo incumbe:
I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado
o plano de ação global do ministério;
II - supervisionar e avaliar a execução de projetos e atividades do ministério;

III - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do
ministério com os órgãos centrais dos sistemas relativos à área de
competência da Secretaria Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Seção II
Dos Secretários
Art. 37. Aos Secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades das unidades que integram suas respectivas Secretarias, e exercer outras
atribuições que lhes forem cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos Secretários exercer as
atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitida a
subdelegação à autoridade diretamente subordinada.

SeçãoIII
Dos Demais Dirigentes

Art. 38. Ao Chefe de Gabinete do Ministro, aos Chefes de
Assessoria, ao Consultor Jurídico, aos Subsecretários, ao Diretor-Geral,aos Diretores de Departamento, aos Coordenadores-Gerais, aos
Coordenadores, aos Delegados e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução
das atividades das respectivas uuidades e exercer outras atribuições
que lhes forem cometidas, em suas respectivas áreas de competência.
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CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 39. Os cargos em comissão e funções gratificadas do Instituto Benjamim Constant e do Instituto Nacional de Educação de
Surdos são os constantes no anexo ao Decreto n" 228, de 11 de outubro
de 1991.
Art. 40. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das
respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
ANEXOU
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Educação e do Desporto (MEC)
Unidade

Cargos

Funções

Coordenação
Divisão
Serviço

Assessor Especial

102.5

9

do Ministro
Assessor do Ministro

102.4

1
14
17
2
1
2
13
13

Assistente do
Ministro
Chefe

Assistente
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

6
Assessoria de Comunicação Social
Divisão
Serviço
Assessoria Parlamentar
Divisão
Serviço
Assessoria Internacional
Divisão

Secretaria Executiva

NEI
DAS/FG

4
8
Gabinete

Denominação
CargolFunção

1
2
2
1
2
2
1
1
1
2

Chefe da Asessoria
Chefe
Chefe
Chefe da Asessoria
Chefe
Chefe

Chefe" da Assessoria
Chefe

102.3
101.5
102.2
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2

SecretárioExecutivo
Assessor do

NE

Secretário Executivo

102.4
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Unidade

Cargos

Funções

Denominação
C
çáo

1

Assistente do

2
1
1
1
4
22
8
1
1
1
3
3
2
1
2

Assistente
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe

NEI
DAS/FG

Secretário Executivo
Gabinete
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Órgãos Regionais
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Acompanhamento do
Plano de Ação
Coordenação

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordendor-Geral

Coordenador

102.3
102.2
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.3

Subsecretário
Assistente
Auxiliar

Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
1
1
1
2
5
2

Coordenação de Documentação e Informação
Divisão
Serviço

1
3
2

Coordenador
Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2
FG-2
101.4
102.2
102.1

Coordenador
Chefe
Chefe

9

1
2
Coordenação-Geral de Organização e
Modernização Administrativa
Coordenação
Divisão

Coordenação-Geral de Recursos Humanos

1
2
2
1
1
1
1

Coordenador-Geral
Assistente
Auxiliar
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Unidade

Coordenação
Divisão

Serviço

Cargos
Funções
5
8
4
30

Denominação
Cargo/Função

Coordenador
Chefe

Chefe

7

Coordenação-Geral de Informática
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação.
Divisão

Serviço

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Serviço

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças

Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Planejamento Setóríal

Coordenação
Divisão

Serviço
Consultoria Jurldica
Coordenação

Divisão
Serviço

1
1
2
5
8
11
6
2
1
3
6
3
15
13
5
1
3
18
6
5
1
1
3
6
2
1
1
3
6
2
1
2
3
8
1
6

Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral

Coordenador
Chefe
Chefe

Subsecretário

Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe
Consultor Jurídico
Assistente

Coordenador
Chefe
Chefe

NE/

DAS/FG
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.5
102.2
101.3
101.2
101.1
FG-1
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Unidade

Secretaria de Educação Fundamental

Gabinete
Divisão
Serviço

Cargos

Denominação

Funções

CargolFunção

NE/
DAS/FG

1
1

Secretário
Assessor

101.6
102.3

5
2
1
2
4
15
5

Assistente
Auxiliar
Chefe
Chefe

102.2
102.1
101.4
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Diretor

101.5

Coordenador

101.3
101.4
101.2

Chefe

7

Departamento de PoUtica da Educação
Fundamental
Coordenação
Coordenação-Geral do Ensino Fundamental
Divisão
Coordenação-Geral de Educação de Jovens e
Adultos e de Orientação à Formação de
Professores
Divisão
Coordenação-Geral de Educação Infantil
Divisão
Coordenação-Geral de Apoio às Escolas
Indígenas
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas
sobre Educação Fundamental
Departamento de Desenvolvimento dos
Sistemas de Ensino Fundamental
Coordenação-Geral de Monitorização de
Planos, Programas e Projetos Educacionais
Divisão
Coordenação-Geral de Articulação e
Integração dos Sistemas de Ensino
Fundamental
Divisão
Coordenação-Geral de Apoio e Articulação
Institucional
Coordenação
Divisão
Serviço

1
1

Coordenador-Geral
2

1
2
1
2

Chefe

Coordenador-Geral
Chefe

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.4
101.2

1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Diretor

101.5

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
3
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
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Unidade

Cargos
Funções

Denominação
CargolFunção

NE/
DAS/FG

CoordenaçãowGeral de CooperaçãoTécnica
para a Educação Fundamental
Departanumto de Projetos de Ensino
Fundamental
Coordenação-Geral de Apoio a Projetos
Regionais
Coordenação
Serviço
Secretaria de Educação Média e Tecnol6gica
Gabinete
Divisão
Serviço

Departamento de Desenvolvimento
Institucional
Divisão
Coordenação-Geral de Legislação e Normas
de Educação Média e Tecnológica
Divisão
Coordenação-Geral de Planejamento e
Gestão do Sistema de Ensino Médio e
Tecnológico
Coordenação
Departamento de Desenvolvimento da
Educação Média e Tecnológica
Divisão
Coordenação-Geral de Inovação Tecnológica
Coordenação-Geral de Ensino
Divisão
Coordenação-Geral de Capacitação
Tecnológica
Coordenação
Secretaria de Educação Superior

Gabinete
Coordenação
Serviço

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Diretor

101.5

Coordenador-Geral

101.4
101.3
102.2
101.1
101.6
102.2
101.4
101.2
101.1
FG-1
FG-2

1
1
1
1
1
3
1
1
3
16
4

Coordenador
Assistente
Chefe
Secretário
Assistente
Chefe
Chefe
Chefe

1
1
1

Diretor
Auxiliar
Chefe

101.5
102.1
101.2

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Coordenador

101.3

1
1
1
1
1
1
2

Diretor
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador-Geral
Chefe

101.5
102.1
101.2
101.4
102.1
101.4
101.2

1
1
1
2
2
1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Secretário
Assistente
Auxiliar
Chefe
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.6
102.2
102.1
101.4
101.3
101.1
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Unidade

Cargos

Denominação

Funções

Cargo/Função

NE/
DAS/FG

13
8
5
Departamento de PoUtic.a do Ensino Superior
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Sistematização de
Informação de Educação Superior

Coordenação
Divisão
Serviço

Departamento de Desenuoloimento do
Ensino Superior
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Suporte Técnico e

Operacional
Divisão

1
3
2
1
1
2
2

Serviço

Diretor
Chefe
Chefe

101.5
101.2
101.1

Coordenador-Geral

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenador
Chefe

Chefe

101.5
1
1
3

Diretor
Chefe
Chefe

1
1

Chefe

101.4
101.2

1
1
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
1

Diretor
Assistente
Chefe

101.5
102.2
101.1

Coordenação-Geral de ApoioTécnico e
Financeiro a Hospitais Universitários
Divisão

FG-1
FG-2
FG-3

Coordenador-Geral

101.2
101.1

Coordenação-Geral de Infra-Estrutura

FWkaeAdnrinisuativa
Divisão

Departamento de Organizoçõo do Ensino
Superior

Serviço

Coordenador-Geral

Serviço

1
3
1

Chefe

101.4
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Legislação e Normas
de Educação Superior
Coordenação
Divisão

1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
2
2
1
8

Secretário
Assistente
Auxiliar
Chefe

101.6
102.2
102.1
101.4
FG-1

Coordenação-Geral de Análise Técnica
Divisão

Secretaria de PoUtica Educacional

Gabinete

Chefe
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Unidade

Departamento de Estudos Educacionais
Coordenação-Geral de Análise de
Programas Educacionais

Coordenação
Divisão
Serviço

Departamento de Programas e Projetos
Especiais
Coordenação-Geral de Acompanhamento e

Cargos

Funções

Denominação
CargolFunção

NEI
DAS/FG

1

Diretor

101.5

1
2
2
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1

Diretor

101.5

1
1
2
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Avaliação de Programas e Projetos Especiais

Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria de Avaliação e Informação
Educacional

Gabinete
Coordenação-Geral de Controle e
Acompanhamento de Programas

1
1
1
1

Chefe
Secretário

Assessor
Assistente
Chefe

101.6
102.3
102.2
101.4

1
3

Coordenador-Geral

101.4
FG-1

1

Diretor

101.5

Departamento de Avaliação da Educação
Básica
Coordenação-Geral de Desenvolvimento de
Métodos e Técnicas de Avaliação
Coordenação-Geral de Desenvolvimento dos
Sistemas de Avaliação da Educação Básica
Coordenação

1

Coordenador-Geral

101.4

1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Departamento de Apoio Técnico à Avaliação
dos Cursos de Graduação

1

Diretor

101.5

Coordenação-Geral de Avaliação
Educacional dos Cursos de Graduação
Coordenação

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

1OL4
101.3

Departamento de Betatteticae Educacionais

1

Diretor

10L5

Coordenação-Geral de Articulação e
Integração dos Sistemas de Estatísticas
Educacionais
Coordenação
Divisão

1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

10L4
10L3
101.2
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Unidade

Coordenação-Geralde Estudos Estatísticos
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria de Educação Especial

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Desenvolvimento da
Educação Especial
Divisão
Coordenação--Geral de Planejamento da
Educação Especial
Coordenação
Divisão
Secretaria de Educação à Dietôncía

Gabinete
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Desenvolvimento do
Sistema de Educação à Distdncia
Divisão
Serviço

Departamento de Planejamento e
Desenvolvimento de Projetos

Cargos
Funções

Denominação
CargoIFunção

NE/
DAS/FG

1
1
2
3
7
2
1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-3
101.6
102.2
101.2
101.1

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Secretário

101.4
101.3
101.2
101.6
102.3
102.1
101.4
101.3
101.1

Secretário
Assistente

Assesaor
Auxiliar
Chefe
Coordenador
Chefe

1
2
1
7
6
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

1
1

Diretor
Assistente

101.5
102.2

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

Coordenação-Geral de Recursos de
Informática na Educação à Distância
Divisão

Coordenação-Geralde Planejamento de
Educação à Distância
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Suporte
Didático-Pedagógico
Coordenação
Divisão
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Unidade

Coordenação-Geral de Projetos Especiais de
Educação à Distância
Divisão
Departamento de Produção e Divulgação de
Programas Educativos
Coordenação-Geral de Material
Didático-Pedagógico

Coordenação
Departamento de Estudos e Avaliação de
Tecnologias
Coordenação-Geral de Pesquisa Pedagógica
Divisão
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacianaie
Coordenador-Geral de Administração
Coordenação
Divisão

Cargos

Denominaç-ão

Funções

CargolFunção

NE/
DAS/FG

1
1

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1

Diretor
Assistente

101.5
102.2

1
2

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
1
1
1

Diretor
Assistente
Coordenador-Geral

101.5
102.2
i01.4
101.2

1
1
3
5
3
1

Diretor-Geral
Coordenador-Geral

Chefe

Chefe

101.5
101.4
101.3
101.2
FG·1
FG·3

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
2

Coordenador-Geral

101.4
101.3

Coordenador

Coordenação-Geralde Estudos e Produção
de Informações Educacionais

Coordenação
Coordenação-Geral de Divulgação de

Informações Educacionais
Coordenação
Órgãos Regionais
Delegacias do Grupo I (BA, CE, MG, PE,
PR, RJ, RS, SP)
Serviço

Delegacias do Grupo II (AM, 00, MA, MS,
MT, PA, PB, PI, SC)
Serviço

Coordenador

8
8
16
24
16
24
40

Delegado
Assistente
Auxiliar
Chefe

101.3
102.2
102.1
101.1
FG·1
FG·2
FG-3

9
9
27
18
18
27

Delegado
Auxiliar
Chefe

101.3
102.1
101.1
FG·1
FG·2
FG·3
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Denominação
Cargo/Função

Cargos

Unidade

Funções

NEI
DAS/FG

Delegacias do GrupoIH (AC,AL, AP, ES,
9
9
27
18
18
27

RO, RN, RR, SE, TO)

Serviço

Conselho Nacional de Educação
Secretaria Executiva do Conselho

1
1
1
5
1
2

Coordenação
Divisão
Serviço

b)

Delegado
Auxiliar
Chefe

101.3
102.1
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Secretário-Executivo
do Conselho
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2

Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Educação e do Desporto
b.I) Situação: Anterior e Atual
Código

DAS
Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

Subtotal 1 (+)

0,31
0,24
0,19

FG-1
FG-2
FG-3
Subtotal2 (+)
Total (1+2)

Situação Anterior
Valor Total
Qtde.

SituaçãoAtual
Valor Total

Qtde.

1i~:

7
21
60
84
119
157
4
11
12
47
66

45,64
103,74
184,80
104,16
132,09
157,00
19,76
33,88
14,88
52,17
66,00

876,55

588

914,12

260
146
133

80,60
35,Q4
25,27

7
21
58
74
111
161
2
9
13
44
70

45,64
103,74
178,64
91,76
123,21
161,00
9,88
27,72

570

48,4
70, O

262
140
139

81,22,
33,60

541

141,23

539

140,91

1.111

1.017,78

1.127

1.055,03

26,41
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b.2) Remanejamento de Cargos
Código

DAS
Unitário

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

3,08

1,24
1,11
1,00
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

Subtotal1 (+)
0,31
0,24

FG-1
FG-2
FG-3

O,Hl

Do Mare para o MEC (a)

Do

me para o Mare (b)

Qtde.

Valor Total

Qtde.

Valor Total

2
10
8

6,16
12,40

-

2
2

9,88

-

4,00
-

1

1,24

4

4,00

8.88

-

-

6,16

-

-

4

-

-

3
-

3,33

27

46,81

9

9,24

6
-

-

2

0,62

6

1,14

-

1,44

-

-

-

-

Subtotal2 (+)

6

1~44

8

1,76

Total (1+2)

33
16

48,25

17

11,00

37,25

-

Saldo do Remanejamento (a) - (b)

-

DECRETO Nº 1.918, DE 28 DE MAIO DE 1996
Remaneja cargos em comissão do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores (DAS)
e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1º Fica remanejado, em caráter provisório, até 30 de junho
de 1996, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
para o Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária,
um cargo em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS), oriundo de órgão extinto da Administração Pública
Federal, código DAS 102.5.
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§ F O cargo em comissao objeto deste remanejamento não
integrará a Estrutura do Gabinete do Ministro Extraordinário de
Política Fundiária, devendo constar do ato de nomeação seu caráter
de transitoriedade, mediante remissão ao caput deste artigo.
§ 2' Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, o cargo
em comissão ora remanejado será restituído ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerado exonerado
o titular nele investido.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de maio de 1996; 175' da Independência e lOS' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Cláudia Maria Costin

DECRETO N' 1.919, DE 29 DE MAIO DE 1996
Aprova o Estatuto e o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas da Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundocentro), e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que Ihe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. l' Ficam aprovados o Estatuto e o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Fundação
Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho
(Fundacentro), na forma dos Anexos I e II deste decreto.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão e funções
gratificadas:
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a) do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
para a Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina
do Trabalho (Fundacentro), oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, um DAS 101.3, nove DAS 101.1, um DAS
102.2, cinco FG-1, quatro FG-2 e duas FG-3;
b) da Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro) para o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, um DAS 101.4, quatro DAS 101.2, três
DAS 102.3 e três DAS 102.1.
Art. 2Q OS apostilamentos dos cargos decorrentes da aprovação
do Estatuto de que trata o artigo anterior serão efetuados pela
Diretoria de Administração e Finanças da Fundacentro e deverão
ocorrer no prazo de vinte dias contados da data de publicação deste
decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput
deste artigo, o Ministro de Estado do Trabalho fará publicar no Diário
Oficial da União, no prazo de trinta dias contados da data de publicação deste decreto, a relação nominal dos titulares dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que
se refere o Anexo lI, indicando, inclusive, o número de cargos vagos,
sua denominação e respectivos níveis.
Art. 3Q O Regimento Interno da Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro) será aprovado pelo Ministro de Estado do Trabalho e publicado no Diário
Oficial da União, no prazo de sessenta dias, contados da data de
publicação deste decreto.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5Q Revogam-se os Decretos nQs 466, de 28 de fevereiro de
1992, e 590, de 2 de julho de 1992, e o Anexo LXXVI do Decreto n"
1.351, de 28 de dezembro de 1994.
Brasília, 29 de maio de 1996; 175Qda Independência e 108 Qda
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
PauloPaiva
Cláudia Maria Costin
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ANEXO I

Estatuto da Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e
Medicina do Trabalho (Fundacentro)
CAPÍ'l'ULO I
Da. Natureza, Sede e Finalidade

Art. 1" A Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro) instituída na forma da Lei n" 5.161,
de 21 de outubro de 1966, com a alteração estabelecida pela Lei n" 6.618,
de 16 de dezembro de 1978, vinculada ao Ministério do Trabalho nos
termos do Decreto n? 1.361, de 1" de janeiro de 1995, com sede e foro
na Cidade de São Paulo (SP) e prazo de duração indeterminado,
reger-se-á por este estatuto.
Art. 2" A Fundacentro tem por finalidade a realização de estudos e pesquisas pertinentes aos problemas de segurança, higiene e
medicina do trabalho e, especialmente:
I - pesquisar e analisar o meio ambiente do trabalho e do
trabalhador, para a identificação das causas dos acidentes e das
doenças no trabalho;
II - realizar estudos, testes e pesquisas relacionados com a
avaliação e o controle de medidas, métodos e de equipamentos de
proteção coletiva e individual do trabalhador;
III - desenvolver e executar programas de formação, aperfeiçoamento e especialização de mão-de-obra profissional, relacionados
com as condições de trabalho nos aspectos de saúde, segurança,
higiene e meio ambiente do trabalho e do trabalhador;
IV - prestar apoio técnico aos órgãos responsáveis pela política nacional de segurança, higiene e medicina do trabalho, bem como
prestar orientação a órgãos públicos, entidades privadas e sindicais,
tendo em vista o estabelecimento e a implantação de medidas preventivas e corretivas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
V - promover estudos que visem ao estabelecimento de padrões de eficiência e qualidade referentes às condições de saúde,
segurança, higiene e meio ambiente do trabalho e do trabalhador.
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Parágrafo único. A Fundacentro poderá, para o atendimento de
sua finalidade, celebrar convênios, contratos, acordos ou ajustes com
os governos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com
universidades e estabelecimentos de ensino superior, bem como com
outras entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou
internacionais, para o fim de obter ou prestar colaboração e assistência em atividades destinadas à promoção e ao desenvolvimento de
programas nas áreas de sua competência, observada a legislação
pertinente.
CAPÍTULO n
Da Estrutura Organizacional
Art. 32 A Fundacentro tem a seguinte estrutura organizacional:
I -

órgãos de assistência direta e imediata ao Presidente:

a) Assessoria de Comunicação Social;
b) Diretoria Executiva;

n -

órgãos seccionais:

a) Procuradoria Jurídica;
b) Auditoria Interna;

c) Diretoria de Administração e Finanças;

In -

órgão específico singular: Diretoria Técnica;
IV - unidades descentralizadas:
a) Centros Regionais;
b) Centros Estaduais;
c) Escritórios de Representação;
V -

órgão colegiado: Conselho Curador.
CAPÍTULO III
Da Direção e Nomeação

Art. 42 A Fundacentro é dirigida por um Presidente, a Diretoria
Executiva por Diretor Executivo, a Diretoria Técnica por Diretor Técnico, a Diretoria de Administração e Finanças por Diretor Administrativo e Financeiro, a Procuradoria Jurídica por Procurador Jurídico, a
Auditoria Interna por Auditor-Geral, a Assessoria de Comunicação
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Social por Chefe da Assessoria, os Centros Regionais por Chefe de
Centro Regional, os Centros Estaduais por Chefe de Centro Estadual
e os Escritórios de Representação por Chefe de Escritório, nomeados
na forma da legislação pertinente.
Parágrafo único. O Presidente da Fundacentro será nomeado
pelo Presidente da República e empossado pelo Ministro de Estado
do Trabalho.
CAPÍTULO IV
Do Conselho Curador
Seção!
Da Composição
Art. 5Q O Conselho Curador, órgão de deliberação superior da
Fundacentro, é constituído por doze membros e tem a seguinte
composição:
I - o Secretário Executivo do Ministério do Trabalho;
n - o Secretário de Segurança e Saúde no Trabalho do
Ministério do Trabalho;
In - o Presidente da Fundacentro;
IV - o Diretor Executivo, o Diretor Técnico e o Diretor Administrativo e Financeiro da Fundacentro;
V - três representantes dos empregadores;
VI - três representantes dos trabalhadores.
§ 1Q Os suplentes dos membros natos serão escolhidos e nomeados pelo Ministro de Estado do Trabalho.
§ 2Q OS titulares e suplentes, dos empregadores e trabalhadores, serão indicados pelas respectivas entidades representativas de
ãmbito nacional e nomeados pelo Ministro de Estado do Trabalho.

Seção Il
Do Funcionamento
Art. 6' A Presidência do Conselho Curador será exercida pelo
Secretário Executivo do Ministério do Trabalho, o qual terá direito a
voto comum e de qualidade.
Art. 7' O Conselho Curador reunir-se-á na sede da Fundacentro, ordinariamente, uma vez ao bimestre e, extraordinariamente,
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quando convocado pelo seu presidente ou mediante requerimento
aprovado por mais da metade de seus membros.
§ 1· As reuniões do Conselho Curador serão instaladas com a
presença da maioria absoluta de seus membros.
§ 2· As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos
presentes, cabendo ao Presidente do Conselho o voto de qualidade.
§ 3· Os representantes, efetivos e suplentes, dos empregadores
e trabalhadores, terão mandato de três anos, sendo permitida uma
recondução por igual período.
§ 4· Perderáuutomaticamente o mandato o conselheiro que
faltar, no ano, a duas sessões consecutivas ou três alternadas.
§ 5· O exercício da função de conselheiro não será remunerado.
CAPÍTULO V
Da Competência dos Órgãos
Seção!
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Presidente
Art. 8· À Assessoria de Comunicação Social compete assistir ao
Presidente no relacionamento com a imprensa e nas atividades de
relações públicas, representação política e social da Fundacentro.
Art. 9· À Diretoria Executiva compete:
I - auxiliar o Presidente na formulação, direção e implementação das políticas técnico-científicas e administrativas;
11 - supervisionar a elaboração e submeter ao presidente o
plano de ação;
111 - exercer outras competências que lhe forem delegadas
pelo Presidente da Fundacentro.

Seção II
Dos Órgãos Seccionais
Art. 10. À Procuradoria Jurídica, órgão vinculado à AdvocaciaGeral da União, compete:
I - representar a Fundacentro ativa e passivamente, emjuízo
ou fora dele;
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U - assistir ao Presidente da Fundacentro e demais diretores em assuntos de sua competência, exercendo atividades de consultoria e assessoramento, observado o disposto nos arts. 17 e 18 da Lei
Complementar n Q73, de 10 de fevereiro de 1993;
UI - apurar a liquidez e a certeza dos créditos de qualquer
natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida
ativa, para fins de cobrança judicial ou extrajudicial;
IV - exercer, no que couber, as competências estabelecidas
na Lei Complementar nQ. 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 11. À Auditoria Interna compete acompanhar, orientar
tecnicamente, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária, financeira,
contábil, patrimonial e de recursos humanos da Fundacentro.
Art. 12. À Diretoria de Administração e Finanças, órgão seccional dos sistemas de serviços gerais, de organização e modernização
administrativa, de administração dos recursos humanos, de administração dos recursos de informação e informática, compete planejar,
coordenar e controlar a execução das atividades nessas áreas, bem
assim daquelas que digam respeito à administração financeira, contábil, orçamentária e de planejamento.

SeçãoIII
Do Órgão Específico Singular
Art. 13. À Diretoria Técnica compete desenvolver, planejar,
promover, coordenar, controlar e avaliar a execução das atividades
técnico-científicas referentes às condições de saúde, segurança, higiene e meio ambiente do trabalho e do trabalhador.

SeçãoN
Das Unidades Descentralizadas
Art. 14. Aos Centros Regionais e aos Centros Estaduais compete executar ações específicas, em nível regional e estadual, nas
áreas da saúde ocupacional e prevenção de acidentes no trabalho, bem
como coordenar a realização de estudos e pesquisas para atender a
situações de interesse local que se enquadrem nas finalidades da
Fundacentro.
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Art. 15. Aos Escritórios de Representação compete acompanhar
e informar sobre o desenvolvimento de atividades relativas à implantação e execução de programas e projetos de interesse da Fundacentro.
Seção V
Do Órgão Colegiado

Art. 16. Ao Conselho Curador compete:
I - aprovar o plano de ação e a proposta orçamentária anual
e suas alterações;

11 111 -

autorizar a solicitação de abertura de créditos adicionais;

autorizar a celebração de convênios, contratos, acordos
ou ajustes, e seus respectivos termos aditivos, previstos no parágrafo
único do art. 2·;
IV - decidir sobre a alienação e aquisição de bens imóveis,
manifestando-se, inclusive, acerca da aceitação de doação, com ou
sem encargo;

V - examinar e emitir parecer conclusivo sobre as prestações de contas e o relatório anual de atividades da Fundacentro, para
encaminhamento ao Ministro de Estado do Trabalho e posterior
julgamento do Tribunal de Contas da União;
VI - examinar os assentamentos contábeis e administrativos,
zelando pelo cumprimento da legislação pertinente e deste Estatuto;

VII - examinar e emitir parecer sobre as propostas de alteração do Estatuto e do Regimento Interno da Fundacentro;
VIII - examinar os assuntos que lhe forem submetidos pelo
Presidente ou por qualquer um de seus membros, emitindo pareceres
conclusivos;
IX - representar ao Ministério do Trabalho sobre quaisquer
irregularidades que venham a ocorrer na administração da entidade.
Parágrafo único. O Conselho Curador terá suas normas de
funcionamento aprovadas na forma do § 2· do art. 7·, as quais
integrarão o Regimento Interno, nos termos do art. 22 deste estatuto.
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CAPÍTULüVI
Das Atribnições dos Dirigentes

Seção!
Do Presidente

Art. 17. Ao Presidente incumbe:
I - representar a Fundacentro, ativa ou passivamente, em
juízo ou fora dele, pessoalmente ou por mandatários expressamente
designados;
II - dirigir
atividades da Fundacentro de acordo com a
finalidade e o plano de ação da entidade;
III - cumprir no seu âmbito de ação e difundir as normas
emanadas do Ministério do Trabalho, no campo da saúde, segurança,
higiene e meio ambiente do trabalho e do trabalhador;

as

IV ~ propor ao Conselho Curador a abertura de créditos
adicionais;
V - enviar a prestação de contas e o relatório anual de
atividades ao Ministério do Trabalho, após parecer do Conselho
Curador, paraju!gamento pelo Tribunal de Contas da União;
VI - encaminhar ao Conselho Curador, com sua manifestação, a previsão orçamentária para o exercício seguinte;
VII - autorizar os remanejamentos de dotações orçamentárias, ouvido O Conselho Curador;
VIII - constituir grupos de trabalho, comissões e comitês de
apoio consultivo, designando os seus membros, observada a legislação
pertinente;
IX -

baixar atos normativos no âmbito de Sua competência;

X - firmar os atos previstos no parágrafo único do art. 2º,
autorizados pelo Conselho Curador;
XI - ratificar os atos de dispensa e de reconhecimento de
inexigibilidade de licitação, de acordo com a legislação vigente.
XII - participar, na qualidade de membro nato, das reuniões
do Conselho Curador.
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Seção II
Do Diretor Executivo
Art. 18. Ao Diretor Executivo incumbe:
I - supervisionar e avaliar as atividades técnicas e administrativas da Fundacentro;
II - exercer as atribuições decorrentes das competências
previstas no art. 9" deste Estatuto;
III .- participá!", na qualidade de membro nato, das reuniões
do Conselho Curador.

SeçãolIl
Dos Demais Dirigentes

Art. 19. Ao Chefe da Assessoria, ao Auditor-Geral, ao Procurador Jurídico, ao Diretor Administrativo e Financeiro, ao
Diretor-Técnico, aos Chefes de Centros Regionais e de Centros
Estaduais, aos Chefes de Escritórios e demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar, controlar e orientar a execução
das atividades de suas respectivas unidades, bem como exercer
outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Presidente da
Fundacentro.
Parágrafo único. O Diretor Técnico e o Diretor Administrativo
e Financeiro participarão, na qualidade de membros natos, das reuniões do Conselho Curador.
CAPÍTULO VII
Do Patrimônio e dos Recursos Financeiros

Art. 20. Constituem o patrimônio da Fundacentro os bens e
direitos de sua propriedade, os que venha a adquirir ou os que lhe
forem doados.
Parágrafo único. Os bens e direitos da Fundacentro deverão ser
utilizados exclusivamente no cumprimento de suas finalidades.
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Art. 21.

Constituem recursos financeiros da Fundacentro:

I - dotações orçamentárias que lhe forem consignadas no
Orçamento-Geral da União;
H - dotações ou subvenções concedidas pela União, Estados,
Distrito Federal, Municípios ou por quaisquer entidades públicas ou
privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais;

IH - a contribuição de que trata o art. 5" da Lei n" 5.161, de 21
de outubro de 1966, com a redação dada pelo art. 62 da Lei n" 8.212,
de 24 de julho de1991;
IV - receitas de qualquer espécie provenientes de seus próprios serviços e produtos;

v -

outras receitas eventuais.

CAPÍTULO VIII
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 22. As normas de organização e funcionamento das unidades administrativas da Fundacentro e as atribuições de seus
dirigentes serão estabelecidas em regimento interno, proposto pelo
seu Presidente e submetido à aprovação do Ministro de Estado do
Trabalho.
Art. 23. São três os Escritórios de Representação, localizados
a critério do Presidente da Fundacentro, de acordo com o interesse da
gestão dos programas prioritários.
Art. 24. Em caso de extinção da Fundacentro, Seus bens e
direitos passarão à União, depois de satisfeitas as obrigações assumidas com terceiros.
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ANEXOU
(Decreto nO 1.919, de 29 de maio de 1996)
Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do
Trabalho (Fundacentro)
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas
Cargos!

Unidade

Funções
N'

1
2
Assessoria de Comunicação Social
Diretoria Executiva

ProcuradoriaJurídica

Auditoria Interna
Diretoria de Administração e Finanças

Coordenação
Divisão
Serviço
Diretoria Técnica

Coordenação
Divisão
Serviço
Centros Regionais (BA, DF e PE)

1
1
1
1
25
26
32
1
3
1
2
1
1
3
11
6
1
1
5
13
2
3

Denominação

(CargolFunção)
Presidente

Assessor

Chefe da Asessoria
Auxiliar
Diretor Executivo
Assessor

Procurador
Jurídico
Assistente

Auditor-Geral
Assistente

Coordenador
Chefe
Chefe

Diretor-Técnico
Assessor

Coordenador
Chefe
Chefe

Chefe de Centro
Regional

6

Chefe

CentrosEstaduais (ES, MG,PR, PA, RJ, RS e
SC)

7

Chefe de Centro
Estadual

14

Escritório de Representação

3

101.6
102.3
101.3
102.1
101.5
102.3
FG-1
FG-2
FG-3
101.3
102.2
101.3
102.2

Diretor
Administrativo e
Financeiro
Assessor

Serviço

Serviço

DAS/
FG

Chefe

Chefe de
Escritório

101.4
102.3
101.3
101.2
101.1
101.4
102.3
101.3
101.2
101.1
101.4
101.1
101.3
101.1
101.2
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b)

Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas da Fundacentro
b.1) Situação: Anterior e Atual
Código

DAS

Situação Anterior

Situação Atual

Unitário

Qtde.

Valor Total

Qtde.

Valor Total

6,52

1
1
6
17
31
19
8
4
4

6,62
4,94
18,48
21,OB
34,41
19,00
9,92
4,44

6,52
4,94

4,00

1
1
5
18
27
2B
5
5
1

91

122,79

91

119,90

20
22
30

6,20
5,28

7,75
6,24

5,70

25
26
32

6,OB

17,18

83

20,07

139,97

174

139,97

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

4,94
3,08
1,24
1,11

l,GO
1,24
1,11
1,00

Subtotal Lt-e)

0,31
0,24
0,19

FG-1
FG-2
FG-3
Subtotal 2 (+)

72
163

Total (1+2)

15,49
22,32
29,97
28,00
6,20
5,55
1,00

b.2) Remanejamento de Cargos
Código

DAS
Unitário

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

3,08
1,24
1,11
1,00
1,24
1,11
1,00

Do Marepara
a Fundacentro (a)

Da Fundacentro
para o Mare (b)

Qtde.

Valor Total

Qtde.

Valor Total

-

-

1

3,08

4

4,44

3

3,72

3

3,00

14,24

1

-

9

-

1

-

1,24

-

9,00

-

1,11

-

-

-

-

-

11

11,35

11

5
4
2

1,55

0,96
0,38

-

-

Subtotal2 (+)

11

2,89

-

0,00

Total (1+2)

22
11

14,24

11

14,24

0,00

-

Subtotal1 (+)

0,31

FG-1
FG-2
FG-3

0,24
0,19

Saldo do Remanejamento (a) - (b)

-

-
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DECRETO N" 1.920, DE 29 DE MAIO DE 1996
Dá nova redação ao art. 7º do Decreto
n' 101, de 17 de abril de 1991, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 2" e 4" da Lei n" 9.126, de 10 de novembro de 1995,
DECRETA:

Art. 1" O art. 7" do Decreto n"101, de 17 de abril de 1991; passa
a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 7º

.

H - ter custos básicos equivalentes à Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP), acrescidos de outros encargos financeiros
de quatro por cento ao ano;

IH - ter prazo de carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, conforme constar do parecer da Secretaria
Executiva aprovado pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional, podendo este prazo ser
prorrogado em períodos de até doze meses pelo referido conselho,
desde que consubstanciado em parecer técnico;
IV - ter vencimento de, no núnimo, cinco anos e, no máximo, oito anos, observadas as disposições dos §§ 1" e 12 deste
artigo.
§ 12. Na hipótese de prorrogação do prazo de carência a que
se refere o inciso HI, os prazos de vencimentos a que aludem o
inciso IV e o § 1",bem como os prazos de amortização das parcelas,
de que trata o § 6", serão igualmente prorrogados por idêntico
período.»

Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2165-2314, maio 1996

2314
Art. 32 Revoga-se o inciso V do art. 72 do Decreto n2 101, de 17
de abril de 1991.
Brasília, 29 de maio de 1996; 1752 da Independência e 1082 da
República.

MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen Parente
José Serra

DECRETO N2 1.921, DE 31 DE MAIO DE 1996
Prorroga prazo de remanejamento de
cargos.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 12 Fica prorrogado, até 31 de julho de 1996, o prazo estabelecido no art. 12 do Decreto n2 1.828, de 12 de março de 1996.
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1996; 1752 da Independência e 1082 da
República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Cláudia Maria Costin

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n, 5, p. 2165-2314, maio 1996

DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 2 DE MAIO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor do Consórcio da
Usina Hidrelétrica de Igarapava, a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
e na alíneafdo art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei
nº 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:

Art. 1a Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor do Consórcio da Usina Hidrelétrica de Igarapava, a área de terra de propriedade particular, no total de 46,14km2 ,
necessária à instalação do canteiro de obras, formação do reservatório, e reserva ambiental da Usina Hidrelétrica de Igarapava, no Rio
Grande, nos Municípios de Conquista e Sacramento, Estado de Minas
Gerais, e Igarapava e Rifaina, Estado de São Paulo, de acordo com a
Planta nº EBA 05/89, constante do Processo nº 48100.003591195-09.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:
Ool. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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- tem início no Marco de concreto DEI cravado na margem
direita do Rio Grande, Município de Conquista, Estado de Minas
Gerais, nos terrenos pertencentes à usina Delta e, distante aproximadamente 975,00m, a montante da ponte do Delta; segue com o rumo
Norte por uma distância de 395,00m até o marco DE2, segue com o
rumo 21°48'05"NE e distância de 269,25m até o Marco DE3, segue
com o rumo Este e distância de 650,00m até o Marco DE4; segue com
o rumo Sul e distância de 540,00m até encontrar o Marco DE4A
cravado na curva de nível de cota 512,50m - Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE); segue acompanhando
a citada curva de nível no sentido de montante do Rio Grande,
contornando entre outros os vales dos Córregos dos Macacos, Barra
Rica, Poçãozinho, até alcançar o Marco de concreto nº 10.038 cravado
junto a um córrego; deflete para a esquerda e segue por este córrego,
no sentido de montante, por uma distância de 2.265,65m até alcançar
a cerca de arame da faixa de domínio da estrada de acesso à usina
Mendonça; segue pela estrada, no sentido de Uberaba, por uma
distância de 173,00m; deflete para a direita e segue com o rumo inicial
Nordeste (NE) por uma distância aproximada de 1.787,58m, até
atingir um outro córrego, afluente pela margem direita ao Ribeirão
dos Dourados; deflete para a esquerda e segue pelo córrego no sentido
de montante por uma distância de 1.588,00m até alcançar novamente
a cerca de arame da faixa de donúnio da estrada de acesso à usina
Mendonça; deflete para a direita e acompanha a estrada no sentido
de Uberada por uma distância de 477,19m; deflete para a direita e
segue acompanhando o limite entre o cultivo de cana-de-açúcar e
mata natural por uma distância aproximada de 4.255,00m; deflete
para a direita e segue em linha reta com o rumo de 79°49'28SE e
distância de 90,OOm, até alcançar a margem direita do Ribeirão dos
Dourados; atravessa o ribeirão e percorre uma distância de 298,77m;
deflete para a direita e segue em linha reta com o rumo de 27°36'47"
SE e distância de 366,77m, até atingir uma área de brejo; contorna o
brejo com uma distância aproximada de 461,40m; segue com os
seguintes rumos e distâncias: 77°47'03"SE e distância de 496,23m;
rumo Sul e distância de 90,00m; 24°46'31"SE e distância de 214,76m;
54º05'25"SE e distância de 179,02m; 42°55'48"NE e distância de
293,64m; 80º32'16"NE e distância de 225,06m; 400 4 3 ' 5 6 " S E e distânCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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cia de 142,52m; 84°08'38"NE e distância de 196,02m; 75°51'09"SE
e distância de 249,57m; 86º56'31"SE e distância de 290,44m; de
57º19'47"NE e distância de 264,91m; 76º25'46"NE e distância de
149,16m; 65°57'42"NE e distância de 1.075,25m até alcançar um
córrego aí existente; deflete para a direita e acompanha o citado
córrego no sentido de jusante por uma distância aproximada de
820,OOm até atingir a curva de nível de elevação 512,50m; deflete para
a esquerda e segue pela citada curva de nível no sentido de montante
do Rio Grande, contornando entre outros, os vales do córrego Matadouro e vales dos Ribeirões dos Dourados, Cana Brava e Borá, sendo
este o divisor dos Municípios de Conquista e Sacramento, até atingir
o canal de fuga da usina de -Iaguara; atravessa o Rio Grande até sua
margem esquerda no Estado de São Paulo, e segue pela curva de nível
512,50m no sentido dejusante do citado rio, contornando entre outros
o vale do Córrego Sucuri, divisor dos Municípios de Rifaina e Igarapava, e os vales dos Ribeirões 8ão Pedro, Taquaral e Fundão, até
encontrar o Marco D6A, cravado na curva de nível acima citada, em
terrenos pertencentes à Fundação Sinhá Junqueira; deflete para a
esquerda e segue em linha reta com o rumo 11°18'36" SO e distância
de 450,OOm, até o Marco D6; segue com o rumo 85°58'14"80 e
distância de 982,56m até o Marco D5; segue com o rumo 66°00'OO"N0
e distância de 900,OOm até o Marco D4; segue O rumo 24°00'OO"NE e
distância de 21O,02m até o Marco D3; segue com o rumo 83°53'43"NE
e distância de 86,OOm até o Marco D2; segue com o rumo 27°01'31"NE
e distância de 211,52m até o Marco Dl; segue com o rumo 100 1 2 ' 3 4 " N E
e distância de 293,82m até o Marco DO, cravado na margem esquerda
do Rio Grande; atravessa o Rio Grande até a sua margem direita,
Estado de Minas Gerais, onde se encontra o Marco DEI, onde teve
início esta descrição.
Art. 2º O Consórcio da Usina Hidrelétrica de Igarapava fica
autorizado a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o art. 1º deste decreto, podendo,
inclusive, invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisória na posse do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de
21 dejunho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(2) DECRETODE2DEMAIODE1996
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro a manutenção do controle acionário da Concórdia Companhia de Seguros pelos acionistas estrangeiros Mitsui Marine &
Fire Insurance Company e The Kyoei Mutual Fire & Marine Insurance Company, adquirido, em caráter transitório, da Cooperatiua Agrtcola de Cotia, em liquidação extrajudicial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista O disposto
no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias,
DECRETA:
Art l' É do interesse do Governo brasileiro a manutenção do
controle acionário da Concórdia Companhia de Seguros pelos acionistas estrangeiros Mitsui Marine & Fire Insurance Company e The
Kyoei Mutual Fire & Marine Insurance Company, adquirido, em
caráter transitório, da Cooperativa Agrícola de Cotia, em liquidação
extrajudicial, de acordo com o Decreto de 21 de outubro de 1994.
Art. 2' Os atos societários serão aprovados e autorizados pelos
órgãos definidos em lei.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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(3) DECRETO DE 3 DE MAIO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Centrais Elétricas de Goiás SA.
(Celg), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na alínea cdo art. 151 do Decreto n Q 24.643, de 10 de julho
de 1934, regulamentado pelo Decreto n" 35.851, de 16 de julho de
1954, e no Decreto-Lei n Q 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado
pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:

Art. 1Q Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais Elétricas de
Goiás S.A. (Celg), a área de terra situada na faixa de dezesseis metros
de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada
(Anhanguera-Daia) - Petrobrás (Senador Canedo), em 138kV, com
origem entre as Torres n? 61 e n Q 62 da linha de transmissão Anhanguera-Daia, e término na subestação Petrobrás, localizada nos Municípios de Goiânia, Anápolis e Senador Canedo, Estado de Goiás,
necessária à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e
planta constantes do Processo n Q 48100.002645/95-92.
Art. 2Q Fica reconhecida a conveniência de institnição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3Q OS proprietários da área de terra referida no art. 1Q
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
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Art. 42 Fica a concessionária autorizada a promover, com
recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão
prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(4) DECRETO DE 6 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Serra Acima/Poções/Barriguda,
situado no Município de Buritís, Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2" da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993,
Considerando que a Fazenda Serra AcimaIPoçõesIBarriguda,
localizada no Município de Buritis, Comarca de Unaí, Estado de
Minas Gerais, foi considerada improdutiva, passível de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária;
Considerando que dois Relatórios Técnicos resultantes da verificação in loco do aproveitamento e exploração da referida propriedade
rural foram unânimes em classificá-la como improdutiva, passível de
desapropriação para efeito de reforma agrária;
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Considerando que Relatório Técnico da propriedade rurallevantado por satélite informa que a exploração da mesma permaneceu
inalterada nos exercícios de 1992, 1994 e 1995; e
Considerando que a propriedade rural foi parcialmente ocupada por
trabalhadores rurais sem terra, que ali vêm retirando o seu sustento;
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, incisos III e
V, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Serra
AcimaIPoçõeslBarriguda, com área de 4.681,8814ha (quatro mil,
seiscentos e oitenta e um hectares, oitenta e oito ares e catorze
centiares), situado no Município de Buritis, objeto das Matrículas
nOs 620, 15.241, 15.242,24.207,24.208,24.209,24.210 e R-1-14.380,
todas do Livro 2-A; e 19.626, fi. 198, do Livro 3-S, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(5) DECRETO DE 7 DE MAIO DE 1996
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente do Bairro 8inhá Sabóia, com
sede na Cidade de Sobral (CE), e outras

entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 1Q da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1Q
do Decreto n Q 50.517, de.ê de maio de 1961,
DECRETA:

Art. 1Q São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
AssociaçãoBeneficente do Bairro Sinhá Sabóia, com sede na Cidade
de Sobral, Estado do Ceará, portadora do CGC n Q 23.707.466/0001-27
(Processo MJ n Q 19.839/94-03);
Associação Beneficente Hospital Santo Antônio, com sede na
Cidade de São Sepé, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC
nQ 97.227.383/0001-77 (Processo MJ nQ 2.198/75);
Associação das Damas de Caridade de Arapongas, com sede
na Cidade de Arapongas, Estado do Paraná, portadora do CGC
n Q 78.014.529/0001-51 (Processo MJ n? 16.517/93-31);
Associação Tutelar de Menores, com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC n Q 33.727.009/000158 (Processo MJ nQ 2.376/94-14);
Comissão Municipal de Amparo à Infància, com sede na Cidade
de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC
n Q 88.658.299/0001-17 (Processo MJ n Q 760/95-72);
São Rafael Hospital Beneficente, com sede na Cidade de
Engenho Velho, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do
CGC n Q 89.336.945/0001-92 (Processo MJ nQ 4.161/94-29).
Art. 2Q As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da
Justiça, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestaCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996

2323
do à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do
demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do
Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961 e a Lei nº 91, de 28 de agosto
1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
'FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman.

(6) DECRETO DE 7 DE MAIO DE 1996.
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Encargos Financeiros da União recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito extraordinário 7W valor de
R$ 2.600.000.000,00.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorizaçãocontida na Medida Provisória nº 1.418, de 3 de maio de 1996,
DECRETA:

Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, do exercíciode 1996, em favor de Encargos Financeiros da União -recursos
sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário no
valor de R$ 2.600.000.000,00 (dois bilhões e seiscentos milhõs de
reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da emissão de Títulos da Dívida Pública Federal
Interna.
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Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

o anexo está publicado no DO de 8.5.1996, pág. 7795.

(7) DECRETO DE 7 DE MAIO DE 1996
Autoriza o aumento do capital social da
Companhia Docas do Pará (CDP).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 4· do Decreto-Lei n· 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:
Art. 1· Fica autorizado o aumento do capital social da Companhia Docas do Pará (CDP) de R$ 16.547.478,66 (dezesseis milhões,
quinhentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais
e sessenta e seis centavos) para R$ 85.223.879,85 (oitenta e cinco
milhões, duzentos e vinte e três mil, oitocentos e setenta e nove reais
e oitenta e cinco centavos), mediante a incorporação de créditos da
União, no valor de R$ 68.676.401,19 (sessenta e oito milhões, seiscentos e setenta e seis mil, quatrocentos e um reais e dezenove centavos).
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Odacir Klein
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(8) DECRETO DE 7 DE MAIO DE 1996
Autoriza o aumento do capital social da
Companhia Docas do Maranhão (CodomarJ.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 4" do Decreto-Lei n" 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:
Art. 1" Fica autorizado o aumento do capital social da Companhia Docas do Maranhão (Codomar) de R$ 130.902.976,38 (cento e
trinta milhões, novecentos e dois mil, novecentos e setenta e seis reais
e trinta e oito centavos) para R$ 135.095.910,18 (cento e trinta e
cinco milhões, noventa e cinco mil, novecentos e dez reais e dezoito
centavos), mediante a incorporação de créditos da União, no valor de
R$ 4.192.933,80 (quatro milhões, cento e noventa e dois mil, novecentos e trinta e três reais e oitenta centavos).
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de maio de 1996, 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Odacir Klein

(9) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, parafins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Fazenda São Judas, conhecido como Fazenda Cantoneira, situado no Município de
Nova Crixás, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c e d, e 20, item
VI, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda
São Judas, conhecido como Fazenda Cantoneiras, com área de
3.322,5948ha (três mil, trezentos e vinte e dois hectares, cinqüenta
e nove ares e quarenta e oito centiares), situado no Município de
Nova Crixás, objeto do Registro nº R-01-M-1.191, fi. 160, do Livro
2-D, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Crixás,
Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175º da Independência
República.

é

108º da

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(lO) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Vera CruzIPompéia,. situado no
Municlpio de Colmeia, Estado do Tocantins,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os artigos 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos
Q
termos dos arts. 18 é'20, da Lei n 4.504, de 30 de novembro de 1964,
Q,
2 da Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q, da Lei Complementar n Q76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item
VI, da Lei n Q4.504, de 20 de novembro de 1964, e 2Q, da Lei nº 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda
Vera Cruz/Pompéia, com área de 1.842,3637ha (um mil, oitocentos
e quarenta e dois hectares, trinta e seis ares e trinta e sete
csntiares), situado no Município de Colmeia, objeto dos Registros
nQs R-06-174, fi. 174 do Livro 2-A; R-I0-137, fi. 137, do Livro 2-A;
R-04-824, fi. 49, do Livro 2-D; e Matrícula n Q11, fi. 11, do Livro
2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colmeia,
Estado do Tocantins.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação da biota,
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(11) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Floresta/Recreie, situado no Município de Alegre, Estado do Esptrito Santo, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Floresta/Recreio, com área de 758,3852ha (setecentos e cinqüenta e oito
hectares, trinta e oito ares e cinqüenta e dois centiares), situado no
Município de Alegre, objeto da Matrícula nº 1.468, fi. 74, Livro-2-H,
e Registro nº R-l/160, fi. 160, Livro 2-A, do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Alegre, Estado do Espírito Santo.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(12) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, oimóvel rural denominado
Fazenda Safra, situado no Município de
Santa Maria de Boa Vista, Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2·, da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2·, da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Safra, com
área de 2.245,8624ha (dois mil, duzentos e quarenta e cinco hectares,
oitenta e seis ares e vinte e quatro centiares), situado no Municipio
de Santa Maria de Boa Vista, objeto dos Registros R-1-16, fi. 16, do
Livro 2-A; R-1-335, fi. 35, do Livro 2-A; R-1-363, fi. 63, do Livro 2-A;
R-1-364, fi. 64, do Livro 2-A e R-1-2.522, fi. 269, do Livro 2-H, do
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Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Maria de Boa
Vista, Estado de Pernambuco.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n'' 76,. de 6 de julho, de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(13) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o condomínio rural denominado Fazenda Imbira-I, situado no Munici·
pio de Massaranduba, Estado da Paraíba, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2·, da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item VI, da
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Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o condomínio rural denominado Fazenda Imbim-I, com área total de 323,0000ha (trezentos e vinte e três hectares), situado no Município. de Massaranduba, objeto dos Registros
n' R-1-45.865, fi. 240, do LIvrO 2-FO e R-I e AV-2-45.866, fi. 241, do
Livro 2-FO, do cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Campina Grande, Estado da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máqninas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no condominio referido no artigo anterior e pertencentes
aos que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do condomínio
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota,
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(14) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, ocondomínio rural denominado Fazenda Mulungú de São José, situado
no Municipio de Massaranduba, Estado da
Poroüxi, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c, e d, e 20, item VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2·, da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o condomínio rural denominado Fazenda Mulungú de São José, com área total de 271,0000ha (duzentos e setenta
e um hectares), situado no Município de Massaranduba, objeto dos
Registros n· R·1·44.559, fi. 104, do Livro 2-FK e R-lJAV-2-46.187, fi.
275, do Livro 2-FO, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Campina Grande, Estado da Paraíba.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no condomínio referido no artigo anterior e pertencentes
aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Refonna Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do condomínio
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n· 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175· da Indepeudência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(15) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o condominio rural denominado Fazenda Cabaças, situado MS Munictpios deAlagoa Novei e Masearandubo; Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20, da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2·, da Lei Complementar
n. 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item VI, da
Lei n· 4.504, de 20 de novembro de 1964, e 2·, da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, ocondomínio rural denominado Fazenda Cabaças, com área total de 466,0000ha (quatrocentos e sessenta e seis
hectares), situado nos Municípios de Alagoa Nova e Massaranduba,
objeto dos Registros n· R-2-1.726, Livro 2-1, fi. 44, R-1-1.867, Livro
2·J, fi. 34, R-1-1.868, Livro 2·J, fi. 35 e R-1-1.958, Livro 2-J, fi. 150 do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alagoa Nova e
Massaranduba, Estado da Paraíba.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
enstentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do condomínio
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n· 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de SUa publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175· da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
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(16) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Batoque, situado no Município de
Santa Quitéria, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nQ 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1a, Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Batoque,
com área de 2.425,0000ha (dois mil, quatrocentos e vinte e cinco
hectares), situado no Município de Santa Quitéria, objeto do Registro
nº R-1.544, ficha 1, Livro 2-A, do Cartório Fernandes da Comarca de
Santa Quitéria, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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(17) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o condomínio rural denominado Fazenda Cachoeira situado no Municfpio de Massaranduba, Estado da Paraíba, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993.
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o condomínio rural denominado Fazenda Caehoeira com área total de 256,0000ha (duzentos e cinqüenta e seis
hectares), situado no Município de Massaranduba, objeto dos Registros nº R-1-43.184, fl. 222, do Livro 2-FF e R-1 e A-2-45.186, fls.
274/275, Livro 2-FO do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Campina Grande, Estado da Paraíba,
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no condomínio referido no artigo anterior e pertencentes
aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do condomínio
rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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(18) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do im6vel rural denominado Fazenda São Jorge, situado no Munictpio de Marabá, Estado do Pará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q, da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda São
Jorge, relativo à área de 1.593,6640ha (um mil, quinhentos e noventa
e três hectares, sessenta e seis ares e quarenta centiares), situado no
Município de Marabá, objeto da Matrícula n Q 414, fi. 001, do Livro
2-B, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marabá,
Estado do Pará.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(19) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Vale de Santa Terezinha, situado
no Município de São Miguel de Taipú, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Vale de Santa
Terezinha, com área de 440,4500ha (quatrocentos e quarenta hectares
e quarenta e cinco ares), situado no Município de São Miguel de Taipú,
objeto do Registro nº R-l-1.043, à fi. 80, do Livro 2-E, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Pilar, Estado da Paraíba,
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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(20) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Acauã, situado no Município de
Sousa, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2", da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2", da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Acauã, com área
de 2.825,0368ha (dois mil, oitocentos e vinte e cinco hectares, três ares
e sessenta e oito centiares), situado no Município de Sousa, objeto dos
Registros nOs R-1-1:631; R-2-1.631; R-3-1.631; R-4-1.631; R-6-1:631;
R-7-1.631; R-1l-1.631, todos do Livro 2-G de fls. 136 e 1361verso, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sousa, Estado da Paraíba
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de Reserva Legal,
preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(21) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Canaã-H, situado no Municipio de Pedras de
Fogo, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 20, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c e d, e 20, item VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Canaã-lI, com
área de 152,6100ha (cento e cinqüenta e dois hectares e sessenta e
um ares), situado no Município de Pedras de Fogo, objeto do Registro
nº R-4-1.124, do Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Pedras de Fogo, Estado da Paraíba.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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(22) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais constituidos pelo Lote n2 159, da Gleba Tapiraguaia e
Fazendas Marselha. Martinica, Nanuque,
Margarida e Naviraí, conhecidos como Glebas MargaridalUnião, situados rwMunicipio
de Porto Alegre do Norte, Estado do Mato
Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Qda
Q
Lei n Q8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2 da Lei Complementar
Q
n 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1Q Ficam declarados de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V, da Lei
n Q4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei nQ8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, os imóveis rurais constituidos pelo Lote 159, da Gleba
Tapiraguaia e Fazendas Marselha, Martinica, Nanuque, Margarida e
Naviraí, conhecidos como Glebas MargaridalUnüio, com área global de
19.927, 1694ha (dezenove mil, novecentos e vinte e sete hectares, dezesseis ares e noventa e quatro centiares), situados no Município de Porto
Alegre do Norte, objeto da Matrícula n Q3.180, Livro-2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, e Registros nQs
R-02-4.669, R-01-4.671, R-01-4.672, R-01-4.673 e R-01-4.674, estes do
Livro-2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Felix do
Araguaia, Estado de Mato Grosso.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes nos imóveis referidos no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis
rurais de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
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preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(23) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais sem denominação, localizados na Gleba São José,
atualmente conhecidos como Gleba União,
situados nos Municipios de Peixoto de Azevedo e Matupá, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Ficam declarados de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, os imóveis rurais sem denominação, situados
na Gleba São José, atualmente conhecidos como Gleba União, com
área global de 59.938,0000ha (cinqüenta e nove mil, novecentos e
trinta e oito hectares), situados nos Municípios de Peixoto de Azevedo
e Matupá, objeto dos Registros n's R-2-2.049, R-2-2.051, R-2-2.052,
R-2-2.055, R-2-2.056, fichas 1/4, Livro n' 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes nos imóveis referidos no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis
rurais de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(24) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Imbira-Il, situado no Munictpio de Massaranduba, Estado da Paraíba, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os artigos 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos
termos dos artigos 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de
1964, 2", da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2", da Lei
Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2", da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Imbira-Il, com área
de 204,0000ha (duzentos e quatro hectares), situado no Município de
Massaranduba, objeto dos Registros R-I-45.869, fl. 244, do Livro
2-FO, R-I-46.188, fl. 276, Livro 2-FP e Av-2-45.866, fl. 276, Livro
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2-FP, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campina
Grande, Estado da Paraíba,
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(25) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Miriri, situado no Município de
Sapé, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2", da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2", da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2",da Lei n" 8.629, de 25 de
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fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Miriri, com
área de 600,0000ha (seiscentos hectares), situado no Município de Sapé,
objeto do Registro n? R-1-438, fi. 132, do Livro 2-C, 4897, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Sapé, Estado da Paraíba.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como.as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(26) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho Santo Antonio, situado no Munidpio de Camutanga, Estado de Pernambuco,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constitnição, e nos termos
dos arta. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,2", da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2", da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item VI, da
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Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2·, da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Santo
Antonio, com área de 557,1900ha (quinhentos e cinqüenta e sete
hectares, dezonove ares), situado no Município de Camutanga, objeto
da Matrícula n· 705, fi. 74, do Livro 2-G, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Itambé, Estado de Pernambuco.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(27) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Engenho Lagoa, situado no Munictpio de
Nazaré da Mata, Estado de Pernambuco, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constitnição, nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2·, da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Lagoa, com
área de 310,0000ha (trezentos e dez hectares), situado no Município
de Nazaré da Mata, objeto dos Registros nOs R-7-83, fI. 49 do Livro
2-G e fI. 28 do Livro 2-H, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Nazaré da Mata, Estado de Pernambuco.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(28) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Alto Grande/Calabouço, situado no Município de Araruna, Estado da Paraíba, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item VI,
da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Alto Grandel
Calabouço, com área de 430,0000ha (quatrocentos e trinta hectares),
situado no Município de Araruna, objeto das Matrículas e Registros
nOs 1.552, fl. 58, Livro 2-1, 7.979, fls. 70v.l80, Livro 3-Q, 11.186, fls.
3v.l4, Livro 3-Z, 7.608, fls. 63v.l64, Livro 3-P, R-1-19, fl. 19, Livro 2-A,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araruna, Estado
da Paraíba.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(29) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Gleba ou Fazenda Vitória com área
de 9.943,OOOOha, situado no Município de
Campinápolis, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item N, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item
V, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Gleba ou
Fazenda Vitória com área de 9.943,0000ha (nove mil, novecentos
e quarenta e três hectares), situado no Muncípio de Campinápolis,
objeto do Registro n' R-1-10.905, ficha 001, do Livro 2, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Xavantina, Estado de
Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
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Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(30) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Cancella situado no Municfpio de Ribeirão Cascalheira, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Cancella, com área de 14.483,9575ha (quatorze mil, quatrocentos e
oitenta e três hectares, noventa e cinco ares e setenta e cinco centiares), situado no Município de Ribeirão Cascalheira, objeto dos Registros n· R-2-1837, R-2-1838, R-2-1839 e R-2-1840, todos do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Canarana, Estado de Mato
Grosso.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
CO!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Refonna Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175º da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(31) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fíns de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Gleba Noidorínho, situado no Munidpio de Campinápolis, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe conferem os arts. 84, item N, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20 item V, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Gleba Noidorinho,
com área de 7.500,0000ha (sete mil e quinhentos hectares), situado
no Município de Campinápolis, objeto do Registro nº R-2-6.540, ficha
1/2, Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina,
Estado de Mato Grosso.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 9 de maio de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(32) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Dois Braços, situado rw Municipio
de Branquinha, Estado de Alagoas, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 item VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Dois Braços,
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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com área de 876,5918ha (oitocentos e setenta e seis hectares, cinqüenta e nove ares e dezoito centiares), situado no Município de Branquinha, objeto da Matricula nº 248, fi. 94, Livro 2-C, do Cartório do 1º
Oficio da Comarca de Murici, Estado de Alagoas.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(33) DECRETO DE 9 DE MAla DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda São Frutuoso, situado no Munictpio
de São Luiz do Quitunde, Estado de Alagoas,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasílía, v. 188, n, 5, p. 2315·2494, maio 1998
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DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a,' b, c e d, e 20 item V, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Frutuoso,
com área de 800,0000ha (oitocentos hectares) situado no Município
de São Luiz do Quitunde, objeto do Registro atual 3.990, fi. 93, do
Livro 3-L, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Luiz
do Quitunde, Estado de Alagoas.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(34) DECRETO DE 9 DE MAla DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóoel rural denominado
Fazenda Boa Idéia, situado no Munictpio de
Massaranduba, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
Co!. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item VI,
da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Boa
Idéia, com área de 327,0000ha (trezentos e vinte e sete hectares),
situado no Município de Massaranduba, objeto das Matrículas nOs
R-1-45.867, R-1-45.868, fls. 242/243, do Livro 2FO, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Campina Grande, Estado da
Paraíba.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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(35) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996

Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Cuyabá, situado no Municipio de
Canindé de São Francisco, Estado de Sergipe, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2°, da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 item V, da Lei
nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cuyabá, com
área de 2.023,9000ha (dois mil e vinte e três hectares e noventa ares),
situado no Muuicípio de Canindé de São Francisco, objeto da Matrícula nO R-1I38, fi. 38 do Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Canindé de São Francisco, Estado de Sergipe.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 9 de maio de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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(36) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominada
Fazenda SalohrolBonfimIFlor de Mucuri/
Cessange, situado no Munictpio de Divina
Pastora, Estado de Sergipe, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20 item V,
da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural Fazenda Salobro/
Bonfim/Flor de Mucuri/Cassange, com área de 801.2500ha (oitocentos e um hectares e vinte e cinco ares), situado no Município de
Divina Pastora, objeto dos Registros n·s 2.039, fl. 272v., do Livro
3-C; 2.373, fls. 41v. e 42v., do Livro 3-D e 668 (parte); fl. 162v., do
Livro 3-B, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Riachuelo, Estado de Sergipe.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Cal. Leis Rep. Fed.Brasil,Brasílía, v. 188, n. 5, p. 2815-2494, maio 1996
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(37) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Boa Água, situado no Município de Rio
Branco, Estado do Acre, e dá outras prouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2", da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o iroóve! rural denominado Boa Agua, com área de
4.067,6246ha ( quatro mil e sessenta e sete hectares, sessenta e dois
ares e quarenta e seis centiares), situado no Município de Rio Branco,
objeto do Registro n" R,1-1968, fi. 1 Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da comarca de Rio Branco Estado do Acre.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas "e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do iroóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2316·2494, maio 1996
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n" 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamen,
to com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de Sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(38) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Seringal Bom Destino, também conhecido
como Fazenda Principado, situado no Município de Porto Acre, Estado do Acre, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constitnição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2", da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Seringal Bom Destino,
também conhecido como Fazenda Principado, com área de
28.686,0000ha (vinte e oito.mil, seiscentos e oitenta e seis hectares),
situado no Município de Porto Acre, objeto. da Matrícula n" 1.412,
fi. 1, Livro 2, do 2" Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Rio Branco, Estado do Acre.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
]I1áquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
eJÔstentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(!ncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(39) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Dois Paus, situado no Município de Bmnouinha, Estado de Alagoas, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, O imóvel rural denominado Dois Paus, com área de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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731,2600ha (setecentos e trinta e um hectares e vinte e seis ares),
situado no Município de Branquinha, objeto da Matrícula n· 243,
fi. 89 do Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Murici, Estado de Alagoas.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(40) DECRETO DE 9 DE MAlO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constitutdo
pelas fazendas Primavera, Flor do Araguaia,
e Menina Moça, situado no Munidpio de
ConceiçãodoAraguaia, Estado do Pará, e dá
outras providências.
. .-

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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DECRETA:

Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos tsrmos dos arts. 18, letras a, b,c e d, e 20, item V, da Lei n"
4504 de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro
d~ 1993, o imóvel rural constituído pelas fazendas Primavera, Flor do
Araguaia, e Menina Moça, com área de 2.901,8500ha (dois mil, novecentos e um hectares e oitenta e cinco ares), situado no Município de
Conceição do Araguaia, objeto dos Registros R-5-615, parte do R-9-595
e R-2-6.402, Livro 2-B e 2, respectivamente, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(41) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Serra Negra (parte), situado no
Municlpio de Bom Jardim de Goiás, Estado
de Goiás, e dá outras providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20, da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8..629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei nQ 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Serra Negra
(parte), com área de 564,2835ha (quinhentos e sessenta e quatro
hectares e vinte e oito ares e trinta e cinco centiares), situado no
Município de Bom Jardim de Goiás, objeto do Registro R.2-1.742, fl,
142, Livro 2-F, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Aragarças, Estado de Goiás.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de Reserva Legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col.l.eis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. ]88, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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(42) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Santa Júlia, situado no Município de Montividiu do Norte, Estado de
Goiás, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item VI, da Lei
n' 4. 504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Santa Júlia,
comárea de 9.685,5786ha (novemil, seiscentos e oitenta e cincohectares,
cinqüenta e sete ares e oitenta e seis centíares), situado no Muuicípio de
Montividiu do Norte, objeto da Matrícula n? 3.558, Livro 2-P, fi. 54, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Formoso, Estado de Goiás.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175° da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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(43) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Amélia, situado no Munictpio de
Barra do Cordo, Estadodo Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b c, d, e 20, item VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Amélia, com
área de 13.795,OOOOha (treze mil, setecentos e noventa e cinco hectares), situado no Município de Barra do Corda, objeto do Registro
R-215-8.341, do Livro 2-AF, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Barra do Corda, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a.sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996: 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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(44) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado,
Fazendo Vila Velha, conhecido corrw Fazenda e Haras Ponta D'Areia, situado no Município de Itapecuru-Mírim, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964; 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Vila Velha,
conhecidocomo Fazenda e HarasPontaD'Areia, com área de 400,0000ha
(quatrocentos hectares), situado no Muoicípio de Itapecuru-Mirim, objeto
do Registro nº R-2-1923, fi. 169, do Livro 2-A/4, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem comoas benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76,
de 6 dejulho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996

2366
(45) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Baíxão do Cedro, situado TW Município de
Tuntum, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e ~, da Lei nQ 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, oimóvel rural denominado Baixão do Cedro; com área
de 2.295,541Oha(dois mil, duzentos e noventa e cincohectares, cinqüenta e quatro ares e dez centiares), situado no Município de Tuntum, objeto
da Matrícula n Q1.169, fi. 153, do Livro 2"E, do Cartório de Registro de
Imóveis do 1Q Ofícioda Comarca de Tuntum, Estado do Maranhão.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto N acionaI de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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(46) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho Rinoceronte, situado no Município
de Amaraji, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2", da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Rinoceronte
comárea de 81O,0000ha(oitocentos e dez hectares), situado no Município
de Amaraji, objeto do Registro n?R-1-33,fls. 94/95, Livro n"2, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Amaraji, Estado de Pernambuco.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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(47) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho Estivas, situado no Municlpio de
Amaroji, Estado de Pernambuco, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos .arts, 18 e 20, da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 20, da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b c e d, e 20, item V, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2·, da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Estivas, com
área de 1.157,0000ha (um mil, cento e cinqüenta e sete hectares),
situado no Muuicípio de Amaraji, objeto do Registro nº R-1-32, fls.
93/94, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Amaraji, Estado de Pernambuco.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba úuica de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996

2369
(48) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declarade interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Capão do Leão, situado TWS Munictpíos de Arambarée Camaquã, Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 10 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Capão do
Leão, com área de 278,4146ha (duzentos e setenta e oito hectares,
quarenta e um ares e quarenta e seis centiares), situado nos Municípios de Arambaré e Camaquã, objeto dos Registros nº 1.589/R-10,
1.590/R-10 e 2.459/R-9, fls. 3v, 3v e 3/3v, Livro 2, do Cartório de
Imóveis da Comarca de Camaquã, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175º da independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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(49) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido como Fazenda Cachoeira,
situado no Município de Piratini, Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação, conhecido como
Fazenda Cachoeira, com área de 724,7 430ha (setecentos e vinte e
quatro hectares, setenta e quatro ares e trinta centiares), situado no
Município de Piratini, objeto dos Registros n's R-14-1201, fls. 113,
R-2-6822, Ficha 1, R-2-6823, Ficha 1, e R-4-2552, fl. 1, todos do
Livro-2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piratini,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(50) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Vieirinha/Alegrías, situado no Município de Pinheiro Machado, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária; nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Vieirinhal
Alegrias, com área de 1.008,9960ha (um mil e oito hectares,
noventa e nove ares e sessenta centiares), situado no Muuicípio de
Pinheiro Machado, objeto dos Registros nOs R-4-3.710 e R-5-3.710,
fls. 1v/2, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Pinheiro Machado, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p- 2315-2494, maio 1996
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Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de Reserva Legal,
"preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(51) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido como Fazenda Saint
Anthony, situado no Munictpio de Pinuini,
Estado de Rio Grande do Sul, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2", da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2", da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2", da Lei n" 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação,
conhecido como Fazenda Saint Anthony, com área de 1.056,3000ha
(um mil, cinqüenta e seis hectares e trinta ares), situado no Município de Piratini, objeto dos Registros nOs R-4-4.062, R-3-32.272,
R-4-1.003, R-2-7.622, R-1-6.652, R-2-8.061 E R-6-2.889, fls. 01/02,
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Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piratini,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(52) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Pedrinhas, situado no Município de Esperantína, Estado do Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2·, da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20 item V, da Lei
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n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2", da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Pedrinhas, com área de
283,1400ha (duzentos e oitenta e três hectares e catorze ares), situado
no Município de Esperantina, objeto do Registro n" 2.659, fls. 29v/30,
do Livro 3, do Cartório do I" Oficio de Registro de Imóveis da Comarca
de Esperantina, Estado do Piauí.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata-este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de su a publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(53) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido como Rio Correntes, situado no Munietpio de Lebon Régis, Estado de
Santa Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2", da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2", da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 12 Fica declarado de interesse social, para fins de refonna
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da Lei
n. 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2·, da Lei n· 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação, conhecido como
Rio Correntes, com área de 416,1383ha (quatrocentos e dezesseis
hectares, treze ares e oitenta e três centiares), situado no Município
de Lebon Régis, objeto do Registro n" R-5-3.090, ficha 112, do Livro 2,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Fraiburgo, Estado
de Santa Catarina.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(54) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, desmembrado da Fazenda conhecida
como Buriti Perdido ou Mimoso, situado no
Munidpio de Urucuia, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos
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dos arts. lS e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· S.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. lS, letras a, b, c e d, e 20, inciso V, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· S.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação, desmembrado
da Fazenda conhecida como Buriti Perdido ou Mimoso, com área de
7l7,7500ha (setecentos e dezessete hectares e setenta e cinco ares),
situado no Município de Urucuia, objeto do Registro n· R-1-7.752,
fi. 147, do Livro 2-N, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Urucuia, Estado de Minas.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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(55) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Vale do Capim, situado no Município de Capitão Poço, Estado do Pará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2", da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2", da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letra a, b, c e d, e 20, item VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 20, da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Vale do Capim,
com área de 13.065,3864ha (treze mil e sessenta e cincohectares, trinta
e oito ares e sessenta e quatro centiares), situado no Município de Capitão
Poço,objeto doRegistro n"7.153,fl.93v,Livro 2-Z,do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de São Miguel do Guamá, Estado do Pará.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem as benfeitorias existentes
no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, V. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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(56) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Macambira / Borba, situado no Município de Caruaru, Estado de Pernambuco,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Qda
Lei n Q8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Qda Lei Complementar
n Q76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18,-letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Qda Lei n? 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda
Macambira/Borba, com área de 584,2000ha (quinhentos e oitenta
e quatro hectares e vinte ares), situado no Município de Caruaru,
objeto dos Registros nQs 25.057, fi. 98, Livro 3-AR, 31.841, fis. 35/36,
Livro 3-BO, 9.627, fi. 37, Livro 3-L, 9.628, fi. 37, Livro 3-L, 9.629,
fi. 37, Livro 3-L, 9.631, fi. 37, Livro 3-L, 9.642, fi. 39, Livro 3-L,
24.754, fi. 5, Livro 3-AR, 31.708, fis. 87/88, Livro 3-BN, 26.822,
fi. 20, Livro 3-AY, 9.630, fi. 37, Livro 3-L, 11.296, fi. 96, Livro 3-L,
29.266, fi. 91, Livro 3-BF, 46.683, fi. 49, Livro 3-DH, e 24.556,
fi. 38, Livro 3-AQ, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Caruaru, Estado de Pernambuco.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
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preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.

Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(57) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Cachoeira, conhecida por Itaçocê,
situado TW Munidpio de Pircui, Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2·, da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2·, da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cachoeira,
conhecida por Itaçocê, com área de 598.1000ha (quinhentos e noventa
e oito hectares e dez ares), situado no Município de Piratini, objeto
das Matriculas n·s 18.239, fi. 119, do Livro 3-FF; 17.938, fi. 52, do
Livro 3-FF; e 5.048, fi. 13, do Livro 3-0, do Cartório de Serviço de
Registros Públicos da Comarca de Piratini, Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(58) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Morojosinho, situado no Município de Vicên·
cio, Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item N, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Morojosinho, com
área de 219,0000ha (duzentos e dezenove hectares), situado no
Município de Vicência, objeto do Registro nº 390, fi. 21, do Livro 3-A,
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do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vicência, Estado
de Pernambuco.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 30. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rnral
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(59) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Sapé de Alagoa Grande, situado no Município de Alagoa Grande) Estado da Paraiba, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item V, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de 25
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sapé deAlagoa Grande,
com área de 429, 7300ha (quatrocentos e vinte e nove hectares e setenta
e três ares), situado no Município de Alagoa Grande, objeto do Registro
nO R-3-1.214, fi. 1.214, do Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Alagoa Grande, Estado da Paraíba.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto

(60) DECRETO DE 9 DE MAla DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Riacho do Fumo, situado no Município de Massaranduba, Estado da Paraíba,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2°, da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, O imóvel rural denominado Fazenda Riacho do
Fumo, com área de 200,0200ha (duzentos hectares e dois ares),
situado no Município de Massaranduba, objeto do Registro n" AV-245.871, do Livro 2/F-0, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campina Grande, Estado da Paraíba,
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(61) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido conw Fazenda Boa Vista,
situado no Municlpio de Camaquã, Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20, da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item
VI, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação,
conhecido como Fazenda Boa Vista, com área de 628,4643ha (seiscentos e vinte e oito hectares, quarenta e seis ares e quarenta e três
centiares), situado no Município de Camaquã, objeto dos Registros
n's R-7/6.581, R-8/1.381, R-8/1.380, R-7/6.574 e R-6/8.126, do Livro
2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Camaquã,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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(62) DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Caiaria, situado no Município de
Alagoa Grande, Estado da Paraíba, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º, da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item V, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Caiana,
com área de 226,OOOOha (duzentos e vinte e seis hectares), situado no
Município de AIagoa Grande, objeto do Registro nº R-3-1.171, do Livro
2-F, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de AIagoa
Grande, Estado da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996

2386
(63) DECRETO DE 10 DE MAIO DE 1996
Fica criado o Consulado-Geral do Brasil
em Atlanta, Estados Unidos da América.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto
no art. 42 do Anexo I ao Decreto nº 1.756, de 22 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica criado o Consulado-Geral do Brasil em Atlanta,
Estados Unidos da América, com jurisdição sobre os Estados de
Alabama, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Georgia, Mississipi e
Tennessee.
Art. 2º Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica alterado o Anexo I ao Decreto nº 1.018, de 23 de dezembro de 1993, com
a inclusão do Consulado-Geral em Atlanta.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Neto

(64) DECRETO DE 10 DE MAIO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Medida Provisória nº 1.455, de 10 de maio de
1996,
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DECRETA:

Art. 1° Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, de que trata a Lei nO 9.275, de 9 de maio de 1996, em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no
valor de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), para atender
à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de maio de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra

o anexo está publicado no DO de 13.5.1996, pág. 8152.
(65) DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Companhia
Paulista de Força e Luz (CPFLJ, a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alinea b do art. 151 do Decreto nO 24.643, de 10 de julho de 1934,
e na alínea f do art. 5° do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei nO 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10
da Lei nO 9.074, de 7 de junho de 1995,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL),
a área de terra de propriedade particular, no total de 8.813,600m2,
necessária à instalação da subestação Itapoan, no Muuicípio de
Paulíuia, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto e planta
constantes do Processo nO 48100.003419/95-29.
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Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:
- tem início no Marco nO 1, cravado na cerca-divisa da futum
subestação Itapoan, no lado direito da rodovia Roberto Moreira, no
sentido do Município de Paulínia, num ponto 107,00m depois do
pontilbão da Fepasa; segue com o rumo e distância NW 80'57'30" _
92,335m, margeando a rodovia, até o Marco nO 2; deflete à direita,
formando ângulo interno de 119'57'30" e segue com o rumo e distância
NW 20'55' - 87,117m, até o Marco nO 3; deflete à direita, formando
ângulo interno de 90'00' e segue com o rumo e distância NE 69'05' 80,00m, até o Marco nº 4; deflete à direita, formando ângulo interno
de 90'00' e segue com o rumo e distância SE 20'55' - 133,223m, até
o Marco nO 1, onde teve início esta descrição.
Art. 2° A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) fica
autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o art. 1e deste decreto, podendo,
inclusive, invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisória na posse do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nO 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de maio de 1996; 175º da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(66) DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Empresa Elétrica Bragantina
S.A., a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constitnição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
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regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 dejunho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786,
de21 de maio de 1956, eno art. 10 da Lei nº 9.074, de 7 dejulho de 1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Empresa Elétrica Bragantina S.A., a área de terra situada na faixa de trinta metros de
largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Extrema-Camanducaia, em 138kV, com origem na subestação Extrema e
término na subestação Camanducaia, localizada nos Municípios de
Extrema e Camanducaia, Estado de Minas Gerais, necessária à
passagem da linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo nº 48100.000014196-00.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telégraficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, O acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 39 Os proprietários da área de terra referida no art. 1a
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4Q Fica a concessionária autorizada a promover, comrecursos
próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste
decreto, amigável oujudicia!mente, podendo, inclusive, invocar o caráter
de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n"3.365, de 21 dejunho
de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 14 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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(67) DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Centrais Elétricas de Santa Cotarina S.A. (Celeec), as áreas de terra que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n Q 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto nQ 35.851, de 16 de julho de 1954, e no
Decreto-Lei n Q 3.365, de 21 junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de
21 de maio dê 1956, e no art. 10 da Lei n" 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:

Art. 1 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de
instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (Celesc), as áreas de terra no
Estado de Santa Catarina, necessárias à passagem das linhas de
transmissão, conforme projetos e plantas constantes do Processo
n Q 48100.003985/95-86.
Q

Parágrafo único. As áreas de terra de que trata este artigo assim
se descrevem e caracterizam:
a) área de terra situada na faixa variável de 17,00m a 25,00m
de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada
Entroncamento (Joinville-Guaramirim) - WEG Fundição, em
138kV, com origem na torre 58 da linha de transmissão JoinvilleGuaramirim e término na subestação WEG Fundição, localizada nos
Municípios de Scbroeder e Guaramirim;

b) área de terra situada na faixa variável de 14,00m a 25,00m
de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada
Entroncamento (Xanxerê-Pinhalzinho) - Quilombo; em 138kV,
com origem na estrutura 83 da linha de transmissão Xanxerê Pinhalzinho e término na subestação Quilombo, localizada no
Município de Quilombo;
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c) área de terra situada na faixa de 25,00m de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão denominada Campos Novos
(Eletrosul) - Entroncamento (Vidal Ramos Júnior - Herval d'Oeste),
em 138kV, com origem na subestação Campos Novos e término na
torre n· 303 da linha de transmissão Vidal Ramos - Herval d'Oeste,
localizada no Município de Campos Novos.

Art. 2· Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das linhas de transmissão de energia elétrica e
linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, aínda, o
acesso às áreas da servidão constituída, desde que não haja outra
via praticável.
Art. 3· Os proprietários das áreas de terra referidas no art.
1. limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência
da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro
delas, quaisquer atos que as embaracem ou lhes causem danos,
incluídos entre eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4 Q Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Leí n· 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito
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(68) DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Paulista de Força e
Luz (CPFL), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na alínea c do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho
de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de
1954, e no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado
pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei nº 9.074,
de 7 de julho de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Paulista
de Força e Luz (CPFL), a área de terra situada na faixa de trinta
metros de largura, tendo como eixo o ramal de linha de transmissão
para a subestação Itapoan, em 138kV, com origem na Estrutura
n? 24-4 (nova) da linha de transmissão Usina Carioba - SE
Tanquinho, e término na subestação Itapoan, localizada no Município de Paulínia, Estado de São Paulo, necessária à passagem de
linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do
Processo nº 48100.003419/95-29.
Art. 2º fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. 1º
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
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Art. 4Q Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n"
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(69) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Marumby

Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na Cidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n? 50820.000617/93,
DECRETA:

Art. 1" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais dez anos, a partir de F de
novembro de 1993, a concessão outorgada à Rádio Marumby Ltda.,
renovada pelo Decreto n" 88.829, de 10 de outubro de 1983, cujo prazo
residual foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito a exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda curta, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
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Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após delibera,
ção do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constí,
tuição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de Sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(70) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Araguaia
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda curta, na Cidade de Goiânia,
Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e
nos termos do art. 6·, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n· 29670.000237/93,
DECRETA:

Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei
n· 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 1· de
novembro de 1993, a concessão originariamente conferida à Rádio
Clube de Goiânia S.A., renovada pelo Decreto n· 91.342, de 18 de
junho de 1985, e posteriormente transferida para a Rádio Araguaia
Ltda., pelo Decreto n· 94.141, de 25 de março de 1987, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991,
para executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda curta, na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás.
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Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(71) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996
Renova a concessão à Rádio Cultura de
Mogi Mirim Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e
nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n? 50830.000277/94:
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 1º de
maio de 1994, a concessão da Rádio Cultura de Mogi Mirim Ltda.,
pelo Decreto nº 90.504, de 13 de novembro de 1984, cujo prazo residual
da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3', do art. 223 da
Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(72) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Cultura de
Cuiabá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Cuiabá Estado de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 53690.000077/93;
DECRETA:
Art. I' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I' de
novembro de 1993, a concessão deferida à Rádio Cultura de Cuiabá
Ltda., renovada pelo Decreto n' 90.418, de 8 de novembro de 1984,
cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio
de 1991, para executar, Sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, lei subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2Q Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3Q do art. 223 da Constituição.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(73) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Porta Voz
de Cianorte Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Cíanorte, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e
nos termos do art. 6Q, inciso I, do Decreto n Q 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo
n Q 53740.000412/93,
DECRETA:
Art. 1Q Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 1· de
maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Porta Voz de Cianorte
Ltda., pela Portaria MVPO nQ 284, de 9 de abril de 1957, renovada
pelo Decreto n Q 89.409, de 29 de fevereiro de 1984, sendo mantido o
prazo residual da outorga pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Cianorte, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, o. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Moita

-(74) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996
Renova a concessão da Rádio 710 de
Bauru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Bauru, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e
nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n' 50830.000298/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3' da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de l' de
maio de 1994, a concessão outorgada á Rádio 710 de Bauru Ltda.,
renovada pelo Decreto n' 96.832, de 28 de setembro de 1988, cujo
prazo recursal residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de
maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Bauru, Estado de
São Paulo.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasllia, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3', do art. 223 da
Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(75) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Pousada
do Rio Quente Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo n' 50000.009720/92-46,
DECRETA:
Art. I" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais dez anos, a partir de 11
de maio de 1993, a concessão outorgada à Rádio Pousada do Rio
Quente Ltda., pelo Decreto n" 88.186, de 16 de março de 1983, sendo
mantido o prazo residual da outorga pelo Decreto de 10 de maio de
1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Caldas Novas, Estado de
Goiás.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da
Constituição.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(76) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996
Transfere para a Rede Fronteira de Comunicação Ltda. a concessão outorgada à
Fundação lsaec de Comunicação, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Blumenau, Estado de
Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,da Constituição, e nos termos
do art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nO 52.795, de 31 de outubro de 1963, e
tendo em vista o Processo Administrativo nO 29106.000589/89,
DECRETA:
Art. 1° Fica transferida a concessão outorgada à Fundação
Isaec de Comunicação, inicialmente permissão, conforme Portaria
n? 577, de 9 de dezembro de 1960, revigorada pela Portaria MJNI
nO 182-B, de 11 de abril de 1962, e posteriormente, concessão, em
decorrência de autorizado aumento de potência dos seus transmissores, renovada pelo Decreto nO 91.569, de 23.8.1985, para a Rede
Fronteira de Comunicação Ltda. explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Blumenau, Estado de Santa Catarina.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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Parágrafo ÚIÚCO. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de TelecomuIÚcações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data.de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(77) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996
Transfere a concessão outorgada à
Rádio Tiradentes Ltda., para a Rádio Cultura de Monlevade Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de João Monlevade, Estado de Minas
Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 50nO .000304/94,
DECRETA:

Art. 1º Fica transferida a concessão deferida à Rádio Tiradentes Ltda., pela Portaria MVOP nº 617, de 29 de dezembro de 1959,
renovada pelo Decreto nº 90.276, de 3 de outubro de 1984, para a
Rádio Cultura de Monlevade Ltda. executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
João Monlevade, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo ÚIÚCO. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Talecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(78) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Patriarca
de Cassilândia Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Cassilândia, Estado do Mato
Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e
nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 29112.000296/91,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 26 de
fevereiro de 1992, a concessão outorgada à Rádio Patriarca de Cassilándia Ltda., pelo Decreto n' 86.838, de 12 de janeiro de 1982, cujo
prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de
1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade d~ Cassilándia, Estado do
Mato Grosso do SuL
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996

2403

Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(79) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Difusora
de Aquidauana Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Aquidauana, Estado do Mato
Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6·, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n· 53700.000060/94,
DECRETA:
Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei
n· 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão outorgada à Rádio Difusora de Aquidauana
Ltda., pela Portaria MVOP n" 260, de 14 de março de 1951, publicada
no Diário Oficial de 9 de maio do mesmo ano, renovada pelo Decreto
n· 92.852, de 27 de junho de 1986, sendo mantido o prazo residual da
outorga pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do Sul.
Parágrafo úuico. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constituição.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(80) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Difueoro
Cristal Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Quixeramobim, Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e
nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 29108.000500/86,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais 10 (dez) anos, a partir
de 6 de outubro de 1986, a outorga deferida à Rádio Difusora
Cristal Ltda., pela Portaria n' 674, de 9 de setembro de 1966,
renovada pela Portaria n' 188, de 8 de março de 1977, que passou
à condição de concessionária em razão de aumento de potência
autorizado, para executar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Quixeramobim,
Estado do Ceará.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(81) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Capixaba

Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6º, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 50660.000366/93,
DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1s de
novembro de 1993, a concessão deferida à Rádio Capixaba Ltda. pelo
Decreto nº 816, de 2 de abril de 1962, renovada pelo Decreto nº 90.766,
de 28 de dezembro de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicaçães, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constituição.
Art. 3· Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(82) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996
Renova a concessão da Fundação José
Resende Vargas de Rádio, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onde média,
na Cidade de Rio Parancubo, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6·, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n· 50710.000090/94,
DECRETA:
Art. F Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3· da Lei
n· 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de F de maio
de 1994, a outorga originalmente deferida à S.A. Rádio Clube Paranaíba, pela Portaria MVOP n· 441, de 6 de agosto de 1956, transferida
para a Fundação José Resende Vargas de Rádio pela Portaria n? 194,
de 22 de outubro de 1981, renovada pela Portaria nO 255, de 9 de
outubro de 1985, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Rio Paranaíba,
Estado de Minas Gerais, tendo passado para a condição de concessionária em virtude de aumento de potência autorizado para a sua
estação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da
Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(83) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Tropical
A.M'" Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Luziânia, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e
nos termos do art. 6·, inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n· 29109.000024192,
DECRETA:
Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei
n· 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 1· de
maio de 1992, a concessão deferida à Rádio Tropical AM Ltda., pelo
Decreto nº 87.088, de 6 de abril de 1982, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Luziânia, Estado de Goiás.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2Q Este ato somente produzirá efeitos legais após delibera.
ção do Congresso Nacional, nos termos do § 3Q do art. 223 da Constí,
tuição.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(84) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996
Renova a concessão da Fundação São
Vicente de Paulo. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Araucária, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e
nos termos do art. 6Q , inciso I, do Decreto n Q 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n? 53740.000077/94,
DECRETA:
Art. 1 Fica renovada, de acordocom o art. 33, § 3Qda Lei n Q 4.117,
de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 1Q de maio de
1994, a concessão outorgada à Fundação São Vicente de Paulo, pela
Portaria MVOP n Q 407, de 5 de maio de 1950, publicada no Diário
Oficial de 30 subseqüente, renovada pelo Decreto n Q 89.371, de 8 de
fevereiro de 1984, sendo mantido o prazo residual da outorga pelo
Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Araucária, Estado do Paraná.
Q

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
utorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(85) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996
Renova a concessão da S.A. Rádio Pelo-

tense, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Pelotas,

Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, da Constituição, e
nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n' 53790.000073-94,
DECRETA:

Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de l' de
maio de 1994, a concessão outorgada à S.A. Rádio Pelotense, pela
Portaria MVOP n' 329, de 11 de abril de 1950, renovada pelo Decreto
n' 89.629, de 8 de maio de 1984, sendo mantido o prazo residual da
outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicaçães, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após delibera,
ção do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da
Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996: 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(86) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Fascinação Ltda., para explorar serviço de radiodi-

fusão sonora em onda média, na Cidade de
Itapetinga, Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçães que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e
nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 29107.000710/91,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 10 de
setembro de 1991, a concessão deferida à Rádio Fascinação Ltda., pelo
Decreto n' 86.588, de 17 de novembro de 1981, cujo prazo residual da
outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Itapetinga, Estado da Bahia.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996

2411

-

Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(87) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996
Renova a concessão outorgada à Rádio
Regional do Araguaia Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Conceição do Araguaia,
Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e
nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo ém vista o que consta do Processo Administrativo
n' 29720.000447/92,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 22 de
abril de 1992, a concessão deferida à Rádio Regional do Araguaia
Ltda., pelo Decreto n' 87.004, de 9 de março de 1982, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Conceição do Araguaia, Estado
do Pará.
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Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(88) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996
Declara perempta a concessão outorgada à Rádio Difusora Vale do Rio Una Ltda.,
para executar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de São Bento do
Una, Estado de Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constitnição, e nos termos do art.
7º, item II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo nº 29103.000471/87:
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada perempta a concessão outorgada pelo Decreto n" 86.350, de 9 de setembro de 1981, publicado no Diário Oficial
da União de 10 de setembro do mesmo ano, à Rádio Difusora Vale do
Rio Una Ltda., para executar na Cidade de São Bento do Una, Estado
de Pernambuco, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
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(89) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996
Declara de utilidade pública a Fundação Banco de Olhos de Goiás, com sede na
Cidade de Goiânia (00), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. l' da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. l'
do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Fundação Banco de Olhos de Goiás, com sede na Cidade de
Goiânia, Estado de Goiás, portadora do CGC n" 02.600.740/0001-94
(Processo MJ n? 10.609/94-16);
Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide, com sede
na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, portadora do
CGC n? 69.116.176/0001-00 (Processo MJ n' 16.404/94-26);
Instituição Assistencial Nosso Lar, com sede na Cidade de Santo
André, Estado de São Paulo, portadora do CGC n' 57.570.749/0001-91
(Processo MJ n' 18.457/93-82);
Instituto de Amparo ao Excepcional, com sede na Cidade de
Nhadeara, Estado de São Paulo, portador do CGC n' 59.852.277/000195 (Processo MJ n' 3.769/94-72);
Museu Nacional da Informática e Telecomunicações, com sede
em Brasília, Distrito Federal, portador do CGC n' 26.444.141/0001-97
(Processo MJ n" 16.709/94-83).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da
Justiça, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do
demonstrativo da receita e da despesa realizada no periodo, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n' 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 16 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(90) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996
Restabelece títulos de utilidade pública
federal.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição da República Federativa do
Brasil, e tendo em vista o disposto no art. l' da Lei n' 91, de 28 de agosto
de 1935, e no art. I" do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São restabelecidos os títulos de utilidade pública federal
das seguintes instituições:
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Presidente
Venceslau, com sede na Cidade de Presidente Venceslau, Estado
de São Paulo, portadora do CGC n' 45.681.905/0001-02 (Processo
MJ n" 25.791/95-36);
Associação Riopretense de Promoção do Menor, com sede na
Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, portadora do
CGC n' 60.003.548/0001-17 (Processo MJ n' 23.685/95-18);
Casa de Maria - Auxílio Espírita da Velhice Desamparada, com
sede na Cidade de São Lourenço, Estado de Minas Gerais, portadora
do CGC n' 24.826.836/0001-08 (Processo MJ n' 23.660/95-97);
Fundação Alexandre de Gusmão, com sede na Cidade de Brasília,
Distrito Federal, portadora do CGC n' 00.662.197/0001-24 (Processo
MJ n" 795/96-38);
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Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima, com sede na Cidade de
Brasília, Distrito Federal, portador do CGC nº 00.116.301/0001-85
(Processo MJ nº 721/96-00).

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(91) DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor de Furnas Centrais Elétricas S.A., a área de terra que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
e na alíneaj'do art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei
nº 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor de Furnas - Centrais Elétricas S.A., a área de
terra de propriedade particular, com benfeitorias, no total de
178.450,00ha, necessária à formação do reservatório da Usina
Hidrelétrica Serra da Mesa, no Rio Tocantins, localizada nos Municípios de Minaçu, Campinaçu, Colinas do Sul, Niquelândia,
Uruaçu, Barro Alto, São Luiz do Norte e Hidrolina, Estado de Goiás,
de acordo com a Planta nº 330528-7-AX-03, constante do Processo
nº 48100.003989/95-37.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:
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- tem início no ponto 1, localizado à margem direita do
Rio Tocantins, Município de Colinas do Sul (GO), coordenadas
N -S.46S.300 e E-791.920; segue pelo Rio Tocantinzinho, pela cota
460,50m, numa distància de 100.000,00m, até o Ponto 2, na seção
XXIV, localizado nas coordenadas N-S.429.020 e E-S14.7S0; segue
pela cota 464,00m, numa distància de 3.000,00m, até o Ponto 3, na
seção XXV, localizado nas coordenadas N-S.426.S00 e E-817.200;
segue pela cota 465,00m, numa distància de 2.000,00m, até o Ponto
4, seção XXVI, coordenadas N-8.426.020 e E-81S.360; segue pela cota
467,00m, numa distância de 2.000,00m, até o Ponto 5, seção XXVII,
localizado nas coordenadas N-S.424.600 e E-Sl8.8S0, ponto final da
divisa do Município de Colinas do Sul (GO); segue pela cota 467,00m,
já no Município de Niquelàndia (GO), numa distància de 2.000,00m,
até o Ponto 6, seção XXVI, localizado nas coordenadas N-S.426.350 e
E-S17.SS0; segue pela cota 465,00m, numa distância de 1.000,00m,
até o Ponto 7, seção XXV, coordenadas N-8.426.300 e E-817.100;
segue pela cota 464,00m, numa distància de 3.500,00m, até o Ponto
8, seção XXIV, coordenadas N-8.428.S50 e E-814.600; segue pela cota
460,50m, numa distància de 198.000,00m, até o Ponto 9, seção XXII,
localizado nas coordenadas N-S.398.550 e E-S09.700; segue pela cota
464,20m, numa distància de 1.000,00m, até o Ponto 10, seção XXIII,
localizado nas coordenadas N-S.397.400 e E-809.620; segue pela cota
464,20m, numa distància de 2.000,00m, até o Ponto 11, seção XXII,
localizado nas coordenadas N-S.39S.020 e E-80S.920; segue pela cota
de 460,50m, numa distância de 515.500,00m, até o Ponto 12, seção
I, já no Rio Maranhão, localizado nas coordenadas N-8.3S1.550 e
E-716.680; segue pela cota 463,00m, numa distància de 4.000,00m,
até o Ponto 13, seção II, localizado nas coordenadas N-8.379.4S0'e
E-719.600; segue pela cota 464,00m, numa distància de 1.500,00m,
até o Ponto 14, seção III, localizado nas coordenadas N-S.37S.020 e
E-719.280; segue pela cota 465,00m, numa distància de 5.000,00m
até o Ponto 15, seção IV, localizado nas coordenadas N-S.376.600
e E-720.500; segue pela cota 466,00m, numa distância de
1.500,00m, até o Ponto 16, seção V, localizado nas coordenadas
N-S.376.500 e E-722.050; segue pela cota 467,00m, numa distância
de 5.000,00m, até o Ponto 17, seção VI, localizado nas coordenadas
N-S.376.600 e E-726.650; segue pela cota 468,00m, numa distància
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de 2.500,00m, até o Ponto lS, seção VII, localizado nas coordenadas
N-S.375.5S0 e E-728.300; segue pela cota 469,00m, numa distãncia
de 2.000,00m, até o Ponto 19, seção VIII, localizado nas coordenadas
N-S.374.660 e E-729.000; segue pela cota 470,00m, numa distãncia
de 2.000,00m, até o Ponto 20, seção IX, localizado nas coordenadas
N-S.375.200 e E-730.700; segue pela cota 471,00m, numa distãncia
de 1.000,00m, até o Ponto 21, seção X, localizado nas coordenadas
N-S.375.460 e E-731.S60; segue pela cota 472,20m, numa distãncia
de 2.000,00m, até o Ponto 22, seção XI, localizado nas coordenadas
N-S.375.400 e E-737.100, final da confrontação com o Município de
Niquelãndia; segue pela cota 472,20m, numa distãncia de 1.500,00m,
até o Ponto 23, seção X, já no Município de Barro Alto, localizado nas
coordenadas N-S.374.500 e E-732.400; segue pela cota 471,00m,
numa distãncia de 2.000,00m, até o Ponto 24, seção IX, localizado nas
coordenadas N-S.374.S00 e E-730.600; segue pela cota 470,00m,
numa distãncia de 1.500,00m, até o Ponto 25, seção VIII, localizado
nas coordenadas N-8.374.020 e E-729.050; segue pela cota 469,00m,
numa distãncia de 2.500,00m, até o Ponto 26, seção VII, localizado
nas coordenadas N-S.375.560 e E-727.S00; segue pela cota 46S,00m,
numa distãncia de 2.000,00m, até o Ponto 27, seção VI, localizado nas
coordenadas N-8.376.1S0 e E-726.200; segue pela cota 467,00m,
numa distãncia de 4.000,00m, até o Ponto 2S, seção V, localizado nas
coordenadas N-S.375.SS0 e E-722.500; segue pela cota 466,00m,
numa distância de 11.000,00m, até o Ponto 29, seção IV, localizado
nas coordenadas N-S.376.2S0 e E-720.040; segue, pela cota 465,00m,
numa distãncia de 3.500,00m, até o Ponto 30, seção III, localizado nas
coordenadas N-S.377.4S0 e E-719.460; segue pela cota 464,00m,
numa distãncia de 2.500,00m, até o Ponto 31, seção Il, localizado nas
coordenadas N-S.379.400 e E-71S.300; segue pela cota 463,00m,
numa distãncia de 7.000,00m, até o Ponto 32, seção I, localizado nas
coordenadas N-S.3S1.360 e E-716.000; segue pela cota 460,50m,
numa distância de 23.500,00m, até o Ponto 33, seção XII, localizado
nas coordenadas N-S.378.1S0 e E-714.0S0; segue pela cota 463,00m,
numa distãncia de 4.000,00m, até o Ponto 34, seção XIII, localizado
nas coordenadas N-S.375.000 e E-713.900; segue pela cota 464,00m,
numa distãncia de 7.500,00m, até o Ponto 35, seção XIV, localizado
nas coordenadas N-S.371.320 e E-713.550; segue pela cota 466,00m,
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numa distância de 9.500,00m, até o ponto 36, seção XV, localizado
nas coordenadas N-S.372.900 e E-710.900; segue pela cota 46S,00m,
até o Ponto 37, seção XVI, numa distãncia de 3.000,00m,
localizado nas coordenadas N-S.371.100 e E-709.000; segue pela cota
469,00m, numa distância de 2.000,00m, até o Ponto 3S, seção XVII,
localizado nas coordenadas N-S.369.220 e E-709.200; segue pela cota
470,00m, numa distancia de 3.000,00m, até o Ponto 39, seção XVIII,
localizado nas coordenadas N-S.369.200 e E-706.600; segue pela cota
471,00m, numa distância de 2.000,00m, até o Ponto 140, seção XIX,
localizado nas coordenadas N-S.370.0S0 e E-705.200; segue pela cota
472,00m, numa distância de 2.000,00m, até o Ponto 41, seção XX,
localizado nas coordenadas N-8.369.400 e E-704.420, no Município de
São Luiz do Norte; segue confrontando com o Rio das Almas, pela cota
473,lOm, numa distância de 4.000,00m, até o Ponto 42, seção XXI,
localizado nas coordenadas N-S.370.300 e E-700.S50; final da confrontação com o Município de São Luiz do Norte, cujo remanso atinge o
Município de Hidrolina; confronta com o Município de Uruaçu, pela
cota 473,10m, numa distância de 2.00Ó,00m, até o Ponto 43, seção XX,
localizado nas coordenadas N-S.369.6S0 e E-702.620; segue pela cota
472,00m, até o Ponto 44, seção XIX, numa distância de 3.000,00m,
localizado nas coordenadas N-S.371.0S0 e E-704.9S0; segue pela cota
471,00m, numa distância de 3.000,00m, até o Ponto 45, seção XVIII,
localizado nas coordenadas N-S.369.S00 e E-707.2S0; segue pela cota
470,00m, numa distância de 1.000,00m, até o Ponto 46, seção XVII,
localizado nas coordenadas N-S.369.S00 eE-70S.300; segue pela cota
469,00m, numa distância de 1.000,00m, até o Ponto 47, seção XVI,
localizado nas coordenadas N-S.371.160 e E-70S.2S0; segue pela cota
46S,00m, numa distância de 4.000,00m, até o Ponto 4S, seção XV,
localizado nas coordenadas N-S.373.400 e E-710.620; segue pela cota
466,00m, numa distância de 4.000,00m, até o Ponto 49, seção XIV,
localizado nas coordenadas N-S.371.9S0 e E-713.S00; segue pela cota
464,00m, numa distância de 4.000,00m, até o Ponto 50, seção XIII,
localizado nas coordenadas N-S.374.400 e E-713.520; segue pela cota
463,00m, numa distância de 4.000,00m, até o Ponto 51, seção XII,
localizado nas coordenadas N-S.377.9S0 e E-713.460; segue pela cota
460,50m, numa distância de 97.000,00m, até o Ponto 52, já no
Município de Campinorte, localizado nas coordenadas N-S.413.6S0 e
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E-704.S50; segue numa distância de 5.000,OOm, até o Ponto 53,
localizado nas coordenadas N-S.414.000 e E-705.000; segue pela
mesma cota, numa distância de 2.000,OOm, até o Ponto 54, localizado
nas coordenadas N-S.414.S00 e E-705.400; segue pela mesma cota,
numa distância de 10.000,OOm,até o Ponto 55, localizado nas coordenadas N-8.415.000 e E-705.S00; segue pela mesma cota (460,50m),
numa distância de 176.000,OOm, até o Ponto 56, localizado nas coordenadas N-S.446.700 e E-734.000; segue pela mesma cota, numa
distância de 2.000,00m, até o Ponto 57, coordenadas N-S.446.900 e
E-735.200; segue pela mesma cota, numa distância de 40.000,OOm,
até o Ponto 5S, já no Município de Campinaçu, coordenadas
N-S.447.300 e E-746.000, segue numa distância de 219.000,OOm,
até o Ponto 59, no Município de Minaçu, no Ribeirão Boa Nova,
coordenadas N-S.4S0.0000 e E-776.400; segue pela mesma cota
460,50m, numa distância de 7S.000,00m, até o Ponto 60, localizado à margem esquerda do Rio Tocantins, Município de Minaçu
(GO), coordenadas N-S.469.460 e E-791.220; segue pelo eixo de
Barragem da Usina de Serra da Mesa, até o Ponto 1, onde teve
início esta descrição.
Art. 2' Furnas - Centrais Elétricas S.A. fica autorizada a
promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a
desapropriação de que trata o art. l' deste decreto, podendo,
inclusive, invocar o caráter de urgência para fins de imissão
provisória na posse do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
n' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.7S6, de 21
de maio de 1956..
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1996; 175' da Independência e lOS' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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(92) DECRETO DE 20 DE MAIO DE 1996
Reconhece como do interesse do Governo
brasileiro a participação estrangeira no capital decompanhia hipotecária a ser constituída pelo Unibanco - União deBancos Brasileiros S.A e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias,
DECRETA:
Art. 12 É do interesse do Governo brasileiro a constituição de
uma companhia hipotecária, nos termos da Resolução n" 2.122, de 30
de novembro de 1994, do Conselho Monetário Nacional, pelo Unibanco - Uuião de Bancos Brasileiros S.A., instituição financeira múltipla nacional com participação estrangeira minoritária em seu capital,
sediada em São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 22 O Banco Central do Brasil adotará as providências
necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de maio de 1996; 1752 da Independência e 1082 da
República,
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

(93) DECRETO DE 21 DE MAIO DE 1996
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro a participação estrangeira em banco múltiplo a ser constituído pelo Banque
Nationale de Paris (BNP).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
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disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:
Art. 1· É do interesse do Governo brasileiro a participação
estrangeira até 100% (cem por cento) do capital social de banco
múltiplo a ser constituído no Brasil pelo Banque Nationale de Paris
(BNP), bem como a abertura de até 10 (dez) agências.
Art. 2· O Banco Central do Brasil adotará as providências
necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

(94) DECRETO DE 21 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda São Sebastião do Utinga, situado
TU) Município de Wagner, Estado da Bahia, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2·, da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2·, da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item VI, da Lei
n· 4.504, de 30 de novembro de 1994, e 2·, da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, O imóvel rural denominado Fazenda Sebastião do
Utinga, com área de 2.224,2601ha (dois mil, duzentos e vinte e quatro
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hectares, vinte e seis ares e um centiare), situado no Município de
Wagner, objeto do Registro n' 5.413, fi. 260, do Livro 3-E, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Lençóis, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(95) DECRETO DE 21 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Buriti. Queimado, situado no Município de
Goiás, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2', da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2', da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996

2423
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Buriti Queimado, com
área de 1.202,1341ha (um mil, duzentos e dois hectares, treze ares e
quarenta e um centíares), situado no Município de Goiás, objeto do
Registro nº R-2-1.846, fi. 134, do Livro 2-F, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
eXÍstentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de maio de 1996; 175' da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(96) DECRETO DE 21 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Santa Laura. situado no Município
de Ibaiu, Estado do Paraná, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º, da
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q , da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, item VI, da Lei
n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q, da Lei n Q 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Laura,
com área de 1.053,2518ha (um mil, e cinqüenta e três hectares, vinte
e cinco ares e dezoito centiares), situado no Município de 1baiti, objeto
da Matrícula n" 3.869, fls. 01/03, do Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento cem a preservação da biota,
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de maio de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(97) DECRETO DE 21 DE MAIO DE 1996
Reconhece como do interesse do Governo
brasileiro a participação estrangeira no capital de companhia hipotecária a ser constituida pelo Grupo Citibank e dá outras prouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
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no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias,
DECRETA:
Art. 1· É do interesse do Governo brasileiro a participação
estrangeira até o limite de 99,99% do capital social de companhia
hipotecária a ser constituída pelo Grupo Citibank, nos termos da
Resolução n'' 2.122, de 30 de novembro de 1994, do Conselho Monetário Nacional.
Art. 2· O Banco Central do Brasil adotará as providências
necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de maio de 1996; 175' da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

(98) DECRETO DE 22 DE MAIO DE 1996
Declara de utilidade pública o Coral Vozes da Primavera, com sede na Cidade de São
Miguel do Oeste (Se), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. l' da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1·
do Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Coral Vozes da Primavera, com sede na cidade de São Miguel do
Oeste, Estado de Santa Catarina, portador do CGC n· 78.486.602/000198 (Processo MJ n" 1.363/94-37);
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Fundação do Sangue, com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, portadora do CGC n'' 64.161.375/0001-16 (Processo MJ
n? 23.925/95-20);
Fundação Estudar, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, portadora do CGC n Q 40.287.005/0001-61 (Processo
MJ n Q 15.921/95-13);
Lar dos Desamparados, com sede na Cidade de Bauru, Estado
de São Paulo, portador do CGC n Q 45.029.840/0001-15 (Processo MJ
n Q 17.641/94-87);
Sociedade Organizada de Maripá (soma), com sede na Cidade de
Maripá, Estado do Paraná, portadora do CGC n? 95.583.332/001-52
(Processo MJ n? 23.355/95-13);
Sociedade Pestalozzi de Jardim, com sede na Cidade de Jardim,
Estado do Mato Grosso do Sul, portadora do CGC n Q 33.751.660/000163 (Processo MJ n? 2.874194-11).
Art. 2Q As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas a
apresentar, até o dia ·30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça,
relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenham sido
subvencionadas, conforme preceitua o art. 5Q do Decreto nº 50.517, de 2
de maio de 1961, e a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de maio de 1996; 175 Q da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
(99) DECRETO DE 22 DE MAIO DE 1996
Restabelece título de utilidade pública
federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição da República Federativa
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do Brasil, e tendo em vista o disposto no art. I" da Lei n" 91, de 28 de
agosto de 1935, eno art. F do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1" É restabelecido o título de utilidade pública federal da
seguinte instituição:
Associação Artística Coral Júlia Pardini, com sede na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
n" 16.587.008/0001-36 (Processo MJ n" 20.716/95-33).
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de maio de 1996; 175" da Independência e 1080 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori

(100) DECRETO DE 22 DE MAIO DE 1996
Transfere para a Rádio Universo Ltda.
a concessão outorgada à Rádio Diário do
Grande ABC 8.A., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de São Bernardo do Campo, Estado
de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 50830.001772/92,
DECRETA:
Art. 1" Fica transferida a outorga deferida à Rádio Diário do
Grande ABC S.A., inicialmente permissão, na forma da Portaria
MVOP nº 685, de 4 de agosto de 1948, e, posteriormente, concessão,
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sores, conforme Portaria nº 1.954, de 22 de julho de 1982, para a Rádio
Universo Ltda, explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São Bernardo do
Campo, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renato Navarro Guerreiro

(101) DECRETO DE 22 DE MAIO DE 1996
Renova a concessão de Rádio Difusora
Itumbiara Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Itumbiara, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e
nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 29670.000418/93,
DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 1º de
maio de 1994, a concessão deferida à Rádio Difusora de Itumbiara
Ltda., inicialmente permissão, conforme Portaria nº 1.031, de 3 de
novembro de 1954, renovada pelo Decreto nº 89.553, de 12 de abril de
1984, como concessão, para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Itumbiara, Estado de Goiás.
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARIlQSB·

Renato Navarro Guerreiro

(102) DECRETO DE 22 DE MAIO DE 1996
Renova a concessão à Rádio Independência do Tocantins Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Paraíso do Tocantins, Estado de Tocantins.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e
nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 29109.000366/88,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 25 de
outubro de 1988, a concessão deferida à Rádio Independência do
Tocantins Ltda., pelo Decreto nº 82.318, de 25 de setembro de 1978,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Paraíso do Tocantins, Estado do
Tocantins.
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Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renato Navarro Guerreiro

(103) DECRETO DE 23 DE MAIO DE 1996
Transfere para a Fundação Nossa Senhora da Abadia a concessão outorgada à
Rádio Visão de Uberlândia Ltda.. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Uberlõndia, Estado de Minas Gerais.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 23 da Constituição, e nos
termos do art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53.710.000715/95,
DECRETA:
Art. 1º Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Visão de
Uberlándia Ltda., pelo Decreto nº 83.522, de 29 de maio de 1979, para
a Fundação Nossa Senhora da Abadia executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Uberlándia, Estado de Minas Gerais.
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Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renato Navarro Guerrero

(104) DECRETO DE 23 DE MAIO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena Buritizinho, localizada no
Município de Sidrolôndia, Estado de Mato
Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § lº, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5º do
Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1s Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indigena Guarani-Kaiwá, a
seguir descrita:
A terra indigena denominada Buritizinho, com superfície de
9,7428ha (nove hectares, setenta e quatro ares e vinte e oito centiarss)
e perímetro de 1.258,891 (um mil, duzentos e cinqüenta e oito metros
e oitocentos e noventa e um centímetros), situada no Município de
Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, que se circunscreve nos
seguintes limites: Norte: partindo do Marco MM-01 de coordenadas
geográficas aproximadas 20 056'16"S e 54°58'31"WGr., cravado no
encontro da rua sem denominação com a cerca da propriedade de
Hugo Hiuli; dai, segue por uma linha reta de azimute verdadeiro
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996

2432
122"49'54" e distância de 305,449 metros, confrontando com a rua sem
denominação, dentro do perímetro urbano até encontrar o Marco
MM-02. Leste: do Marco MM-02, de coordenadas geográficas aproximadas 20"56'22"8 e 54"58'22"WGr., segue por uma linha reta de
azimute verdadeiro 206"59'43" e distância de 221,119 metros, confrontando com as terras de Alaerte Hortenci, até encontrar o Marco
MM-03, de coordenadas geográficas aproximadas 20"56'28"8 e
54"58'26"WGr.; deste, segue por uma linha reta de azimute verdadeiro 244"26'57" e distância de 100,603 metros, confrontando com as
terras de Alaerte Hortenci, até encontrar o Marco MM-04, 8ul: do
Marco MM-04, de coordenadas geográficas aproximadas 20"56'30"8 e
54"58'29"WGr., segue por uma linha reta de azimute verdadeiro
319"16'49" e distância de 408,756 metros, confrontando com terras de
Alaerte Hortenci, até encontrar o Marco MM-05. Oeste: do Marco
MM-05, de coordenadas geográficas aproximadas 20"56'20"8 e
54"58'38"WGr., segue por uma linha reta de azimute verdadeiro
64"25'58" e distância de 222,964 metros, confrontando com as terras
de Hugo Hiuli, até encontrar o Marco MM-01, inicial da descrição
deste perímetro.
Art. 2' A terra indígena de que trata este decreto, situada na
faixa de fronteira, submeter-se-á ao disposto no art. 20, § 2', da
Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de Sua publicação.
Brasília, 23 de maio de 1996; 175' da Independência e 108 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Nelson A. Jobim
(105) DECRETO DE 23 DE MAIO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena Waiãpi, localizada nos
Municípios de Laranjal do Jari e Amapari,
Estado do Amapá.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
r.nL Leis Ren. Fed. Brasil. Brasilia. v. 188. n. 5. D. 2315-2494. maio 1996
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o art. 19, § 1º, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5º
do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Indio(Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Waiãpi, a seguir
descrita:
A terra indígena, denominada Waiãpi, com superfície de
607.017,2404ha (seiscentos e sete mil e dezessete hectares, vinte e
quatro ares e quatro centiares) e perimetro de 481.620,00m (quatrocentos e oitenta e um mil, seiscentos e vinte metros), situada nos
Municípios de Laranjal do Jari e Amapari, Estado do Amapá, que se
circunscreve nos seguintes limites: Norte: partindo do Marco SAT-15
de coordenadas geográficas 0I'43'27,275"N e 53'13'31,139"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Yakã, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 48'55'48,9" e 20.053,11 metros, até O Marco
SAT-Ol de coordenadas geográficas 0I'50'36,636"N e 53'05'22,644"
WGr, localizado na cabeceira do Rio Inipuku ou Mapari. Leste: do
marco antes descrito, segue pelo Rio Inipuku ou Mapari, a jusante,
até o Marco SAT-02 de coordenadas geográficas 01'30'58.737" N e
53'02'40,808"WGr., localizado na couíIuência com o Igarapé Pakwar:
daí, segue por este, a montante, até sua cabeceira, no Marco SAT-03
de coordenadas geográficas 01'32'01,060"N e 52'52'55,788"WGr; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 228'08'40,0" e
2.114,75 metros, até O Marco SAT-27 de coordenadas geográficas
0I'31'15,081"N e 52'53'46,697"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 192'22'59,1" e 3.620,64 metros, até o
Marco SAT-26 de coordenadas geográficas 0I'29'19,942"N e
52'54'11,712" WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 182'20'29,5" e 2.205,50 metros, até o Marco SAT-25 de
coordenadas geográficas 01'28'08,206"N e 52'54'14,565"WGr.; daí
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 203'25'59,7" e
3.545,39 metros, até o Marco SAT-24 de coordenadas geográficas
01'26'22,277"N e 52'55'00,080"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 165'39'40,4" e 2.669,94 metros, até o
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Marco SAT-23 de coordenadas geográficas 0I'24'58,091''N e
52'54'38,623"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 1:33'16'49,7" e 3.318,87 metros, até o Marco SAT-22 de
coordenadas geográficas 0I'23'44,089"N e 52'53'20,415"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 205'05'36,3" e
3.676,8 metros, até o Marco SAT-21 de coordenadas geográficas
01'21'55,657"N e 52'54'10,763"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 221'32'38,5" e 3.668,37 metros, até o
Marco SAT-04 de coordenadas geográficas 01'20'26,221"N e
52'55'29,379"WGr., localizado na cabeceira de um formador do Igarapé Visagern; daí, segue por este, a jusante, seguindo pelo Igarapé
Visagem, até o Marco SAT-05 de coordenadas geográficas
0I'll'44,453"N e 52'27'41,104"WGr., localizado na confluência com O
Rio Felício; daí, Segue por uma linha reta, com azimute e distância de
195'08'28,3" e 19:088,55 metros, até o Marco SAT-06 de coordenadas
geográficas 0I'OI'44,441"N e 52'30'22,084"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Ypirã ou Myrysiry; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 127'00'39,0" e 13.925,47 metros, até o
Marco SAT-07 de coordenadas geográficas 00'57'1l,664"N e
52'24'22,279"WGr.,localizado na margem esquerda do Rio Jary ou
Riozinho. Sul: do marco antes descrito, segue pelo Rio J ary ou Riozinho, a montante, até o Marco SAT-08 de coordenadas geográficas
00'50'33,838"N e 52'35 26,039"WGr., localizado na confluência com o
Igarapé Yvyrakuru; daí, segue por este, a montante, até a sua
cabeceira. No Marco SAT-09 de coordenadas geográficas
00'45'28,374"N e 52'38'16,321"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 238'44'24,1" e 5.259,18 metros, até o
Marco SAT-I0 de coordenadas geográficas 00'43'59,469"N e
52'40'41,683"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 268'02'21,4" e 13.348,22 metros, até o Marco SAT-ll de
coordenadas geográficas 00'43'44,433"N e 52'47'53,104"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Mukuru; daí, segue por este, ajusante,
até a sua confluência no Rio Jari, no Marco SAT-12 de coordenadas
geográficas 00'39'18,287"N e 53'07'01,515"WGr. Oeste: do marco
antes descrito, segue pelo Rio Jari, a montante, até a confluência com
o Rio Inipuku ou Mapari, no Marco SAT-13 de coordenadas geográficas 00'41'29,650"N e 53'07'16,282"WGr.; daí, segue pelo Rio Inipuku
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Mapari, a montante, até a confluência com o Igarapé Yakã, no
Marco SAT-14 de coordenadas geográficas 01"23'05,282"N e
53'09'13,084"WGr.; daí, segue pelo referido igarapé, a montante, até
o Marco SAT-15, início da descrição deste perimetro.
Art. 2 2 A terra indígena de que trata este decreto, situada na
faixa de fronteira, submeter-se-á ao disposto no art. 20, § 2 2, da
Constituição.
Art. 3 2 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

OU

Brasília, 23 de maio de 1996; 1752 da Independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson A Jobim

(106) DECRETO DE 23 DE MAIO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena Lalima, localizada no
Município de Miranda, Estado de Mato
Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 12, da Lei nO 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 52 do
Decreto nº 1.77 5, de 1\ de janeiro de 1996,
DECRETA:
2
Art. 1 Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Terena, a seguir
descrita:
A terra indígena denominada Lalima, com superfície de
3.000,2101ha (três mil hectares, vinte e um ares e um centiare) e
perímetro de 30.186.,243 metros (trinta mil cento e oitenta e seis
metros e vinte e quatro centímetros e três milímetros), situada no
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Município de Miranda, Estado de Mato Grosso do 8ul, que se circunscreve nos seguintes limites: Norte: partindo do Marco M-01 de COordenadas geográficas aproximadas 20'34'45"8 e 56'18'47"WGr., localizado na margem direita do Rio Miranda e na confrontação da Fazenda
8anta Rosa, segue por uma linha reta, com azimute aproximado e
distância de 20°12'28" e 513,98 metros, até o Ponto L-02 de coordenadas geográficas aproximadas 20'34'30"8 e 56°18'40"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute aproximado e distância de
48°51'01,0" e 3.205,83 metros, até o Marco M-02 de coordenadas
geográficas aproximadas 20'33'21"8 e 56'1T17"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute aproximado e distância de 21'06'41,0" e
955,35 metros, até o Ponto L-16 de coordenadas geográficas aproximadas 20'32'52"8 e 56°1T06"WGr.; daí, segue poruma linha reta, com
azimute aproximado e distância de 75'23'31,0" e 494,87 metros, até o
Marco M-03 de coordenadas geográficas aproximadas 20'32'48"8 e
56'16'49"WGr., localizado no bordo de uma estrada de acesso do P.I.
Lalima para Miranda; daí, segue por uma linha reta, com azimute
aproximado e distância de 75'32'27,0" e 1.178,93 metros, até o Marco
M-04 de coordenadas geográficas aproximadas 20'32'38"8 e
56'16'10"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute aproximado e distância de 150'22'20,0" e 549,49 metros, até o Ponto L-24 de
coordenadas geográficas aproximadas 20'32'53"8 e 56'16'00"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute aproximado e distância
de 170'34'57,0" e 516,28 metros, até o Marco M-05 de coordenadas
geográficas aproximadas 20'33'10"8 e 56'15'57"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute aproximado e distância de 117'23'08,0"
e 2.173,89 metros, até o Marco M-06 de coordenadas geográficas
aproximadas 20'33'42"8 e 56°14'55"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute aproximado e distância de 00'00'00,0" e 175,99
metros, até o Marco M-07 de coordenadas geográficas aproximadas
de 20°33'47"8 e 56°14'47"WGr. Leste: do marco antes descrito, segue
por uma linha reta, com azimute aproximado e distância de
192°14'23,0" e 1.805,13 metros, até o Marco M-08 de coordenadas
geográficas aproximadas de 20034'44"8 e 56°15'00"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute aproximado e distância de
218°56'56,0" e 4.551,12 metros, até o Marco M-09 de coordenadas
geográficas aproximadas 20°36'40"8 e 56°16'38"WGr.; daí, segue por
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uma linha reta, com azimute aproximada e distância de 189'31'06,0"
e 197,15 metros, até o Marco M-10 de coordenadas geográficas aproximadas 20'36'46" S e 56'16'39"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute aproximada e distância de 210'04'02,0" e 349,82 metros,
até o Ponto L-61 de coordenadas geográficas aproximadas de
20'36'56"S e 56'16'45"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute aproximada e distância de 231'19'29,0" e 328,13 metros, até
o Marco M-ll de coordenadas geográficas aproximadas de 20'37'03"S
e 56'16'54"WGr., localizado na margem direita do Rio Miranda (do
Marco 1 ao Marco 8 limita-se com a Fazenda Santa Rosa e do Marco
78 ao 22 limita-se com a Fazenda Vargem Grande). Sul/Oeste: do
marco antes descrito, segue pelo citado rio, a jusante, com uma
distância de 13.190,25 metros, até o Marco M-01, início da descrição
deste perímetro.
Art. 2' A terra indigena de que trata este decreto, situada na
faixa de fronteira, submeter-se-á ao disposto no art. 20, § 2', da
Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(107) DECRETO DE 23 DE MAIO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena Mata Medonha, localizada no Município de Santa Cruz de Cabrália,
Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista o art. 19,
§ 1', da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 5' do Decreto
n? 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
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DECRETA:

Art. 1Q Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Pataxó, a seguir
descrita:
A terra indígena denominada Mata Medonha, com superfície de
549,6226ha (qninhentos e quarenta e nove hectares, sessenta e dois
ares e vinte e seis centiares) e perímetro de 11.541,69 metros (onze
mil quinhentos e quarenta e um metros e sessenta e nove centímetros), situada no Município de 8anta Cruz de Cabrália, Estado da
Bahia, que se circunscreve nos seguintes limites: Norte: partindo do
Marco MC-02 de coordenadas geográficas aproximadas
16'09'03,3.07"8 e 39'Ol'32,561"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distãncia de 100'00'53,9" e 766,89 metros,
até o Ponto P-O 1 de coordenadas geográficas aproximadas
16'09'07,650"8 e 39'Ol'07,131"WGr., situado na margem direita do
Córrego do Gato; daí, segue por este, ajusante, com uma distância de
686,20 metros, até a sua confluência com o Rio Braço do N orle, no
Marco MC-01 de coordenadas geográficas aproximadas 16'08'53,231"
8 e 39'OO'50,955"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 55'54'15,3" e 481,45 metros, até o Ponto
P-02 de coordenadas geográficas aproximadas 16'08'44,448"8 e
39'OO'37,530"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 39'15'15,4" e 1.168,81 metros, até o Marco M-04
de coordenadas geográficas aproximadas 16'08'14;994"8 e
39'OO'12,626"WGr. Leste: do marco antes descrito, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 149'46'53,4" e 148,95 metros,
até o Ponto P-03 de coordenadas geográficas aproximadas
16'08'19,183" 8 e 39'OO'10,102"WGr., localizado na margem esquerda
do Córrego Mangueira; daí, segue por este, à jusante, com uma
distância de 1.222,73 metros, até o Marco M-05 de coordenadas
geográficas aproximadas 16'08'53,491"8 e 38'59'5,811"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
169'10'38,2" e 793,53 metros, até o Marco M-06 de coordenadas
geográficas aproximadas 16'09'18,858"8 e 38'59'48,793"WGr., situado na margem direita do Córrego Grande; daí, segue por este, à
jusante, com uma distância de 637,11 metros, até a sua confluência
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com o Rio Braço do Norte, no Marco MC-05 de coordenadas geográficas aproximadas 16'09'33,527"S e 39'OO'01,882"WGr.; daí, segue pelo
referido rio, a jusante, com uma distância de 794,90 metros, até a sua
confluência com o Rio Santo Antonio, no Ponto P-04 de coordenadas
geográficas aproximadas 16'09'57,936"S e 38'59'55,599"WGr. Sul: do
ponto antes descrito, segue pelo Rio Santo Antonio, a montante, com
uma distância de 3.742,83 metros, até o Marco MC-OS de coordenadas
geográficas aproximadas 16'09'38,717"S e 39'01'37,599"WGr. Oeste:
do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 07'49'22,6" e 1.098,26 metros, até o Marco MC-02, inicio
da descrição deste perímetro.
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de maío de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(108) DECRETO DE 23 DE MAIO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena Padre, localizada no Município de Autazes, Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art. 19
§ 1·, da Lei n" 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 52do decreto
nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
2
Art. 1 Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Mura, a seguir
descrita:
A terra indígena denominada Padre, com superfície de
391,1374ha (trezentos e noventa e um hectares, treze ares e setenta
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e quatro centiares) e perímetro de 10.645,14 metros (dez mil seiscen,
tos e quarenta e cinco metros e catorze centímetros), situada no
Município de Autazes, Estado do Amazonas, que se circunscreve nos
seguintes limites: Norte: partindo do Marco M-01 de coordenadas
geográficas 03'44'34,3"8 e 59'l1'59,0"WGr., situado na margem direita do Igarapé 8ampaio, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 80'19'30,8" e 2.588,88 metros, até o Marco M-02 de
coordenadas geográficas 03'44'20,4"8 e 59'lO'36,3"WGr., situado na
margem direita do Igarapé Limãozinho; daí, segue por este, àjusante,
com uma distância de 1.081,95 metros, até o Ponto P-01 de coordenadas geográficas 03'44'03,6"8 e 59'10'37,5"WGr.; situado na confluência do Igarapé Limão; dai, segue por este, a montante, com uma
distância de 848,38 metros, até O Marco M-03 de coordenadas geográficas 03'44'20,3"8 e 59'lO'16,2"WGr. Leste: do marco antes descrito,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 185'16'57,6" e
1.357,71 metros, até o Marco M-04 de coordenadas geográficas
03'45'04,3"8 e 59'10'20,4"WGr. 8ul: do marco antes descrito, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 243'14'56,8" e 1.414, 44
metros, até o Marco M-05 de coordenadas geográficas 03'45'24,9"8 e
59'l1'01,3"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 247'18'03,1" e 91,72 metros, até o Marco M-06 de coordenadas geográficas 03'45'26,1"8 e 59'11'04,1"WGr., situado na margem direita do Igarapé Tucamã. Oeste: do marco antes descrito, segue
pelo referido igarapé, àjusante, com uma distância de 384,95 metros,
até a confluência com o Igarapé 8ampaio, no Ponto 2 de coordenadas
geográficas 03'45'21,2"8 e 59'l1'14,7"WGr.; daí, segue pelo Igarapé
Sampaio, à jusante, com uma distância de 2.877,14 metros, até o
Marco M-01, inicio da descrição deste perímetro.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARD080

Nelson A. Jobim
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(109) DECRETO DE 23 DE MAIO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena Taihantesu, localizado no
município de Comodoro, Estado de Mato
Grosso.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § F, da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 5' do
Decreto n' 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica homologada a de.m arcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Wasusu, a seguir
descrita:
A terra indígena, denominada Taihantesu, com superfície de
5.362,3344ha (cinco mil trezentos e sessenta e dois hectares, trinta e
três ares e quarenta e quatro centiares) e perímetro de 33.963,48
metros (trinta e três mil novecentos e sessenta e três metros e
quarenta e oito centímetros), situado no Município de Comodoro,
Estado de Mato Grosso, que se circunscreve nos seguintes limites:
Norte: partindo do Ponto Digitado 1, de coordenadas geográficas
aproximadas 14°05'38,69"8 e 59°35'22,57"WGr., localizado na confluência do Córrego Vai-e-Vem com o Córrego 8abiá; daí, segue a
montante deste, até sua cabeceira no Marco 2-8AT-02 de coordenadas
geográficas 14°04'01,331"8 e 59°32'24,581"WGr.; daí, segue por uma
linha reta no azimute e distância de 71°53'00" e 1.444,22 metros, até
o Marco 3 de coordenadas geográficas 14°03'47,21"8 e
59°31'38,69"WGr. Leste: do marco antes descrito, segue por uma linha
reta no azimute e distância de 164°33'38" e 8.502,54 metros, até O
Marco 4 de coordenadas geográficas 14°08'14,52"8 e
59°30'26,19"WGr., localizado na margem direita do Córrego Areia
Branca. Sul: do marco antes descrito, segue à jusante do referido
Córrego Areia Branca, até O Marco 5, de coordenadas geográficas
14°08'16,13"8 e 59°30'57,25"WGr., daí segue por uma linha reta no
azimute e distância 203°12'57" e 2.349,92 metros, até o Marco 6 de
coordenadas geográficas 14°09'26,04" 8 e 59°31'28,90"WGr., dai segue
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por uma linha reta no azimute e distância de 332"13'35" e 616,43
metros, até o Marco 7 de coordenadas geográficas 14"09'08,20"8 e
59"31'38,27"WGr., daí segue por uma linha reta no azimute e distância de 308"39'14" e 1.606,26 metros, até o Marco 8 de coordenadas
geográficas 14"08'35,13"8 e 59"32'19,71"WGr., daí segue por uma
linha reta no azimute e distância de 219"20'49" e 542,95 metros, até
o Marco 9 de coordenadas geográficas 14"08'48,67"8 e
59"32'31,34"WGr., localizado na margem direita do córrego sem denominação, aíluente da margem direita do Córrego Vai-e-Vem; daí,
segue à jusante do referido córrego sem denominação, até o Ponto
Digitado 10 de coordenadas geográficas aproximadas 14"09'08,86"8 e
59"33'20,01"WGr., localizado na confluência do Córrego Vai-e-Vem.
Oeste: do ponto antes descrito, segue ajusante do Córrego Vai-e-Vem,
até o Ponto Digitado 1, início da descrição deste perímetro.
Art. 22 A terra indígena de que trata este decreto, situada na
faixa de fronteira, submeter-se-á ao disposto no art. 20, § 22, da
Constituição.
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de maio de 1996; 1752 da Independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Nelson A. Jobim

(110) DECRETO DE 23 DE MAIO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena Sagarana, localizada no
Munidpio de Guajara-Mírim; Estado de
Rondônia.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 12, da Lei n 2 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 52 do
Decreto n" 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
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DECRETA:

Art. 1º Fica homologada a demarcação adnúnistrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Pacaá-Novas (OroWari), a seguir descrita:
A terra indígena, denominada Sagarana, com superfície de
18.120,0636ha (dezoito mil, cento e vinte hectares, seis ares e trinta
seis centiares) e perímetro de 92.327,527 metros (noventa e dois mil,
trezentos e vinte e sete metros e quinhentos e vinte e sete milímetros),
situada no Município de Guajara-Mirim, Estado de Rondônia, que se
circunscreve nos seguintes limites: Norte: partindo-se do Marco
8AT M-Ol, de coordenadas geográficas 11'49'46,518"8 e
65'00'24,295"WGr., situado no cruzamento da linha 16 do Incra com
a linha horizontal sul do setor 8urpresa-Gleba 2 de Maio, segue-se por
uma linha seca, reta, com azimute verdadeiro de 89'57'25,83" e distância de 13.387,044m, passando pelos Marcos intermediários M-Ol A,
M-Ol B, M-Ol C, 8AT M-Ol D, M-Ol E e M-Ol F, até o Marco M-02 8G
de coordenadas geográficas 11'49'46,149"8 e 64'53'02,032'WGr.,
situado no encontro desta linha demarcatória com a linha seca da
demarcação do limite Oeste da Terra Indígena Rio Guaporé. Leste:
do marco antes descrito, segue-se por uma linha seca e reta, com
azimute verdadeiro de 232'02'38,25" e distância de 690,741m, até o
Marco 8AT M-03 8G, de coordenadas geográficas 11'49'59,982"8 e
64'53'20,022"WGr., situado na cabeceira de um igarapé sem denominação; daí, segue-se pelo referido igarapé, àjusante, por uma extensão de 2.077,017m, áté o Marco MC-02 Funai, de coordenadas geográficas 11'49'55,951"8 e 64'54'17,463"WGr., situado na margem direita
do referido igarapé; daí, segue-se ainda pelo referido igarapé, à
jusante, por uma extensão de 139,540m, até o Marco M-04 8G de
coordenadas geográficas 11'49'55,433"8 e 64'54'21,228"WGr., situado
na foz do referido igarapé em um outro igarapé, também sem denominação; daí, segue-se por este igarapé, a montante, por uma extensão de 5.197,566m, até o marco 8AT M-05 8G = MC-Ol Funai, de
coordenadas geográficas 11'52'35,145"8 e 64'54'35,061"WGr., localizado na cabeceira do referido igarapé; daí, segue-se por uma linha
seca e reta, com azimute verdadeiro de 247'10'08,85" e distância de
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4.468,648m, até o Marco 8AT M-06 8G = MC-OO Funai, de coordenadas geográficas 11°53'31,590"8 e 64°56'51,146"WGr., situado na
cabeceira do Igarapé da 8erra, também conhecido como Igarapé da
Queimada; daí, segue-se pelo referido igarapé, à jusante, por uma
extensão de 3.742,885m, até o Marco 8AT M-07 8G, de coordenadas
geográficas 11°55'05,454"8 e 64°57'37,168"WGr., situado em sua foz,
no furo denominado Igarapé da Coca; daí, segue-se pelo furo Igarapé
da Coca, a montante, por uma extensão de 27.782,351m, até o Marco
8AT-M-08 8G, de coordenadas geográficas 11°59'39,674"8 e
64°56'24,305"WGr., situado no início do referido furo, na margem
direita do Rio Guaporé; Sul: do marco antes descrito, segue-se pelo
Rio Guaporé, àjusante por uma extensão de 8.659,372m, até o Marco
8AT M-08 A, de coordenadas geográficas 11°59'43,870"8 e
64°59'40,707"WGr., situado na margem direita do Rio Guaporé,
onde se encontra urnfuro sem denominação; daí, segue-se, jusante, pelo Rio Guaporé por uma extensão de 11.226,103m, até o
Marco 8AT M-08 B, de coordenadas geográficas 11°57'01,411"8 e
65°01'44,661"WGr., situado na margem direita do Rio Guaporé, onde
se encontra a Baia Boníta; Oeste: do marco antes descrito, segue-se
pelo Rio Guaporé, jusante, por uma extensão de 6.687,075m, até o
Marco M-09, de coordenadas geográficas 1l053'43,953"8 e
65°00'45,293"WGr., situado na foz do Igarapé Cbiquilito ou do Bené,
na margem direita do Rio Guaporé; dai, segue-se pelo Igarapé
Chiquilito ou do Bené, no sentido montante por uma extensão de
1.017,209m, até o Ponto P-122, de coordenadas geográficas
11°53'27,581"8 e 65°00'25,407"WGr., situado no cruzamento do referido igarapé com a linha 16 da demarcação do 8etor 8urpresa-Gleba
2 d~ Maio; daí, segue-se pela referida linha, com azimute verdadeiro
de 0°09'38,47" e distância de 607,940m, até o Marco M-09 A, de
coordenadas geográficas 11°53'07,797"8 e 65°00'25,347"WGr., situado no encontro da referida linha com a cerca divisória da Fazenda
8agarana; daí segue-se a referida cerca, abandonando o sentido da
picada, com distância de 313,864m, até o Marco M-10, de coordenadas
geográficas 11°52'59,032"8 e 65°00'30,563"WGr., situado em uma das
deflexães da cerca; daí, segue-se a referida cerca, com distância de
441,808m, até o Marco M-I0 A, de coordenadas geográficas
11°52'45,349" 8 e 65°00'28,054"WGr., situado em uma das deflexões
à

à
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da referida cerca; daí, segue-se a referida cerca, com distância de
543,243m, até o Marco M-10 B, de coordenadas geográficas
11'52'30,672"8 e 65'OO'35,367"WGr.; daí, segue-se a referida cerca
em linha reta com azimute verdadeiro de 348'55'13,60" e distância
de 108,814m, até o Marco M-10 C, de coordenadas geográficas
11'52'27,197"8 e 65'OO'36,058"WGr., situado em uma das deflexões
da cerca; daí, segue-se a referida cerca em linha reta, com azimute
verdadeiro de 358'43'16,94" e 350,231m, até o Marco M-10 D, de
coordenadas geográficas 11'52'15,802"8 e 65'OO'36,314"WGr., situado em uma das deflexões da cerca; daí, segue-se a referida cerca,
com distância de 179,040m, até o Marco M-11, de coordenadas
geográficas 11'52'12,717"8 e 65'OO'31,647"WGr., situado em uma
das deflexões da cerca; daí, segue-se pela cerca, com distância de
565,677m, até o Marco M-12, de coordenadas geográficas
11'51'56,367"8 e 65'OO'40,229''WGr., situado em uma das deflexões da referida cerca; daí, segue-se pela cerca com distância de
1.037,704m, até o Marco 8AT M-13, de coordenadas geográficas
11'51'26,216"8 e 65'OO'24,832"WGr., situado no encontro da referida cerca com a linha 16 da demarcação do 8etor SurpresaGleba 2 de Maio; daí, segue-se pela picada demarcatória, em
linha reta, com azimute verdadeiro 00'17'47,18" e distância de
3.063,654m, até o Marco 8AT M-01, ponto inicial da presente
descrição perimétrica.
Art. 2º A terra indígena de que trata este decreto, situada na
faixa de fronteira, submeter-se-á ao disposto no art. 20, § 2º, da
Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARD080
Ne/sonA. Jobim
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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(lll) DECRETO DE 23 DE MAIO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena TibagylMococa, localizada
no Município de Ortigueira, Estado do Paraná.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1', da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5' do
Decreto n' 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Kaingang, a seguir
descrita:
A terra indígena denominada Tibagy /Mococa, com superfície de
859,9098ha (oitocentos e cinqüenta e nove hectares, noventa ares e
noventa e oito centiares) e perímetro de 12,5km (doze quilômetros e
qninhentos metros), situada no Município de Ortigueira, Estado do
Paraná, que se circunscreve nos seguintes limites: Norte: partindo do
Marco M-01, de coordenadas geográficas 24'00'16,886"8 e
50'46'30,648"WGr.; segue por uma linha reta, com azimute e distância de 92'19'45,9" e 1.270,71 metros, até o Ponto 1, de coordenadas
geográficas 24'00'18,498"8 e 50'45'45,705"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 88'09'06,4" e 1.850,54 metros,
até o Ponto 2, de coordenadas geográficas 24'00'16,452"8 e
50'44'40,242"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 101'35'00,1" e 67,35 metros, até o Marco M-02, de
coordenadas geográficas 24'00'16,888"8 e 50'44'37,906"WGr., localizado na margem esquerda do Rio Tibagy; Leste: do marco antes
descrito, segue pelo referido rio, a montante, com distância de
2.168,72 metros, até o Marco M-03, de coordenadas geográficas
24'O1'27,ll4"8 e 50'43'36,776"WGr., localizado em sua margem esquerda. 8ul: do marco antes descrito, segue por 'uma linha reta, com
azimute e distância de 264'10'21,0" e 2.751,ll metros, até o Ponto 3,
de coordenadas geográficas 24'01'36,361"8 e 50'45'13,646"WGr.; daí,
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segue por uma linha reta, com azimute e distância de 287°54'50,8" e
15,09 metros, até o Ponto 4, de coordenadas geográficas
24°01'36,211"S e 50 0 4 5 ' 1 4 , 5 5 ' W G r . ; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 246°20'17,2" e 474,70 metros, até o
Marco M-04, de coordenadas geográficas 24°01'42,430"S e
.500 4 5 ' 2 9 , 5 3 5 " W G r . Oeste: do marco antes descrito, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 44°05'19,6" e 20,89 metros,
até o Ponto 5 de coordenadas geográficas 24°01'41,941"S e
500 4 5 ' 2 9 , 0 2 1 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 315°31'16,8" e 1.707,99 metros, até o Ponto 6, de
coordenadas geográficas 24°01'02,404"S e 500 4 6 ' 1 1 , 4 3 2 " W G r . ; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 334°18'31,9" e
1.027,12 metros, até o Ponto 7, de coordenadas geográficas
24°00'32,331"S e 500 4 6 ' 2 7 , 2 4 7 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 348°39'19,1" e 484,60 metros, até o Marco
M-01, início da descrição deste perímetro.

Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(112) DECRETO DE 23 DE MAIO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena Queimadas, localizada no
Município de Ortigueira, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § lº, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5· do
Decreto n· 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
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DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente do grupo indígena Kaingang, a seguir
descrita:

A terra indígena denominada Queimadas, com superfície de
3.077,7602ha (três mil e setenta e sete hectares, setenta e seis ares e
dois centiares) e perímetro de 27.840,37 metros (vinte e sete mil,
oitocentos e quarenta metros e trinta e sete centímetros), situada no
Município de Ortigueira, Estado do Paraná, que se circunscreve nos
seguintes limites: Norte: partindo do Marco M-02, de coordenadas
geográficas 24'12'30,106"8 e 50'58"47,854"WGr., localizada no bordo
direito da estrada que liga a Cidade de Palmital a Ortigueira, segue
pela citada estrada, sentido Ortigueira, com a distância de 3.635,99
metros, até o Marco M-03, de coordenadas geográficas 24'12'46,929"8
e 50'56'53,610"WGr., localizado na margem esquerda de um córrego
sem denominação; daí, segue pelo referido córrego, a montante, até o
Marco M-04, de coordenadas geográficas 24'13'41,896"8 e
50'55'45,349"WGr., Leste/Sul: do marco antes descrito, segue com
seguintes azimutes e distâncias: 213'51'18,1" e 596,88 metros;
207'50'16,6" e 1.155,02 metros, até o Ponto P-01, de coordenadas
geográficas 24'14'31,255"8 e 50'56'16,264"WGr., localizado no Ribeirão Formigas; daí, segue pelo citado ribeirão, a montante, até o Ponto
P-04 de coordenadas geográficas 24'14'58,797"8 e 50'56'43,959"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, cruzando a estrada de ferro,
com azimute e distância de 218'53'05,9" e 392,39 metros, até o
Marco M-05, de coordenadas geográficas 24'15'08,731"8 e
50'56'52,656"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 304'44'26,0" e 161,69 metros, até o Ponto L-16, de
coordenadas geográficas 24'15'05,737"8 e 50'56'57,386"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 236'59'18,3" e
2.390,32 metros, até o Ponto P-06, de coordenadas geográficas
24'15'48,099" 8 e 50'58'08,448"WGr., localizado na margem direita
de um córrego sem denominação; daí, segue pelo citado córrego, à
jusante, até o Ponto P-07 de coordenadas geográficas 24'15'49,224"8
e 50'58'25,157"WGr., localizado na confluência com o Rio Bonito; daí,
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segue pelo citado rio, àjusante, até o Marco M-06, de coordenadas
geográficas 24'16'59,336"8 e 50'58'50,868"WGr. Oeste: do marco
antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância
de 312°42'49,6" e 2.026,71 metros, até o Marco M-07, de coordenadas geográficas 24'16'14,627"8 e 50'59'43,679"WGr., daí segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 37'05'25,0" e 2.624,68
metros, até o Marco M-08 de coordenadas geográficas
24'15'06,557"8 e 50'58'47,587"WGr.; daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 308°52'56,7" e 1.917,53 metros, até o
Marco M-09, de coordenadas geográficas 24'14'27,421"8 e
50
localizado no bordo de uma estrada vicinal;
daí, segue pela citada estrada, sentido Cidade de Ortigueira, com
distância de 503,98 metros, até o Marco M-10, de coordenadas
geográficas 24'14'17,388"8 e 50'59'54,627"WGr., localizado na interseçãocom a estrada principal; daí, segue pela estrada principal,
sentido Cidade de Ortigueira, com a distância de 922,60 metros,
até o Marco M-ll, de coordenadas geográficas 24'14'05,601"8 e
50'59'26,856"WGr., localizado na interseção com uma estrada
vicinal; daí, segue pela citada estrada, sentido Posto Indígena
Queimadas, com distância de 1.130,37 metros, até o Marco M-12,
de coordenadas geográficas 24'13'55,724"8 e 50'58'48,274"WGr.,
daí segue por uma linha reta, com azimute e distância de
303'53'32,9" e 1.380,21 metros, até o Marco M-01, de coordenadas
geográficas 24'13'30,699"8 e 50'59'28,878" WGr.; daí segue por
uma linha reta, cruzando a estrada de ferro, com azimute e distância de 31'50'16,7" e 2.194,48 metros, até o Marco M-02, início da
descrição deste perímetro.
059'40,513"WGr.,

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARD080
Nelson A. Jobim
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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(113) DECRETO DE 23 DE MAIO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indigena Rio Guaporé, localizada
no Municipio de Guajarâ-Mírim. Estado de
Rondônia.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1·, da Lei n· 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5· do
Decreto n· 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente dos grupos indígenas Makurap,
Jaboti, Canoé, Ajuru, Tupari, Arikapô e Pacaa Nova, a seguir
descrita:
A terra indígena, denominada Rio Guaporé, com superfície de
115.788,0842ha (cento e quinze mil, setecentos e oitenta e oito hectares, oito ares e quarenta e dois centiares) e perímetro de 222.976,174
metros (duzentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta e seis metros
e cento e setenta e quatro milímetros), situada no Município de
Guajará-Mirim, Estado de Rondônia, que se circunscreve nos seguintes limites: Norte: Partindo-se do Marco M-01, de coordenadas geográficas 11°46'50,348"8 e 64°49'29,711"WGr., situado na foz do Igarapé 8antana, no Rio Sotério, segue-se pelo Rio Sotério, a montante, por
uma extensão de 56.565,659m, até o Marco 8AT M-02, de coordenadas geográficas 11°50'40,240"8 e 64°30'25,299"WGr., situado no encontro de um igarapé sem denominação com o referido rio; daí,
segue-se a montante pelo citado igarapé, por uma extensão de
5.890,641m, até o Marco M-03, de coordenadas geográficas
11°52'25,621"8 e 64°27'56,692"WGr., situado na confluência do citado
igarapé em um outro também sem denominação. Leste: do ponto
antes descrito, segue-se por uma linha seca e reta, com azimute
verdadeiro de 181°34'52,80" e distância de 3.669,745m, passando pelo
Marco intermediário M-03 A, até o Marco M-04 de coordenadas
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geográficas 11°54'25,017"8 e 64°37'59,948"WGr., situado no encontro
da referida linha com um igarapé sem denominação; daí, segue-se a
montante por um braço esquerdo do referido igarapé, por uma extensão de 6.126,056m, até o Marco M-05 de coordenadas geográficas
11°57'10,014"8 e 64°28'59,770"WGr., situado na cabeceira do referido
igarapé; daí, segue-se por uma linha reta e seca, com azimute verdadeiro 188°04'29,14" e distância de 2.854,365m, passando pelo Marco
intermediário M-05 A até o Marco M-06 de coordenadas geográficas
11°58'42,002"8 e 64"29'12,964"WGr., situado na cabeceira do Rio São
Francisco; daí, segue-se à jusante pelo citado Rio por uma extensão de
26.418,108m, até o Marco 8AT M-07 de coordenadas geográficas
12°06'28,886"8 e 64°39'21,788"WGr., situado na foz do supracitado Rio
na Baia das Onças. 8ul: do marco antes descrito, segue-se pela
referida Baia por uma extensão de 5.642,718m, até o Marco 8AT M-08
de coordenadas geográficas 12°05'10,656"8 e 64°41'42,870"WGr., situado em frente ao encontro da referida Baia com um furo sem
denominação; daí, segue-se pelo referido furo por uma extensão de
1.580,608m, até o Marco 8AT M-09 de coordenadas geográficas
12°06'01,926"8 e 642 41'45,636"WGr., situado no encontro do referido
furo com a margem direita do Rio Guaporé; daí, segue-se pelo Rio
Guaporé, à jusante, por uma extensão de 6.386,570m até o Marco
8AT M-09 A de coordenadas geográficas 12°05'51,956"8 e
64°44'21,981"WGr., situado no encontro do referido rio com a Baia das
Onças; daí, segue-se pelo Rio Guaporé, à jusante, por uma extensão
de 20.7 49,408m, até o Marco 8AT M-09 B de coordenadas geográficas
12°05'05,145"8 e 64°fl8'15,988"WGr., situado na margem direita do
Rio Guaporé onde encontra o Furo dos Indios; daí, segue-se pelo Rio
Guaporé, à jusante, por uma extensão de 16.617,735m, até o Marco
8AT M-09 C de coordenadas geográficas 12°02'18,289"8 e
64°48'46,935"WGr., situado na margem direita do Rio Guaporé, no
encontro com a Baia Rica; daí, segue-se pelo Rio Guaporé, à jusante,
por uma extensão de 3.022,547m, até o Marco 8AT M-09 D de coordenadas geográficas 12"00'58,362"8 e 642 49'41,695"WGr., situado na margem direita do Rio Guaporé, no Posto Indigena Rio Guaporé, na Colônia
de Ricardo Franco; daí, segue-se àjusante pelo Rio Guaporé por uma
extensão de 14.733,773m, até o Marco 8AT M-08 8G de coordenadas
geográficas 11°59'39,674"8 e 64°56'24,305"WGr., situado na margem
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direita do Rio Guaporé onde inicia o Furo Igarapé da Coca. Oeste: do
marco antes descrito, o limite segue pelo Furo Igarapé da Coca, a
jusante, por uma extensão de 27.786,130m, até o Marco SAT M-07
SG de coordenadas geográficas 11'55'05,453"S e 64'57'37,168"WGr.,
situado na margem direita do referido furo, onde se encontra a foz do
Igarapé da Serra ou da Queimada; daí, segue-se pelo Igarapé da Serra
ou da Queimada, a montante, por uma extensão de 3.743,398m, até
o Marco SAT M-06 8G - MC-OO Funai de coordenadas geográficas
11'53'31,590"8 e 64'56'51,146"WGr., situado na cabeceira do referido
igarapé; daí, segue-se por uma linha reta e seca com o azimute
verdadeiro 67'06'33,45" e distância de 4.469,256m, passando pelos
Marcos intermediários M-05 8G B e M-05 8G A, até o Marco SAT
M-05 8G -MC-01 Funai, de coordenadas geográficas 11'52'35,145"8
e 64'54'35,061" WGr., situado na cabeceira de um igarapé sem denominação; daí, segue-se pelo citado igarapé sem denominação, ajusante, por uma extensão de 5.198,272m, até o Marco SAT M-04 SG de
coordenadas geográficas 11'49'55,433"8 e 64'54'21,228"WGr., situado
no encontro do referido igarapé com outro também sem denominação;
daí, segue-se pelo citado igarapé, a montante, por uma extensão de
139,559m, até o Marco MC-02 Funai de coordenadas geográficas
11'49'55,951"8 e 64'54'17,463"WGr., situado na margem direita do
referido igarapé; daí, segue-se ainda pelo citado igarapé, a montante,
por uma extensão de 2.077,268m, até o Marco 8AT M-03 8G de
coordenadas geográficas llQ49'59,982"8 e 64Q 5 3 ' 2 0 , 0 2 2 " W G r . , situado
na cabeceira do referido igarapé; daí, segue-se por uma linha reta e
seca, com azimute verdadeiro de 51 Q 5 6 ' 5 4 , 6 8 " e distância de
2.509,423m, passando pelo Marco intermediário M-02 8G, até o
Marco 8AT M-16 de coordenadas geográficas ll Q 4 9 ' 0 9 , 6 9 6 " 8 e
64 Q 5 2 ' 1 4 , 7 1 0 ' ' W G r . , situado na cabeceira do Igarapé Santana;
daí, segue-se pelo Igarapé 8antana, ajusante, por uma extensão
de 6.794,935m, até o Marco M-01, início da presente descrição
perimétrica.

Art. 2Q A terra indígena de que trata este decreto, situada na
faixa de fronteira, submeter-se-á ao disposto no art. 20, § 2 da
Constituição.
Q
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sna publicação.
Brasília, 23 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(114) DECRETO DE 23 DE MAIO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Rio Mequens, localizada no Município de Cerejeira, Estado de
Rondônia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1', daLeinº6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 5ºdo Decreto
nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1e Fica homologada a demarcação adnúnistrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena
destinada à posse permanente dos grupos indígenas Sakirabiar e
Makurap, a seguir descrita:
A terra indígena denominada Rio Mequens, com superficie de
107.553,0101ha (cento e sete mil, quinhentos e cinqüenta e três
hectares, um are e um centiare) e perímetro de 142.479,512 metros
(cento e quarenta e dois mil quatrocentos e setenta e nove metros e
quinhentos e doze milímetros), situado no Município de Cerejeira,
Estado de Rondônia, que se circunscreve nos seguintes limites: Norte:
partindo-se do Marco SAT M-01, de coordenadas geográficas
12'34'768"S e 61'54'13,557"WGr., situado na cabeceira do Igarapé
Xipingal, segue-se por uma linha reta e seca, com azimute verdadeiro
de 8'44'26,69" e distância de 6.358,028m, passando pelos Marcos
intermediários M-01 A, M-01 BeM-OI C, até o Marco SAT M-02, de
coordenadas geográficas 12'31'11,276"S e 61'53'41,422"WGr., situado
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no cruzamento da linha 115 com o Igarapé Espanhol, na sua margem
esquerda; daí, segue-se, a montante, pelo citado igarapé, por uma
extensão de 28.801,835m, até o Marco M-03, de coordenadas geográficas 12'29'47,815"8 e 61'41'50,874"WGr., situado na sua cabeceira;
daí, segue-se por uma linha reta e seca, com azimute verdadeiro de
114'00'13,81" e por uma distância de 3.983,622m, até o Marco M-04,
de coordenadas geográficas 12'30'40,525"8 e 61'39'50,339''WGr.,
situado na cabeceira do Igarapé 8anto Antonio; daí, segue-se pelo
citado igarapé, a jusante, por uma extensão de 3.484,424m, até o
Marco M-05, de coordenadas geográficas 12'31'34,444"8 e
61'39'08,568"WGr., situado no cruzamento do referido igarapé com a
estrada que dá acesso à Serraria Lavrama; daí, segue-se por uma
linha reta e seca, com um azimute verdadeiro de 96'08'16,34" e uma
distância de 7.865,089m, até o Marco 8AT M-06, de coordenadas
geográficas 12'32'01,694"8 e 61'34'49,544"WGr., situado no encontro
da referida linha demarcatória com o Igarapé Osório, próximo à
cachoeira principal do citado igarapé; daí, segue-se pelo citado igarapé, ajusante, por uma extensão de 867,016m, até o Marco M-07, de
coordenadas geográficas 12'32'26,573"8 e 61'35'03,085"WGr., situado
na margem esquerda do referido igarapé onde cruza a linha 115 do
Projeto Fundiário Corumbiara do Incra; daí, segue-se pela citada
linha com um azimute verdadeiro de 89'41'15,96" e distância de
2.444,831m, até o Marco 8AT M-08, de coordenadas geográficas
12'32'26,090"8 e 61'33'42,108"WGr., situado no cruzamento da referida linha com a estrada que liga a Fazenda Indal (Fazenda do Bosco)
com a Fazenda Emburana; Leste: do marco antes descrito, segue-se
pela antiga estrada que dá acesso à Fazenda Emburana, por uma
extensão de 2.600,320m, até o Marco M-08 A, de coordenadas geográficas 12'33'35,926"8 e 61'33'05,684"WGr., situado em uma das inflexões da referida estrada; daí, segue-se pela citada estrada, por uma
extensão de 3.128,705m, até o Marco M-08 B, de coordenadas geográficas 12'35'06,542"8 e 61'32'57,705"WGr., situado em uma das inflexões da referida estrada; daí, segue-se pela referida estrada, por uma
extensão de 1.428,495m, até o Marco M-08 C, de coordenadas
geográficas 12'35'44,715"8 e 61'33'00,356''WGr., situado em um
encontro da referida estrada com uma outra que vai para uma granja;
daí, segue-se pela antiga estrada que vai para a Fazenda Emburana,
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por uma extensão de 553,830m, até o Marco 8AT M-09, de coordenadas geográficas 12'35'49,930"8 e 61'32'44,975"WGr., situado no encontro da referida estrada com a linha Kapa Zero do Projeto Fundiário Corumbiara do Incra; daí, segue-se pela referida linha, com
azimute verdadeiro de 179'42'52,28" e distância de 8.176,936m, até
o Marco 8AT M-lO, de coordenadas geográficas 12'40'15,997"8 e
61'32'43,417"WGr., situado no encontro da referida linha com o
Igarapé São João; 8ul: do ponto antes descrito, segue-se pelo Igarapé
São João, a jusante, por uma extensão de 7.838,162m, até o Marco
M-ll (digitado), de coordenadas geográficas 12'42'21,585"8 e
61'36'1O,337"WGr., situado na margem direita do referido igarapé
onde desemboca no Igarapé Osório, que a partir desse ponto também
é conhecido como Igarapé Providência; daí, segue-se pelo referido
igarapé, a jusante, por uma extensão de 21.996,691m, até o Marco
M-12 (digitado), de coordenadas geográficas 12'48'40,560"8 e
61'45'52,689"WGr., situado no encontro do referido igarapé com o Rio
Mequens; daí, segue-se pelo Rio Mequens, ajusante, por uma extensão de 1l.125,241m, até o Marco M-13 (digitado), de coordenadas
geográficas 12'48'52,378"8 e 61'51'03,070"WGr., situado no encontro
do referido rio com o Igarapé Xipingal; Oeste: do marco antes descrito,
segue-se pelo Igarapé Xipingal, a montante, por uma extensão de
31.826,287m, até o Marco 8AT M-01, ponto inicial da presente descrição perimétrica.

Art. 2' A terra indígena de que trata este decreto, situada na
faixa de fronteira, submeter-se-á ao disposto no art. 20, § 2', da
Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARD080
Nelson A. Jobim
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(115) DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor de Furnas - Centrais Elétricas
S.A., a área de terra que menciona.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto nO 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n" 35.851, de 16 de julho de 1954, no
Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei
nO 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei nO 9.074, de 7 de
julho de 1995,
DECRETA:
Art. 10 Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor de Furnas - Centrais
Elétricas S.A., a área de terra situada na faixa variável de 27,5m a
46,00m de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Itumbiara - Brasília Sul, em 345 kV, com origem na subestação
Itumbiara e término na subestação Brasília Sul, localizada nos Municípios de Tupaciguara, Estado de Minas Gerais, e Brasília, Distrito
Federal, necessária à passagem de linha de transmissão, conforme
projeto e planta constantes do Processo nO 48000.000388/93-35.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação
e inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas
telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área
da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.

Art. 3° Os proprietários da área de terra referida no art. 10
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996

2457
Art. 42 Fica a concessionária autorizada a promover, com
recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão
prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
n' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raimundo Brito

(116) DECRETO DE 28 DE MAIO DE 1996
Cria a Área de Relevante Interesse Ecológico Serra da Abelha, no Município de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 9', inciso VI, da Lei n" 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada
pela Lei n' 7.804, de 18 de julho de 1989, e nos Decretos n's 89.336,
de 31 de janeiro de 1984, e 99.274, de 6 de junho de 1990,
DECRETA:
Art. l' Fica criada a Área de Relevante Interesse Ecológico
Serra da Abelha (Arie) Serra da Abelha, situada na Serra da Abelha
II e Rio da Prata, no Município de Vitor Meireles, Estado de Santa
Catarina.
Art. 2' A Arie Serra da Abelha tem por objetivo principal a
conservação do fenômeno fitossociológico verificado na Floresta da
Serra da Abelha, que consiste na transição da Mata Atlãntica para a
Floresta de Pinheiros.
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Art. 32 A Arie Serra da Abelha tem o seguinte memorial descritivo, elaborado com base nas cartas do IBGE de escala 1:50.000, Rio
Itajaí do Norte-SG-22-Z-A-VI-l (MI-2880/1) e Witmarsum-SG-22-ZA-VI-3 (MI-2880/3): inicia no Ponto 1, cravado à margem direita do
Rio da Prata, de coordenadas UTM N=7042900 e E=611950, referidas
ao MC 51°WGr., seguindo por uma linha seca reta com azimute de
141°17' e distància de 1.485m, confrontando com o imóvel de Norberto
Amorim, até o Ponto 2, de coordenadas N=7041800 e E=612850;
desse ponto, segue por linha seca e reta, confrontando com o imóvel
de Manoel Marchetti, com azimute de 124°32' e distància de 2.950m,
até o Ponto 3, de coordenadas N=7040075 e E=615300; desse ponto,
segue por linha seca e reta, confrontando com o imóvel de Erwin
Scheidemantel, com azimute de 210°32' e distància de 2.220m, até o
Ponto 4, de coordenadas N=7038150 e E=614200; desse ponto, segue
por linha seca e reta, confrontando com o imóvel da Indústria e
Comércio de Madeiras S.A., com azimute de 254°32' e distància de
2.100m, até o Ponto 5, de coordenadas N=7037600 e E=612150; desse
ponto, segue por linha seca e reta, confrontando com o imóvel da
Indústria e Comércio de Madeiras S.A., com azimute de 210°32' e
distància de 4.925m, até o Ponto 6, de coordenadas N=7033300 e
E=609700; desse ponto, segue por linha seca e reta, com azimute de
235°00' e distância de 1.100m, até o Ponto 7, de coordenadas
N=7032700 e E=608750; desse ponto, segue por linha seca e reta, com
azimute de 208°15' e distància de 2.530m, confrontando com as terras
de Eberhard Erich Ruttmann, de Heitor Moreira, de Leopoldo Watraz
e de Casimiro Watraz, até o Ponto 8, de coordenadas N=030500 e
E=607500; desse ponto, segue por linha seca e reta, com azimute de
261°00' e distància de 2.210m, confrontando com as terras de Elias
Haschel, de Manoel Antônio Wolff e de Manoel Luiz Antunes Camargo, até o Ponto 9, de coordenadas N=7030150 e E=605275; desse
ponto, segue por linha seca e reta, com azimute de 350°45' e distància
de 4.510m, confrontando com terras de Vitor Sadlowski, de Gerci
Waldrich e de Miguel Sadlowski, até o Ponto 10, à margem do Rio da
Prata, de coordenadas N=7034550 e E=604700; desse ponto, segue
pela margem direita do Rio da Prata abaixo, percorrendo uma distância de 16.500m, até o Ponto 1, início desta descrição, totalizando um
perímetro de 40.530m e uma área aproximada de 4604ha.
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Art. 4" Ficam proibidas na Arie Serra da Abelha as Seguintes
atividades:
I - que possam colocar em risco a integridade dos ecossistemas e a harmonia da paisagem;
II - que prejudiquem ou impeçam a regeneração das
plantas nativas;
III - que possam causar erosão das terras ou assoreamento
dos cursos d'água ali existentes;
IV - que ofereçam risco à sobrevivência das espécies da biota
nativa existentes no local;
V - competições esportivas que possam de qualquer modo
danificar os ecossistemas;
VI -

pastoreio excessivo que possa afetar a cobertura vegetal;

VII - colheita de produtos naturais quando a mesma colocar
em risco a conservação dos ecossistemas;
VIII - instalação de indústrias potencialmente capazes de prejudicar o meio ambiente;
IX gem local.

construção de edificações que venham alterar a paisa-

Parágrafo único. O exercício do turismo ecológico e de outras
atividades não-predatórias serão disciplinadas através de Resolução
do Conama - Conselho Nacional do Meio Ambiente.
Art. 5" A implantação, administração e fiscalização da Arie
Serra da Abelha ficarão a cargo do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (lhama), que poderá
articular-se com o Estado de Santa Catarina e a Prefeitura Municipal
de Vitor Meireles, para a consecução de tais objetivos.
Parágrafo único. As organizações não-governamentais e as entidades privadas poderão participar das atividades previstas neste
artigo, a título de colaboração.
Art. 6" A destruição da biota da Arie Serra da Abelha constitui
degradação da qualidade ambiental, punível na forma da Lei n" 6.938,
de 1981, e dos Decretos nOs 89.336, de 1984, e 99.274, de 1990.
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Art. 7' O Ibama expedirá os atos normativos complementares
ao cumprimento deste decreto.
Art. 8' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Gustavo Krause

(117) DECRETO DE 28 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Tabatinga/Jacumã, situado no Município de Conde, Estado da Paraíba, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Tabatinga/Jacumã, com área de 1.122,0000ha (um mil, cento e vinte e dois
hectares), situado no Município de Conde, objeto do Registro R-13-125,
fi. 236, do Livro 2-AR, do Cartório Carlos Ulysses da Comarca de João
Pessoa, Estado da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrãria
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(118) DECRETO DE 28 DE MAIO DE 1996
Outorga à Light - Serviços de Eletricidade S.A.) concessões para produção de energia elétrica nos Estados do Rio de Janeiro e
de São Paulo e para transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado do Rio de

Janeiro.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, nos termos da Lei
n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, do art. 27 da Lei n' 9.074, de
7 de julho de 1995, combinado com o art. 150 do Decreto n' 24.643,
de 10 de julho de 1934, e tendo em vista o que consta do Processo
n' 48100.003409/95-75,
DECRETA:
Art. l' Fica outorgada à Light - Serviços de Eletricidade S.A.,
de acordo com o inciso I do art. 5' da Lei n' 9.074, de 7 de julho de
1995, concessão individualizada para produção de energia elétrica,
através dos seguintes aproveitamentos de potenciais hidráulicos:
I - Complexo de Lajes, constituído pelas barragens de regularização, sem motorização, de Tocos e Santana, no Rio Piraí, Município
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de Piraí, e pelos seguintes aproveitamentos hidrelétricos, que utilizam águas derivas por recalque, dos Rios Paraíba do Sul e Piraí e do
Ribeirão Vigário, no Estado do Rio de Janeiro:
a) Usina Vigário, no Rio Piraí, Município de Piraí;
b) Usina Santa Cecília, no Rio Paraíba do Sul, Municipio de
Barra do Piraí;
c) Usina Pereira Passos, no Ribeirão das Lajes, Município de
Piraí;
d) Usina Nilo Peçanha, no Rio Piraí, Município de Piraí;
e) Usina Fontes (nova), no Rio Piraí, Município de Piraí
fJ Usina: Lajes (Fontes Velha), no Ribeirão das Lajes, Município
de Piraí

II do Sul:

Aproveitamentos hidrelétricos, localizados no Rio Paraíba

a) Usina Ilha dos Pombos, no Rio Paraíba do Sul, Município de
Carmo, no Estado do Rio de Janeiro;
b) Usina Santa Branca, no Rio Paraíba do Sul, Município de
Santa Branca, no Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A energia produzida destina-se ao serviço público de energia elétrica nas áreas de concessões definidas no art. 3º
deste decreto, sem exclusividade de fornecimento a consumidores que
tenham opção de escolha de seu fornecedor de energia elétrica, nos
termos do art. 15 e seus parágrafos, e art. 16, da Lei nO 9.074195, e ao
suprimento a outras concessionárias, quando autorizado.
Art. 2º Fica autorizada a Light - Serviços de Eletricidade S.A.,
a promover a implantação de linhas: de transmissão associadas aos
serviços de distribuição de energia elétrica em suas áreas de concessões compreendidas pelos municípios constantes do art. 3º deste
decreto, no Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A concessionária deverá submeter ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), no prazo de
seis meses, cadastro atualizado das instalações vinculadas aos serviços de transmissão de energia elétrica, para fins de publicação de ato
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Serviços de Eletricidade S.A., para cumprimento do art. 17 e seus
parágrafos da Lei n Q 9.074/95.

Art. 3 Q São outorgadas à Light - Serviços de Eletricidade
S.A., de acordo com o art. 4 Q da Lei n" 9.074/95, e com o art. 65,
alínea c, do Decreto n" 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, concessões para distribuir energia elétrica nos seguintes Municípios e
Distritos do Estado do Rio de Janeiro: Barra do Piraí; Barra Mansa;
Belford Roxo; Carmo, somente no distrito-sede; Comendador Levy
Gasparian; Duque de Caxias, no distrito-sede e Xerém; Engenheiro
Paulo de Frontin; Itaguaí; Japeri; Mendes; Miguel Pereira; Nilópolis, Nova Iguaçu; Paracambi; Paraíba do Sul; Pati de Alferes;
Pinheral; Piraí; Quatis; Queimados; Rio Claro; Rio das Flores; Rio
de Janeiro; São João de Mereti; Sapucaia; Três Rios; Valença;
Vassouras e Volta Redonda.
§ 1Q As concessões de que trata este artigo não conferem à Light
- Serviços de Eletricidade S.A. exclusividade de fornecimento aos
consumidores alcançados pelos arts. 15 e 16 da Lei n Q 9.074195.

§ 2º A Light - Serviços de Eletricidade S.A. fica obrigada a
apresentar, no prazo de um ano da assinatura do contrato de concessão de distribuição, proposta de reagrupamento de suas áreas de
concessões de distribuição, segundo critérios de racionalidade operacional e econômica.
Art. 4 Q As concessões outorgadas à Light - Serviços de Eletricidade S.A., mediante este decreto, vigorarão pelo prazo de trinta
anos, contado da data da assinatura do contrato de concessão.
Parágrafo único. O contrato de concessão deverá conter cláusula
de renúncia, por parte da concessionária, aos direitos preexistentes,
decorrentes da legislação de regência das concessões extintas.

Art. 5º A exploração dos serviços de produção e distribuição de
energia elétrica, outorgados neste decreto, constitui concessão individualizada para cada uma das centrais geradoras na forma do art. 1Q
e para as localidades relacionadas no art. 3Q, para todos os efeitos
contratuais e legais, em especial para fins de eventual declaração de
caducidade, intervenção, encampação ou extinção.
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Art. 6º A light - Serviços de Eletricidade S.A. deverá:
I - satisfazer as exigências acautelatórias dos usos múltiplos
das águas, especialmente o controle das cheias;
U - cumprir o disposto no Código de Águas, leis subseqüentes
e seus regulamentos;

lU - assinar o contrato de concessão no prazo determinado
pelo Edital n· PND/A-01/96; Light, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), publicado no Diário Oficial da
União de 1º de fevereiro de 1996;
IV - caso pretenda a prorrogação, requerê-la ao poder concedente até 36 meses antes do término do prazo fixado no art. 4º deste
decreto, mediante as condiçôes que vierem a ser estabelecidas, ou
comunicar, no mesmo prazo, sua desistência.

Art. 7º Os bens e as instalações existentes em função dos serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica são
vinculados aos serviços públicos de energia elétrica concedidos, vedada sua alienação, cessão, transferência ou dação em garantia, sem
prévia e expressa autorização do poder concedente.
Parágrafo único. Findo o prazo de concessão, os bens e as instalações que no momento existirem em função dos serviços concedidos
reverterão à União, na forma prevista em lei.

Art. 8º Ficam declaradas extintas as concessões e autorizações
anteriormente outorgadas à Light - Serviços de Eletricidade S.A.,
bem como os direitos reconhecidos de exploração dos serviços públicos
de energia elétrica preexistentes a este decreto, relativos aos serviços
públicos ora concedidos, sem reversão dos bens e das instalações
vinculados às concessões de serviços públicos de energia elétrica a
elas vinculadas.
Parágrafo único. Ficam cessados, para todos os efeitos, os direitos decorrentes dos Manifestos S.A. nOs 1.226/35 e 1.231/35.

Art. 9º O disposto neste decreto só produzirá efeitos legais após
a assinatura do contrato de concessão.
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Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raimundo Brito

(119) DECRETO DE 28 DE MAIO DE 1996
Procede ao cancelamento de dotações orçamentárias.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 41, § 2º da Lei nº 9.082, de 25 de julho de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Ficam canceladas as dotações orçamentárias constantes
do anexo deste decreto, no valor de R$ 7.662.450.000,00 (sete bilhões,
seiscentos e sessenta e dois milhões, quatrocentos e cinqüenta mil
reais).
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de maio de 1996; 175º da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

o anexo está publicado no DO de 29.5.96, págs. 9263/9290.
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(120) DECRETO DE 29 DE MAIO DE 1996
Encerra os trabalhos de inventariança
da extinta Fundação Legião Brasileira de
Assistência (LBA).

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam encerrados os trabalhos de inventariança da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA).
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Reinhold Stephanes
Cláudia Maria Costin

(121) DECRETO DE 30 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
BuritifUnião e Buriti - Queimado também
conhecido como Fazenda União/Buriti, situado no Município de Goiás, Estado de
Goiás, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras, a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Buriti / União e
Buriti - Queimado, também conhecido como Fazenda União / Buriti,
com área de 776,6000ha (setecentos e setenta e seis hectares e
sessenta ares), situado no Município de Goiás, objeto da Matrícula nº
3.334, fi. 283, do Livro 2-J, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 30 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(122) DECRETO DE 30 DE MAIO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União em
favor de Encargos Financeiros da União recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito extraordinário no valor de
R$ 3.900.000.000,00.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996

confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Medida Provisória nº 1.418, de 3 de maio de
1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor de Encargos Financeiros da Uniãorecursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário no valor de R$ 3.900.000.000,00 (três bilhões e novecentos
milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da emissão de Títulos da Dívida Pública Federal
Interna.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Serra

o anexo está publicado no DO de 31.5.1996, pág. 4543.
(123) DECRETO DE 30 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Boa Vista, ou Boa Vista dos Meles, ou
Fazenda Vale da Esperança, situado no Munictpio de Formosa, Estado de Goiás, e dá
outras providências.
.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras, a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Boa Vista, ou Boa
Vista dos Meios, ou Fazenda Vale da Esperança, com área de
8.820,9000ha (oito mil, oitocentos e vinte hectares e noventa ares),
situado no Municipio de Formosa, objeto dos Registros nº R-3-90, fi.
90v, do Livro 2-A; R-3-91, fi. 91v, do Livro 2-A; R-4-6, 125 fi. 125A, do
Livro 2-U; e R-2-9.458, fi. 158, do Livro 2-A-F, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Formosa, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
(124) DECRETO DE 30 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Limoeiro de Goiás situado no Município de Faina, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
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conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras, a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n" 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda
Limoeiro de Goiás, com área de 1.229,9806ha (um mil, duzentos e
vinte e nove hectares, noventa e oito ares e seis centiares), situado
no Município de Faina, objeto do Registro n" R-1-886, fi. 290, Livro
2-C, do Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
Faina, Estado de Goiás.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
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(125) DECRETO DE 30 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Quinhão Alegria, conhecido como Três
Palmeiras situado no Município de Abelardo Luz, Estado de Santa Catarina, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art.. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras, a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Quinhão Alegria,
conhecido como Três Palmeiras, com área de 765,3280ha (setecentos
e sessenta e cinco hectares, trinta e dois ares e oitenta centiares),
situado no Município de Abelardo Luz, objeto do Registro nQ R-8-3.226,
fls. 112, Livro 2-R, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Abelardo Luz, Estado de Santa Catarina.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3 Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevísta na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188,
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(126) DECRETO DE 30 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda das Guajuviras I situado no Munictpio de São Gabriel, Estado do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências.
J

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras, a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda das
Guajuviras I, com área de 690,3417ha (seiscentos e noventa hectares,
trinta e quatro ares e dezessete centiares), situado no Município de
São Gabriel, objeto do Registro n' R-4-12.985, fi. 2, do Livro n' 2, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Gabriel, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de maio de 1996; 175" da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(127) DECRETO DE 31 DE MAlO DE 1996
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho São Gregório/Alegre 11Alegre lI, situado no Município de Gameleira, Estado de
Pernambuco, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho São
Gregório/Alegre I1Alegre lI, com área de 912,2900ha (novecentos e
doze hectares e vinte e nove ares), situado no Município de Gameleira, objeto das Matrículas nºs 139, fi. 13, do Livro 2-B; 140, fi. 14,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996

2474
do Livro 2-B; e 380, fi. 36, do Livro 2-D; do Cartório de Ofício Único
da Comarca de Gameleira, Estado de Pernambuco.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de Sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(128) DECRETO DE 31 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
conw Fazenda Santos Reis, situado no Município de Areia Branca, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 1 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q, da Lei nQ 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Santos
Reis, com área de 818,lOOOha (oitocentos e dezoito hectares e dez
ares), situado no Município de Areia Branca, objeto de Registro n"
R-2-262, 11. 59, do Livro 2-A, do Cartório do 12 Ofício de Notas da
Comarca de Areia Branca, Estado do Rio Grande do Norte.
2

Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1996; 175Q da Independência e 1082 da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
(129) DECRETO DE 31 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Barra Mansa Lote 126 - Loteamento Itaipaves, situado no Município de Rio
Maria, Estado do Pará, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que lhe
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Barra
Mansa, Lote 126 - Loteamento Itaipavas, com área de 4.351, 4730ha
(quatro mil, trezentos e cinqüenta e um hectares, quarenta e sete ares
e trinta centiares), situado no Município de Rio Maria, objeto da
Matrícula n" 2.649, fl. 1, Livro nº 2, Registro Geral do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Rio Maria e Registro nº 208, fls.
290/291, do Livro 3-C, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Conceição do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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(130) DECRETO DE 31 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Boa Fé também conhecido como Fazenda
Pinga-Pinga, situado no Municipio de
Conaoieiras. Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts, 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993.
DECRETA:
Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18,letras a, b, c e d, e 20, inciso V, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, O imóvel rural denominado Boa Fé, também
conhecido como Fazenda Pinga-Pinga, com área de 498,3757ha (quatrocentos e noventa e oito hectares, trinta e sete ares e cinqüenta
centiares), situado no Município de Canavieiras, objeto do Registro
nº R-1-1.232, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Canavieiras, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann. Pinto

(131) DECRETO DE 31 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Rio de Ondas, situado no Município
de Barreiras, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rio de
Ondas, com área de 12.500,0000ha (doze mil e quinhentos hectares),
situado no Município de Barreiras, objeto de Registro nº R-7-250,
Livro 2-A, do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas
da Comarca de Barreiras, Estado da Bahia.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1996; 175· da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(132) DECRETO DE 31 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
pelo Lote nº 92, do Loteamento Itaipavas,
conhecido como Fazenda Escalada do Norte,
situado no Município de Xinguara, Estado
do Pará, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76. de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2·, da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelo Lote n" 92, do
Loteamento Itaipavas, conhecido como Fazenda Escalada do Norte,
com área de 4.356,0000ha (quatro mil, trezentos e cinqüenta e
seis hectares), situado no Município de Xínguara, objeto do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996

2480
Registro nº 1.883, fi. 1, do Livro 2-G, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Xinguara, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(133) DECRETO DE 31 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Caturrita, situado no Município de
Arambaré, Estado do Rio Grande do Sul, e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q, da Lei n Q8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Caturrita,
com área de 489.5739ha (quatrocentos e oitenta e nove hectares,
cinqüenta e sete ares e trinta e nove centiares), situado no Município
de Arambaré, objeto dos Registros nQs R-7-6.562, e R-I0-805, fls. 1/4,
do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Camaquã, Estado do Rio Grande do Snl.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann. Pinto

(134) DECRETO DE 31 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Capim, situado no Município de Viana, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2'
da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Capim, com área de
8.712,0000ha (oito mil, setecentos e doze hectares), situado no Município de Viana, objeto dos Registros n's R-1-1.290, R-1-1.292, R-11.293, R-1-1.294, R-1-1.295 e R-1-1.296, fls. 90 e 92/96, do Livro 2-F,
do Cartório de Registro de Imóveis e mais anexos do Termo-Sede da
Comarca de Viana, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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(135) DECRETO DE 31 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
BoqueirãolRapaduraINova Olinda, situado
no Município de Codó. Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

O vrCE-PRESIDENJE DA REPúBLICA, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos arts.
18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei n" 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76, de 6 de
julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1a Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Boqueirão/Rapadura/
Nova Olinda, com área de 3.750,000ha (três mil, setecentos e
cinqüenta hectares), situado no Município de Codó, objeto da
Matrícula nº 1.867, fi. 67 do Livro 2-A-7, do Cartório do l' Oficio
Maximiano Brandão Filho da Comarca de Codó, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2315-2494, maio 1996
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(136) DECRETO DE 31 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituido
pelas Fazendas Santo Antônio e Serra!
Queimadas dos Cavalos, situado no Munictpio de Sigefredo Pacheco, Estado do Piauí, e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Qda
Lei n Q8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Qda Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Qda Lei n Q8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelas Fazendas Santo
Antonio e Serra/Queimadas dos Cavalos, com área total de
1O.044,1550ha (dez mil, quarenta e quatro hectares, quinze ares e
cinqüenta centiares), situado no Município de Sigefredo Pacheco,
objeto dos Registros nQs R-1-1.057, Livro 2-E, fi. 28, do Cartório do 12
Oficio da Comarca de Campo Maior, e R-1-714, Livro 2-E, fi. 14, do
Cartório Zezé Lima do 1QOficio da Comarca de Castelo do Piauí,
Estado do Piauí.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
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Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(137) DECRETO DE 31 DE MAlO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Ribeiro, situado no Município de Mamanguape, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Ribeiro, com área de
193,0000ha (cento e noventa e três hectares), situado no Município
de Mamanguape, objeto dos Registros nOs 8.590, fi. 68, do Livro 3-T;
8.530, fi. 53, do Livro 3-T; 9.036, fi. 75, do Livro 3-V; e 8.651, fi. 83,
do Livro 3-T, do Cartório do 1° Ofício da Comarca de Mamanguape,
Estado da Paraiba.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(138) DECRETO DE 31 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Apaga Fogo, situado no Município de
Pinheiro, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constitnição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Apaga Fogo, com
área de 1.579,9750ha (um mil, quinhentos e setenta e nove hectares,
noventa e sete ares e cinqüenta centiares), situado no Município de
Pinheiro, objeto do Registro n Q 1.934, fi. 4, Livro 3-E, do Cartório do
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1· Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Pinheiro,
Estado do Maranhão.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
(139) DECRETO DE 31 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Vargem do Touro/São Jerônimo Grande/
PratinhaIManda Lei, situado no Município
de Gurinhatã, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
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Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Vargem do Touro/São Jerónimo Grande/Pratinha/Manda Lei, com área de
614,5188ha (seiscentos e catorze hectares, cinqüenta e um ares e
oitenta e oito centiares), situado no Município de Gurinhatã, objeto
das Matriculas n's 34.140, do Livro 3-AP; 23.154, do Livro 3-AG;
3.855, do Livro 2; 9.374, do Livro 2; 3.856, do Livro 2; 27.553, do Livro
3-AK; e 16.481, do Livro 3-Y; do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máqninas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação;
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(140) DECRETO DE 31 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária. parte do imóvel rural denominado Bom Fim, também conhecido como
Fazenda Taboca, situado no Município de
Esperantina, Estado do Piauí, e dá outras
providências

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
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conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras, a, b, c, e d, e 20, inciso
VI, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Bom
Fim, também conhecido como Fazenda Taboca, com área de
660.0000ha (seiscentos e sessenta hectares), situado no Município
de Esperantina, objeto do Registro n' 1,325, Livro 2-B (n' 6), fi. 76,
do Cartório do l' Ofício da Comarca de Esperantina, Estado do
Piauí.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural

de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann. Pinto
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(141) DECRETO DE 31 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Francisco Rodrigues ou Fazenda
Nova Brasília, situado no Municlpio de Santa Quitéria, Estado de Ceará, e dá outras
providências.

O vrCE-PRESIDENTEpA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras, a, b, c e d, e 20, inciso V, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Francisco
Rodrigues ou Fazenda Nova Brasília, com área de 1.299,6000ha (um
mil, duzentos e noventa e nove hectares e sessenta ares), situado no
Município de Santa Quitéria, objeto dos Registros nOs R-1-1.728,
ficha 1, do Livro 2-A; R-1-1.727, ficha 1, do Livro 2-A; 9.323, fls.
230v/231, do Livro 3-G; 6.385, do Livro 3-E; 6.348, fls. 204 e 205, do
Livro 3-E; e 6.433, fls. 216ve 217, do Livro 3-E, do Cartório Fernandes
da Comarca de Santa Quitéria, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(142) DECRETO DE 31 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imooel rural denominado
Fazenda Comagel, situado nos M unicipios
de Turíoçu e Cândido Mendes, Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras, a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Comagel,
com área de 1.500,0000ha (um mil e quinhentos hectares), situado
nos Municípios de Turiaçu e Cândido Mendes, objeto do Registro
R-1-1.918, fi. 59, Livro 2-1, do Cartório do l' Ofício de Registro de
Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Turiaçu, Estado do
Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(143) DECRETO DE 31 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóveis rurais denominados Glebas 2, 3, 4, 5, 6 e 7, situados no
Município de Ulian6polis, Estado do Pará, e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 29_ da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Ficam declarados de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras, a, b, c e d, e 20, inciso V,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, os imóveis rurais denominados Glebas 2, 3,
4, 5, 6 e 7, com área total de 8.470,0000ha (oito mil quatrocentos e
setenta hectares), situados no Município de Ulianópolis, objeto dos
Registros n's R-1-5.791, fi. 226; R-1-5.792, fi. 227; R-1-5.793, fi. 228;
R-1-5.794, fi. 229; R-1-5.795, fi. 230; R-1-5.796, fi. 231; todos do Livro
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2-S, do Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
Guamá, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes nos imóveis referidos no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis
rurais de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 dejulbo de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar O assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(144) DECRETO DE 31 DE MAIO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Baixa Nova, situado no Município
de Alto Santo, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras, a, b, c e d, e 20, inciso V, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda BaixaNoua,
com área de 1.056,0000ha (um mil e cinqüenta e seis hectares),
situado no Município de Alto Santo, objeto da Matrícula nº 4 e
Registro nº 1, fi. 04 do Livro 2-A, do Cartório Assunção do 2" Ofício de
Registro de Imóveis da Comarca de Alto Santo, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1996; 175" da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
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REPUBLICAÇÃO

RESOLUÇÃO
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 24, DE 1996 (*)
Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul
a emitir, através de ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio
Grande do Sul (LFTRS), destinando-se os
recursos ao giro de sua divida mobiliária com
vencimento no primeiro semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1s É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado, nos termos
da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS),
destinadas ao giro de 100% (cem por cento) de sua dívida mobiliária
vencível no primeiro semestre de 1996.
Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos;
(*) Publicada no DO de 12.4.1996 (v. Coleção das Leis. Brasilia, 188(4):1659, abro

1996).
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b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até sete anos;
c) valor nominal: R$ 1,00 (um real) - Selic;
R$ 1.000,00 (um mil reais) - Cetip;

fJ características dos títulos a serem substituídos:

g)

Título

Vencimento

Quantidade

532545

15.05.1996

2.282.840.386

532555

15.05.1996

1.533.454.617

535000

15.05.1996

3.000.000

previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:

Colocação

Vencimento

Título

Data-base

15.05.1996

15.05.2001

531826

15.05.1996

15.05.1996

15.05.2001

531826

15.05.1996

15.05.1996

15.05.2001

531826

15.05.1996

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Leis nOs 6.405, de 15 de dezembro de
1972; e 8.822, de 15 de fevereiro de 1989; e Decreto nº 36.348, de 8 de
dezembro de 1995.

§ 1º O valor nominal descrito na alínea c, Cetipe, em decorrência daquele valor de PU, as quantidades serão divididas por um mil,
de forma a adequar o valor financeiro de colocação.
§ 2º Os títulos 535000, descritos na alínea f, encontram-se
registrados no Selic.

§ 3º Os títulos emitidos em razão do vencimento dos títulos
mencionados no parágrafo anterior deverão ser registrados no Cetip,
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por se tratarem de títulos emitidos para pagamento de precatórios
judiciais.
Art. 3Q Esta autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias a contar de sua publicação.

Art. 4Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de abril de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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RETIFICAÇÕES

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N" 24, DE 1996 (*)
Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul
a emitir, através de ofertas públicas. Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio

Grande do Sul (LFTRS), destinando-se os
recursos ao giro de sua dívida mobiliária com
vencimento TW primeiro semestre de 1996.

Retificação
Na Resolução n" 24, de 1996, publicada no DO de 12.4.1996,
Seção 1, pág, 6050, no § 3"do art. 2", onde se lê: § 3"Os Títulos 531826,
descritos na alínea g, deverão ser registrados no Cetip, por se tratarem de títulos emitidos para pagamento de precatórios judiciais;
leia-se: § 3" Os Títulos emitidos em razão do vencimento dos títulos
mencionados no parágrafo anterior deverão ser registrados no Cetip,
por se tratarem de títulos emitidos para pagamento de precatórios
judiciais.

(*) Publicada no DO de 12.4.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188(4):1659,

abro 1996).
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DECRETOS
DECRETO NO 1.800, DE 30 DE JANEIRO DE 1996 (*)
Regulamenta a Lei n" 8.934, de 18 de
novembro de 1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis, e Atividades Afins e dá outras providências.

Retificação

Na página 1504, 2" coluna, nas assinaturas, leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Dorothea Werneck

DECRETO NO 1.892, DE MAIO 2 DE 1996 (**)
Revoga a concessão tarifária outorgada
pelo Brasil, no âmbito do Gau, para uma
quota de trigo.

Retificação

Na página 7546, I" coluna, nas assinaturas, leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Clóvis de Barros Carvalho
(') Publicado no DO de 31.1.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188(1):334,
jan. 1996).
(**) Publicado no DO de 3.5.1996 (pág. 2166 desta obra).
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DECRETO Nº 1.917, DE 27 DE MAIO DE 1996 (*)
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Ministério da
Educação e do Desporto e dá outras providências.

Retificação

No art. 1·, parágrafo único, alínea a
onde se lê: «... dez DAS 101.3, nove DAS 101.2, dois DAS 102.2... ,»
leia-se: «••• dez DAS 101.3, oito DAS 101.2, três DAS 102.2... ,»

(*1 Publicado no DO de 29.5.1996 (pág. 2265 desta obra).
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Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos
Financeiros da União - recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito extraordinário até o limite de R$ 8.000.000.000,00,
para os fins que especifica. Publicada no DO de 6 de maio de 1996 .....

1951

1.419 - Medida Provisória de 9 de maio de 1996 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, crédito extraordinário até
o limite de R$ 800.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no
DO de 10 de maio de 1996

1952

1.42(l Medida Provisória de 9 de maio de 1996 - Dá nova redação ao
parágrafo único do art. 12 da Lei u\!8.995, de 24 de fevereiro de 1995,
que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). a transferir à Companhia
Fluminense de Trens Urbanos (Plumitrens), recursos para pagamento
de pessoal. Publicada no DO de 10 de maio de 1996

1953

1.421 - Medida Provisória de 9 de maio de 1996 -Autoriza a utilização de
recursos do Fundo da Marinha Mercante (F:M:M:), em favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras providências. Publicada no DO de 10 de maio-de 1996

1954

1.422 - Medida Provisória de 9 de maio de 1996 - Dispõe sobre a responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas aos
regimes de que tratam a Lei n" 6.024, de 13 de março de 1974, -e o
Decreto-Lei n Q 2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização das empresas de auditoria
contábil ou dos auditores contábeis independentes; sobre privatização
de instituições cujas ações sejam desapropriadas, na forma do Decreto-Lei ns 2.321, de 1987, e dá outras providências. Publicada no DO de
10 de maio de 1996
_.........................................

1955

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2503-2529, maio 1996

~ouo

1.423 - Medida provisória de 9 de maio de 1996. Institui a Taxa de Juros
de Longo Prazo (TJLP), dispõe sobre a remuneração dos recursos do
Fundo de Participação (Plfi-Pasep), do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dá outras providências. Publicada no DO de 10 de maio de 1996
1.424 - Medida Provisória de 9 de maio de 1996. Dispõe sobre os quadros
de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) da
Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá outras
providências. Publicada no DO de 10 de maio de 1996
1.425 - Medida Provisória de 9 de maio de 1996. Dá nova redação a dispositivos da Lei ns 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a
organização da Assistência Social, e dá outras providências. Publicada
nc DO de 10 de maio de 1996
1.426 - Medida Provisória de 9 de maio de 1996 - Fixa critérios para a
progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores,
altera o Anexo II da Lei n 2 8.237, de 30 de setembro de 1991, para
implementação da isonomia a que se refere o § 12 do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências. Publicada no DO de 10 de maio
de 1996
1.427 - Medida Provisória de 9 de maio de 1996 -Altera as Leis n 2S 8.019,
de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências. Publicada no DO de 10 de maio de 1996

1960

1964

1970

1971

1982

1.428 - Medida Provisória de 9 de maio de 1996 - Dispõe sobre medidas
reguladoras do abastecimento do mercado interno de produtos do setor
sucroalcooleiro. Publicada no DO de 10 de maio de 1996

1983

1.429 - Medida Provisória de 9 de maio de 1996 - Dispõe sobre o valor total
anual das mensalidades escolares e dá outras providências. Publicada
no DO de 10 de maio de 1996

1986

1.430 - Medida Provisória de 9 de maio de 1996 - Dá nova redação ao art.
22 da Lei n!! 8.844, de 20 de janeiro de 1994. Publicada no DO de 10 de
maio de 1996

1992

1.431 - MedidaProvisóriade9demaio de 1996-Dispõesobre o pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal, inclusive
suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas
públicas e das sociedades de economia mista. e dá outras providências.
Publicada no DO de 10 de maio de 1996

1993

1.432 - Medida Provisória de 9 de maio de 1996 - Altera a redação de
dispositivos das Leis n QS 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911, de
11 de julho de 1994, para instituir os décimos incorporados, e dá outras
providências. Publicada no DO de 10 de maio de 1996

1994

1.433 - Medida Provisória de 9 de maio de 1996 - Altera a Lei n 2 8.031, de
12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicada no DO de 10
de maio de 1996

2001

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2503-2529, maio 1966

2506
1.434 - Medida Provisória de 9 de maio de 1996 - Dispõe sobre as
alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da União, das autarquias e
das fundações públicas, e dá outras providências. Publicada no DO
de 10 de maio 1996

2011

1.435 - Medida Provisória de 9 de maio de 1996 - Reduz o imposto de
importação, para os produtos que especifica, e dá outras providências.
Publicada no DO de 10 de maio de 1996

2012

1.436 - Medida Provisória de 9 de maio de 1996 - Dispõe sobre a instituição
de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para
ressarcimento do valor do PIS/Pasep e Coflns nos casos que especifica,
e dá outras providências. Publicada no DO de 10 de maio de 1996

2020

1.437 - Medida Provisória de 10 de maio de 1996 - Dispõe sobre a base de
cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 12 do art. 22 da Lei
n" 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no
DO de 11 de maio de 1996. Edição Extra

2022

1.438 - Medida Provisória de 10 de maio de 1996 - Dispõe sobre a Nota
do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de bens
e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990,
consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n 28.177,
de 12 de março de 1991, e da Lei ns 8.249, de 24 de outubro de 1991,
e altera o art. 32 da Lei nº 8.249/91. Publicada no DO de 11 de maio
de 1996. Edição Extra

2024

1.439 - Medida Provisória de 10 de maio de 1996 - Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, e dá
outras providências. Publicada no DO de 11 de maio de 1996. Edição
Extra

2026

1.440 - Medida Provisória de 10 de maio de 1996 - Dispõe sobre medidas
complementares ao Plano Real e dá outras providências. Publicada no
DO de 11 de maio de 1996. Edição Extra ..:.............................................

2029

1.441 - Medida Provisória de 10 de maio de 1996 - Dá nova redação ao §
31! do art. 52 da Lei n 2 8.931, de 22 de setembro de 1994, que dispõe
sobre a amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção
ou dissolução de entidades da Administração Pública Federal, e dá
outras providências. Publicada no DO de 11 de maio de 1996. Edição
Extra

2034

1.442 - Medida Provisória de 10 de maio de 1996 - Dispõe sobre o Cadastro
Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais
e dá outras providências. Publicada no DO de 11 de maio de 1996.
Edição Extra

2036

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2503·2529, maio 1996

2507
1.443 - Medida Provisória de 10 de maio de 1996 - Dispõe sobre o número
de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Susperiores e de Funções Gratificadas existentes nos órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e
dá outras providências. Publicada no DO de 11 de maio de 1996. Edição
Extra .

2044

1.444 - Medida Provisória de 10 de maio de 1996 - Cria a Gratificação de
Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores militares
federais das Forças Armadas e dá outras providências. Publicada no
DO de 11 de maio de 1996. Edição Extra

2046

1.445 - Medida Provisória de 10 de maio de 1996 - Dispõe sobre os fundos
que especifica e dá outras providências. Publicada no DO de 11 de maio
de 1996. Edição Extra

2051

1.446 - Medida Provisória de 10 de maio de 1996 - Dispõe sobre a alocação,
em depósitos especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades
financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Publicada no
DO de 11 de maio de 1996. Edição Extra

2052

1.447 - Medida Provisória de 10 de maio de 1996 - Dispõe sobre as
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), e dá outras providências. Publicada no DO de 11 de maio de 1996. Edição Extra

2054

1.448 - Medida Provisória de 10 de maio de 1996 - Cria a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, e dá outras providências. Publicada no DO de 11 de maio de 1996. Edição Extra

2057

1.449 - Medida Provisória de 10 de maio de 1996 - Cria a Gratificação de
Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências. Publicada
no DO de 11 de maio de 1996. Edição Extra

2060

1.450 - Medida Provisória de 10 de maio de 1996 - Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras
providências. Publicada no DO de 11 de maio de 1996. Edição Extra.

2064

1.451 - Medida Provisória de 10 de maio de 1996 - Organiza e disciplina
os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do
Poder Executivo, e dá outras providências. Publicada no DO de 11 de
maio de 1996. Edição Extra

2092

1.452 - Medida Provisória de 10 de maio de 1996 - Dá nova redação aos
arts. 24, 26 e 57 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas
para licitação e contratos da administração pública e dá outras providências. Publicada no DO de 11 de maio de 1996. Edição Extra ..........

2106

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2503-2529, maio 1966

2508
1.453 - Medida Provisória de 10 de maio de 1996 - Altera a legislação
referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), e dá
outras providências. Publicada no DO de 11 de maio de 1996.
Edição Extra

2108

1.454 - Medida Provisória de 10 de maio de 1996 - Dá nova redação aos
arts. 18 e 49 da Lei nl! 9.082, de 25 de julho de 1995, que dispõe sobre
as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 1996. Publicada
no DO de 11 de maio de 1996. Edição Extra

2114

1.455 - Medida Provisória de 10 de maio de 1996 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 13 de maio de 1996

2116

1.456 - Medida Provisória de 16 de maio de 1996 - Autoriza a redução do
percentual de adição de álcool anidro combustível à gasolina, de que
trata o art. 99 da Lei n9 8. 723, de 28 de outubro de 1993, e dá outras
providências. Publicada no DO de 17 de maio de 1996

2117

1.457 - Medida Provisória de 16 de maio de 1996 - Dispõe sobre a emissão
de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de capital
do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada no DO de
17 de maio de 1996

2118

1.458 - Medida Provisória de 16 de maio de 1996 - Altera os arts. 22,42,59
e 79 da Lei n 9 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a
contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.
,.....
Publicada noDO de 17 de maio de 1996

2123

1.459 - Medida Provisória de 21 de maio de 1996 - Altera a legislação do
Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro. Publicada no
DO de 22 de maio de 1996

2125

1.460 - Medida Provisória de 23 de maio de 1996 - Dispõe sobre medidas
de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências. Publicada no DO de 24 de maio de 1996

2127

1.461 - Medida Provisória de 23 de maio de 1996 - Concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de
apuração e prazo de recolhimento do referido imposto para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI
na saída de bebidas alc6olicas, acondicionadas para venda a granel, dos
estabelecimentos produtores e dos estabelecimentos equiparados a
industrial. Publicada no DO de 24 de maio de 1996

2129

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 5, p. 2503-2529, maio 1996

2509
1.462 - Medida Provisória de 23 de maio de 1996 - Isenta do Imposto de
Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados bens de
informática adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Publicada no
DO de 24 de maio de 1996

2131

1.463 - Medida Provisória de 29 de maio de 1996 - Dispõe sobre o reajuste
do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social, altera alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição
para os servidores inativos da União. Publicada no DO de 30 de maio
de 1996

2132

1.464 - Medida Provisória de ao de maio de 1996 - Acrescenta parágrafo
ao art. 75 da Lei ns 4.728, de 14 de julho de 1965. Publicada no DO de
31 de maio de 1996

2134

1.465 - Medida Provis6ria de 30 de maio de 1996 - Acrescenta § 52ao art.
42 da Lei n 2 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras providências.
Publicada uo DO de 31 de maio de 1996

2135

DECRETOS LEGISLATIVOS
46 -

Decreto Legislativo de 16 de maio de 1996 - Aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Empresa O Dia - Rádio e Televisão do Piauí
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na Cidade de Teresina, Estado do Piauí. Publicado no DO de
17 de maio de 1996

2137

47 -

Decreto Legislativo de 16 de maio de 1996 - Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. Publicado no DO de 17 de maio
de 1996

2138

Decreto Legislativo de 16 de maio de 1996 -Aprova o ato que renova
a concessão outorgada àRádio Serrana de Bento GonçalvesLtda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 17
de maio de 1996

2139

49 -

Decreto Legislativo de 23 de maio de 1996 - Aprova o texto do
Convênio de Subscrição de Ações, assinado em 30 de novembro de 1995,
por meio do qual a República Federativa do Brasil, representada pelo
Banco Central do Brasil, tornou-se acionista da Corporação Andina de
Fomento (CAF). Publicado no DO de 24 de maio de 1996

2139

50 -

Decreto Legislativo de 23 de maio de 1996 - Aprova o texto do Acordo
Internacional do Açúcar, de 1992, assinado em 30 de dezembro de 1992,
na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque. Publicado
naDO de 24 de maio de 1996

2140

48 -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 5, p. 2503-2529, maio 1966

2510
51 -

Decreto Legislativo de 29 de maio de 1996 - Aprova o texto das
Emendas ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a
Camada de Ozônio, adotadas em Copenhague, em 25 de novembro de
1992. Publicado no DO de 30 de maio de 1996
52 - Decreto Legislativo de 29 de maio de 1996 - Aprova o texto do
Acordo que Autoriza os Dependentes dos Funcionários Acreditados
junto às Missões Diplomáticas e Consulares de Ambos os Países a
Desempenharem Trabalho Remunerado, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Venezuela, em Caracas, em 29 de julho de 1994. Publicado no DO de
30 de maio de 1996
:..
53 - Decreto Legislativo de 30 de maio de 1996 -Aprova o texto do Acordo
de Sede, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e a Corporação Andina de Fomento (CAF), em Brasília, em F de
dezembro de 1995. Publicado no DO de 31 de maio de 1996

2141

2142

2143

RESOLUÇÕES
27 -

28 -

29 -

30 -

31 -

Resolução de 7 de maio de 1996 - Suspende a execução da Lei n 2 7.040,
de 11 de outubro de 1982, na sua totalidade. Publicada no no de 8 de
maio de 1996.
Resolução de 7 de maio de 1996 - Acrescenta dispositivo à Resolução
n 2 5, de 1996, do Senado Federal, excluindo dos limites de operações de
crédito do Estado de Tocantins a garantia prestada no art. 1Q. Publicada
naDO de 8 de maio de 1996
Resolução de 7 de maio de 1996 - Autoriza o Estado de Minas Gerais
a contratar operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep), no valor de R$ 9.910.055,70 (nove milhões, novecentos e dez mil, cinqüenta e cinco reais e setenta centavos). Publicada no
DO de 8 de maio de 1996
Resolução de 9 de maio de 1996 - Autoriza o Estado do Rio
Grande do Sul a conceder garantia à União nas operações de
crédito a serem realizadas com a finalidade de criar mecanismos de
ajuda imediata aos pequenos produtores rurais, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronae),
no valor de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais). Publicada no DO de 10 de maio de 1996
Resolução de 9 de maio de 1996 - Autoriza o Estado do Paraná a
contratar operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 249,000,000.00 (duzentos
e quarenta e nove milhões de d6lares norte-americanos), destinados à
implementação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e
Melhorias de Infra-Estrutura Municipal-Paraná Urbano; e autoriza
a República Federativa do Brasil a conceder garantia referente à
mesma operação. Publicada no DO de 10 de maio de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2503-2529, maio 1996

2145

2146

2146

2148

2149

2511
32 -

Resolução de 9 de maio de 1996 -c-Autoriza o Estado do Espírito Santo
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo
(Letes), cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária
daquele Estado, vencível no 12 semestre de 1996. Publicada no DO de
10 de maio de 1996

2151

33 -

Resolução de 16 de maio de 1996 - Autoriza o 'Estado de São Paulo a
tomar financiamento, a ser concedido pelo Tesouro Nacional, para
liquidação de metade de sua dívida junto ao Banco do Estado de São
Paulo S.A. (Banespa), no valor de R$ 7.500.000.000,00 (sete bilhões e
quinhentos milhões de reais), em 15 de dezembro de 1995. Publicada
no DO de 17 de maio de 1996

2153

34 -

Resolução de 17 de maio de 1996 - Autoriza a União a contratar
operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no valor equivalente a até US$ 450,000,000.00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), destinandose os recursos a financiar, parcialmente, o Projeto de Modernização da
Rodovia São Paulo-Curitiba-Florianópolis. Publicada no DO de 20
de maio de 1996 ..

2155

35 -

Resolução de 17 de maio de 1996 - Autoriza a União a celebrar o
reescalonamento de créditos brasileiros junto à República de Angola
no valor de US$ 436,406,656.91"(quatrocentos e trinta e seis milhões,
quatrocentos e seis mil, seiscentos e cinqüenta e seis dólares norteamericanos e noventa e um centavos). Publicada noDO de 20 de maio
de 1996

2156

Resolução de 17 de maio de 1996 - Autoriza a União a celebrar os
contratos bilaterais de reescalonamento de seus créditos junto à República do Gabão, ou suas agências governamentais, renegociados no
âmbito do Clube de Paris, conforme Atas de Entendimentos de 19 de
setembro de 1989 e de 15 de abril de 1994. Publicada no DO de 20 de
maio de 1996

2158

36 -

37 -

Resolução de 23 de maio de 1996 - Altera as Resoluções nss. 91, 93,
95,96 e 97, de 1994, do Senado Federal, que tratam do Projeto Sivam,
e dá outras providências. Publicada no DO de 24 de maio de 1996 .....
38 - Resolução de 30 de maio de 1996 - Autoriza o Estado de Mato Grosso
do Sul a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de Mato Grosso do Sul (LFTMS), destinando-se os
recursos ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no primeiro
semestre de 1996. Publicada no DO de 31 de maio de 1996
39 - Resolução de 30 de maio de 1996 - Autoriza o Estado de Pernambuco a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Per.
nambuco (LFTPE), cujos recursos serão destinados à liquidação
da sétima e oitava parcelas de precatórios judiciais, bem como dos
complementos da primeira à sexta parcela. Publicada no DO de
31 de maio de 1996

2160

2161

2163

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2503-2529, maío 1966

2512
DECRETOS
1.891 - Decreto de 2 de maio de 1996 - Remaneja cargos em comissão e
funções gratificadas que menciona e dá outras providências. Publicado
no DO de 3 de maio de 1996
1.892 - Decreto de 2 de maio de 1996 - Revoga a concessão tarifária
outorgada pela Brasil, no âmbito do GATT, para uma quota de trigo.
Publicado no DO de 3 de maio de 1996
Retificado no DO de 6 de maio de 1996
1.893 - Decreto de 3 de maio de 1996 - Altera alíquotas do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores
Mobiliários (IOF), incidentes sobre operações de crédito. Publicado no
DO de 6 de maio de 1996
1.894 - Decreto de 3 de maio de 1996 - Fixa, para o período de 12de maio
de 1996 a 30 de abril de 1997, o limite para as importações realizadas
pelas empresas comerciais da Zona Franca de Manaus, beneficiadas
com os incentivos de que trata o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro
de 1967, bem assim os aplicáveis às Áreas de Livre Comércio. Publicado
no DO de 6 de maio de 1996
1.895 - Decreto de 6 de maio de 1996 - Cria a Câmara de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, do Conselho de Governo. Publicado no
DO de 7 de maio de 1996
1.896 - Decreto de 6 de maio de 1996 - Dá nova redação ao § 2Q do art. 1º
do Decreto nº 1.778, de 9 de janeiro de 1996, e dá outras providências.
Publicado no DO de 7 de maio de 1996
1.897 - Decreto de 6 de maio de 1996 - Dispõe sobre a aplicação do
Decreto ns 1.805, de 6 de fevereiro de 1996. Publicado no DO de 7 de
maio de 1996
1.898 - Decreto de 9 de maio de 1996 - Concede indenização a familiar
de pessoa desaparecida em virtude de participação ou acusação de
participação em atividade política. Publicado no DO de 10 de maio
de 1996
1.899 - Decreto de 9 de maio de 1996 - Promulga a Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias, de 30 de janeiro de 1975. Publicado no
DO de 10 de maio de 1996
;........................................................
1.900 - Decreto de 9 de maio de 1996 -Promulga o Acordo Relativo ao Uso
de Peritos em Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento,
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Publicado no DO
de 10 de maio de 1996
1.901 - Decreto de 9 de maio de 1996 -Promulga o Protocolo Adicional ao
Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do Mercosul
(Protocolo de Ouro Preto), de 17 de dezembro de 1994. Publicado no DO
de 10 de maio de 1996
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2165

2166
2500

2167

2169

2173

2175

2175

2176

2176

2183

2184

2513
1.902 - Decreto de 9 de maio de 1996 - Promulga a Convenção Interamerieana sobre Arbitragem Comercial Internacional, de 30 de janeiro de
1975. Publicado uo DO de 10 de maio de 1996
1.903 - Decreto de 10 de maio de 1996 - Dispõe sobre as consignações em
folha de pagamento de servidores públicos civis da Administração
Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.
Publicado no DO de 13 de maio de 1996
1.904 - Decreto de 13 de maio de 1996 - Institui o Programa Nacional de
Direitos Humanos (PNDH). Publicado no DO de 14 de maio de 1996 ....
1.905 - Decreto de 16 de maio de 1996 - Promulga a Convenção sobre
Zonas Unidas de Importância Internacional, especialmente como Habitat de Aves Aquáticas, conhecida como Convenção de Ramsar, de 2
de fevereiro de 1971. Publicado no DO de 17 de maio de 1996
1.906 - Decreto de 16 de maio de 1996 - Institui Grupo de Trabalho
Intenninisterial (GTl), para os fms que especifica, e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de maio de 1996
1.907 - Decreto de 17 de maio de 1996 -Altera o art. 4 2 do Decreto
n 21.647, de 26 de setembro de 1995, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto ns 1.785, de 11 de janeiro de 1996. Publicado no DO de
20·de maio de 1996
,...................................................................
1.908 - Decreto de 20 de maio de 1996 - Estabelece condições para prestação de assistência judicial, pela União, aos servidores integrantes da
Carreira Auditoria do Tesouro Nacional e aos titulares de cargos de
Direção e Assessoramento Superiores, em ações decorrentes do exercício de cargo na Secretaria da Receita Federal, e dá outras providências.
Publicado no DO de 21 de maio de 1996
1.909 - Decreto de 20 de maio de 1996 - Dispõe sobre a execução do
Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica n!! 2, entre Brasil e Uruguai, de 4 de março de 1996.
Publicado no DO de 21 de maio de 1996
1.910 - Decreto de 21 de maio de 1996 - Dispõe sobre a concessão e a
pennissão de serviços desenvolvidos em terminais alfandegados de
uso público, e dá outras providências. Publicado no DO de 22 de maio
de 1996
1.911 - Decreto de 21 de maio de 1996 - Remaneja os cargos em comissão
que menciona, aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), altera o Anexo II do Decreto
ne 1.642, de 25 de setembro de 1995, e dá outras providências. Publicado
no DO de 22 de maio de 1996
1.912 - Decreto de 21 de maio de 1996 - Dispõe sobre o alfandegamento
de portos organizados e instalações portuárias de uso público e de uso
privativo, e dá outras providências. Publicado no DO de 22 de maio
de 1996

2185

2186
2192

2226

2227

2228

2229

2233

2234

2240

2255
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1.913 - Decreto de 22 de maio de 1996 - Dispõe sobre a execução da Ata
de Retificação do Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n 918, entre Brasil e Argentina, de 7 de novembro de

1995. Publicado no DO de 23 de maio de 1996

2258

1.914 - Decreto de 22 de maio de 1996 - Dispõe sobre a execução do Décimo
Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
n" 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 7 de novembro
de 1995. Publicado no DO de 23 de maio de 1996
1.915 - Decreto de 23 de maio de 1996 - Dá nova redação ao art. 22 do
Decreto n Q 1.099, de 30 de março de 1994, que dispõe sobre a organização e o funcionamento da Junta de Programação Financeira. Publicado
no DO de 24 de maio de 1996

2260

1.916 - Decreto de 23 de maio de 1996 -c-Regulamenta c processo de escolha
dos dirigentes de instituições federais de ensino superior, nos termos
da Lei ns 9.192, de 21 de dezembro de 1995. Publicado no DO de 24 de
maio de 1996

2262

1.917 - Decreto de 27 de maio de 1996 - Aprova a Estrutura Regimental
e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e de Funções
Gratificadas do Ministério da Educação e do Desporto e dá outras
providências. Publicado no DO de 28 de maio de 1996
..
Retificado no DO de 29 de maio de 1996
1.918 - Decreto de 28 de maio de 1996 - Remaneja cargos em comissão do
Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e dá outras providências. Publicado noDO de 29 de maio de 1996
1.919 - Decreto de 29 de maio de 1996 - Aprova o Estatuto e o Quadro
Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da
Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), e dá outras providências. Publicado no DO de 30
de maio de 1996
1.920 - Decreto de 29 de maio de 1996 - Dá nova redação ao art. 7º do
Decreto ns 101, de 17 de abril de 1991, e dá outras providências.
Publicado no DO de 30 de maio de 1996
1.921 - Decreto de 31 de maio de 1996 -Prorroga prazo de remanejamento
de cargos. Publicado naDO de 12 de junho de 1996

2259

2265
2501

2299

2300

2313
2314

DECRETOS NÃONUMERADOS
(1) -

Decreto de 2 de maio de 1996 - Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, em favor do Consórcio da Usina Hidrelétrica
de Igarapava, a área de terra que menciona. Publicado no DO de 3 de
maio de 1996

(2) -

Decreto de 2 de maio de 1996 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro a manutenção do controle acionário da Concórdia
Companhia de Seguros pelos acionistas estrangeiros Mitsui Marine &
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2315

2515
Fire Insurance Company e The Kyoei Mutual Fíre & Marine Insurance
Company, adquirido, em caráter transitório, da Cooperativa Agrícola
de Cotia, em liquidação extrajudicial. Publicado no DO de 3 de maio de
1996
(3) - Decreto de 3 de maio de 1996 - Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais Elétricas de Goiás S.A. (Celg), a área de terra que menciona. Publicado no
DO de 8 de maio de 1996
(4) - Decreto de 6 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Serra Acima / Poções/ Barriguda, situado no Município de Buritis, Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de maio
de 1996
(5) - Decreto de 7 de maio de 1996 - Declara de utilidade pública a
Associação Beneficente do Bairro Sinhé Sabóia, com sede na Cidade
de Sobral (CE), e outras entidades. Publicado no DO de 8 de maio de
1996
(6) - Decreto de 7 de maio de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário no valor de
R$ 2.600.000.000,00. Publicado no DO de 8 de maio de 1996
(7) - Decreto de 7 de maio de 1996 - Autoriza o aumento do capital social
da Companhia Docas do Pará (CPD). Publicado naDO de 8 de maio de
1996
(8) - Decreto de 7 de maio de 199~ - Autoriza o aumento do capital social
da Companhia Docas do Maranhão (Codomar). Publicado no DO de 8
de maio de 1996
(9) - Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Judas,
conhecido como Fazenda Cantoneiras, situado no Município de Nova
Crixás, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de
10 de maio de 1996
(10) - Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para flns
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Vera
Cruz/Pompéia, situado no Município de Colméia, Estado do Tocantins,
e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996 .....
(11) - Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Floresta/Recreio, situado no Município de Alegre, Estado do Espírito Santo, e dá
outras providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996
(12) - Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Safra, situado
no Município de Santa Maria de Boa Vista, Estado de Pernambuco, e
dá outras providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996

2318

2319

2320

2322

2323

2324

2325

2325

2327

2328

2329
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(13) -

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fina
de reforma agrária, o condomínio rural denominado Fazenda Imbira-I,
situado no Município de Massaranduba, Estado da Paraíba, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996
- Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o condomínio rural denominado Fazenda Mulungu
de São José, situado no Município de Massaranduba, Estado da Paraíba,
e dá outras providências. Publicado noDO de 10 de maio de 1996
- Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o condominio rural denominado Fazenda
Cabaças, situado nos Municípios de Alagaa Nova e Massaranduba,
Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 10
de maio de 1996
- Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social. para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Batoque,
situado no Município de Santa Quitéria. Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado naDO de 10 de maio de 1996
- Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o condomínio rural denominado Fazenda Cachoeira situado no Município de Massaranduba, Estado da Paraíba, e dá
outras providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996
- Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda São
Jorge, situado no Município de Marabá, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996
- Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Vale de
Santa Terezinha, situado no Município de São Miguel de Taipu,
Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 10
de maio de 1996
- Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Acauã, situado
no Município de Sousa, Estado da Paraíba, e dá outras providências.
Publicado no DO de 10 de maio de 1996

(21) -

(22) -

2330

2331

2332

2334

2335

2336

2337

2338

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Canaã-lI, situado no
Município de Pedras de Fogo, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996

2339

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, os imóveis rurais constituídos pelo Lote 159, da
Gleba Tapiraguaia, e Fazendas Marselha, Martinica, Nanuque, Margarida e Naviraí, conhecidos como Glebas Margarida/União, situados
no Município de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996

2340
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(23) -

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, os im6veis rurais sem denominação, localizados na
Gleba São José. atualmente conhecidos como Gleba União, situados nos
Municípios de Peixoto de Azevedo e Matupá, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996

2341

(24) -

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fms
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Imbira lI, situado no
Município de Massaranduba, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996

2342

(25) -

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fina
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Miriri, situado
no Município de Sapé, Estado da Paraíba, e dá outras providências.
Publicado no DO de 10 de maio de 1996

2343

(26) -

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fms
de reforme agrária, o imóvel rural denominado Engenho Santo Antonio,
situado no Município de Camutanga, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996

2344

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de refonna agrária, o imóvel rural denominado EngenhoLagoa, situado
no Município de Nazaré da Mata, Estado de Pernambuco, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996

2345

(27) -

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Alto Grande/Calabouço, situado no Município de Araruna, Estado da Paraíba, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996
(29) - Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Gleba ou Fazenda
Vitória, com área' de 9.943,0000ha, situado no Município de Campinapolis, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no
DO de 10 de maio de 1996 .
(30) - Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fms
de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Cacella, situado no Município de Ribeirão Cascalheira, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de maio de
1996
(31) - Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Gleba Noidorinho,
situado no Município de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996

(28) -

(32) -

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fms
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Dois Braços,
situado no Município de Branquinha, Estado de Alagoas, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996

2346

2348

2349

2350

2351
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(33) -

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda São Frutuoso,
situado no Município de São Luiz do Quitunde, Estado de Alagoas, e dá
outras providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996

2352

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Idéia,
situado no Município de Massaranduba, Estado da Paraíba, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996

2353

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fms
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cuyabá,
situado no Município de Canindé de São Francisco, Estado de Sergipe,
e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996 ....

2355

(36) -

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Salobro / Bonfim/Flor de Mucuri/Cassange, situado no Município de Divina Pastora, Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado naDO de 10
de maio de 1996

2356

(37) -

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fms
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Boa Agua, situado no
Município de Rio Branco, Estado do Acre, e dá outras providências.
Publicado no DO de 10 de maio de 1996

2357

(38) -

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fina
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Seringal Bom Destino,
também conhecido como Fazenda Principado, situado no Município de
Porto Acre, Estado do Acre, e dá outras providências. Publicado no DO
de 10 de maio de 1996

2358

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Dois Paus, situado no
Município de Branquinha, Estado de Alagoas, e dá outras providências.
Publicado no DO de 10 de maio de 1996

2359

(40) -

Decreto de 9 de maio de 1996- Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelas fazendas Primavera, Flor do Araguaia e Menina Moça, situado no Município de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996

2360

(41) -

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fms
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Serra Negra
(parte), situado no Município de Bom Jardim de Goiás, Estado de Goiás,
e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996

2361

(42) -

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Santa
Júlia, situado no Município de Montividiu do Norte, Estado de Goiás,
e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996

2363

(34) -

(35) -

(39) -
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(43) -

(44) -

Decreto de 9 de maio de 1996 -Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Amélia, situado no Município de Barra do Corda, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996

2364

Decreto de 9 de maio de 1996 -Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Vila Velha,
conhecido como Fazenda e Haras Ponta D'Areia, situado no Município

de Itapecuru-Mirirn, Estado do Maranhão, e dá outras providências.
(45) -

(46) -

(47) -

(48) -

(49) -

Publicado no DO de 10 de maio de 1996

2365

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Baixão do Cedro,
situado no Município de Tunturn, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996

2366

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fms
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Rinoceronte,
situado no Município de Amaraji, Estado de Pernambuco, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996

2367

Decreto de 9 de maio de 1996 -Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Estivas, situado no Município de Amaraji, Estado de Pernambuco, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996

2368

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Capão
do Leão, situado nos Municípios de Arambaré e Camaquã, Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 10
de maio de 1996
.

2369

Decreto de 9 de maio de 1996 -Declara de interesse social, para fine
de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido como
Fazenda Cachoeira, situado no Município de Piratini, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado naDO de 10 de maio

de 1996
(50) -

(51) -

2370

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Vieirinhal
Alegrias, situado no Município de Pinheiro Machado, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado naDO de 10 de maio

de 1996

2371

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fina
de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido como
Fazenda Saint Anthony, situado no Município de Piratíní, Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de
maio de 1996

2372
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(52) -

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fms
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Pedrinhas, situado no
Município de Esperantina, Estado do Piauí, e dá outras providências.
Publicado no DO de 10 de maio de 1996

(53) -

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido
como Rio Correntes, situado no Município de Lebon Régia, Estado de
Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de
maio de 1996
- Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, desmembrado da
Fazenda conhecida como Buriti Perdido ou Mimoso, situado no Município de Urucuia, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.
Publicado no DO de 10 de maio de 1996
- Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Vale do Capim, situado no Município de Capitão Poço, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996
- Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Macambira / Borba, situado no Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, e
dá outras providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996
- Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cachoeira,
conhecida por Itaçocê, situado no Município de Piratini, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de maio
de 1996
- Decreto de 9 de maio 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Morojosinho, situado
no Município de Vicência, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996........
- Decrete de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fms
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sapé de Alagoa Grande,
situado no Município de Alagoa Grande, Estado da Paraíba, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996
- Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Riacho do
Fumo, situado no Município de Massaranduba, Estado da Paraíba, e
dá outras providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996
- Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fms
de reforma agrária, a imóvel rural sem denominação, conhecido como
Fazenda Boa Vista, situado no Município de Camaquã, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de maio
de 1996

2373
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2374

2375

2377

2378

2379

2380

2381

2382

2383

2521
(62) -

Decreto de 9 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Caiana, situa-

do no Município de Alagoa Grande, Estado da Paraíba, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de maio de 1996

2385

(63) -

Decreto de 10 de maio de 1996 - Fica criado o Consulado-Geral do
Brasil em Atlanta, Estados Unidos da América. Publicado no DO de 13
de maio de 1996

2386

(64) -

Decreto de 10 de maio de 1996 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento,
crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00. Publicado DO DO
de 13 de maio de 1996

2386

(65) -

Decreto de 14 de maio de 1996 - Declara de utilidade pública, para
[ma de desapropriação, em favor da Companhia Paulista de Força e Luz
(CPFL), a área de terra que menciona. Publicado no DO de 15 de maio
de 1996

2387

(66) -

Decreto de 14 de maio de 1996 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Empresa
Elétrica Bragantina S.A., a área de terra que menciona. Publicado no
DO de 15 de maio de 1996 ..,.....................................................................

2388

(67) -

Decreto de 14 de maio de 1996 - Declara de utilidade pública, para
fms de instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais
Elétricas de Santa Catarina S. A. (Oelesc), as áreas de terra que
menciona. Publicado no DO de 15 de maio de 1996

2390

(68) -

(69) -

(70) -

(71) -

(72) -

Decreto de 14 de maio de 1996 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Paulista de Força e LUz (CPFL), a área de terra que menciona. Publicado no DO de 15 de maio de 1996
Decreto de 16 de maio de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Marumby Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
curta, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. Publicado
no DO de 17 de maio de 1996
Decreto de 16 de maio de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Araguaia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
curta, na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás. Publicado no DO de 17
de maio de 1996
Decreto de 16 de maio de 1996 - Renova a concessão à Rádio Cultura
de Mogi Mirim Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 17 de maio de 1996
Decreto de 16 de maio de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Cultura de Cuiabá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Publicado no DO de 17 de maio de 1996

2392

2393

2394

2395

2396
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2522
(73) -

Decreto de 16 de maio de 1996 -Renova a concessão da Rádio Porta
Voz de Cianorte Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Cianorte, Estado do Paraná. Publicado no
DO de 17 de maio de 1996 o....

2397

(74) -

Decreto de 16 de maio de 1996 - Renova concessão da Rádio 710 de
Bauru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo. Publicado no DO de
17 de maio de 1996

2398

(75) -

Decreto de 16 de maio de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Pousada do Rio Quente Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás.
Publicado no DO de 17 de maio de 1996

2399

(76) -

Decreto de 16 de maio de 1996 - Transfere para a Rede Fronteira de
Comunicação Ltda. a concessão outorgada à Fundação Isaac de Comunicação, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO
de 17 de maio de 1996

2400

(77) -

Decreto de 16 de maio de 1996 - Transfere a concessão outorgada à
Rádio Tiradentes Ltda, para a Rádio Cultura de Monlevade Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
João Monlevade, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 17 de
maio de 1996

2401

Decreto' de 16 de maio de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Patriarca de Cassilândia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Cassilândia, Estado do Mato
Grosso do Sul. Publicado no DO de 17 de maio de 1996 ....

2402

Decreto de 16 de maio de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Difusora de Aquidauana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Aquidauana, Estado do Mato
Grosso do Sul. Publicado no DO de 17 de maio de 1996

2403

Decreto de 16 de maio de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Difusora Cristal Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Quixeramobim, Estado do Ceará. Publicado
no DO de 17 de maio de 1996
..

2404

(81) -

Decreto de 16 de maio de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Capixaba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo. Publicado no
DO de 17 de maio de 1996

2405

(82) -

Decreto de 16 de maio de 1996 - Renova a concessão da Fundação
José Resende Vargas de Rádio, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Rio Paranaíba, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 17 de maio de -1996

2406

(78) -

(79) -

(80) -
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2523
(83) -

Decreto de 16 de maio de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Tropical AM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Luziãnia, Estado de Goiás. Publicado no DO
de 17 de maio de 1996

2407

(84) -

Decreto de 16 de maio de 1996 - Renova a concessão da Fundação
São Vicente de Paulo, para explorarserviço de radiodifusãosonoraem
onda média. na Cidadede Araucária, Estadodo Paraná. Publicado no
DO de 17 de maio de 1996

2408

(85) -

Decreto de 16 de maio de 1996 - Renova a concessãoda S.A, Rádio
Pelotense, paraexplorarserviçode radiodifusão sonoraem ondamédia
na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul Publicado no DO
de 17 de maio de 1996

(86) -

Decreto de 16 de maio de 1996 -

2409

Renova a conceasão da Rádio

FascinaçãoLtda.,paraexplorarserviçoderadiodifusão sonoraemonda

(87) -

(88) -

(89) -

média na Cidade de ltapetinga, Estado da Bahia. Publicado no DO de
17 de maio de 1996

2410

Decreto de 16 de maio de 1996 - Renova a concessão outorgada à
Rádio Regional do Araguaia Ltda., para explorarserviço de radiodifusão sonoraem ondamédiana Cidadede Conceição doAraguaia, Estado
do Pará. Publicado no DO de 17 de maio de 1996

2411

Decreto de 16 de maio de 1996 - Declara perempta a concessão
outorgada à Rádio Difusora Vale do Rio Una Ltda., para executar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São
Bento do Una, Estado de Pernambuco. PublicadonaDO de 17 de maio
de 1996

2412

Decreto de 16 de maio de 1996 - Declara de utilidade pública a
Fundação Banco de Olhos de Goiás, com sede na Cidade de Goiânia (GO),
e outras entidades. Publicado no DO de 17 de maio de de 1996

2413

Decreto de 16 de maio de 1996 - Restabelece títulos de utilidade
pública federal. Publicado no DO de 17 de maio de 1996
(91) - Decreto de 16 de maio de 1996 - Declara de utilidade pública. para fins
de desapropriação, em favorde Furnas- Centrais ElétricasSA, a área
de terra que menciona. Publicado naDO de 17 de maio de 1996
(92) - Decreto de 20 de maio de 1996 - Reconhece como do interesse do
Governobrasileiroa participaçãoestrangeira no capital de companhia
lúpotecária a ser constituída pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A, e dá outras providências. Publicadono no de 21 de maio de
1996
(93) - Decreto de 21 de maio de 1996 - Reconhece como de interesse do
Governobrasileiro a participaçãoestrangeira em bancomúltiplo a ser
constituído pelo Banque Nationale de Paris (BNP). Publicado noDO de
21 de maio de 1996

(90) -

2414

2415

2420

2420
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2524
(94) -

Decreto de 21 de maio de 1996 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
São Sebastião do Utinga, situado no Município de Wagner, Estado
da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 22 de maio
de 1996
(95) - Decreto de 21 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Buriti Queimado,
situado no Município de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no no de 22 de maio de 1996
(96) - Decreto de 21 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Laura, situado no Município de Ibaiti, Estado do Paraná, e dá outras
providências. Publicado no DO de 22 de maio de 1996
(97) - Decreto de 21 de maio de 1996 - Reconhece como do interesse do
Governo brasileiro a participação estrangeira no capital de companhia
hipotecária a ser constituída pelo Grupo Citibank e dá outras providências. Publicado no DO de 22 de maio de 1996
(98) - Decreto de 22 de maio de 1996 - Declara de utilidade pública o Coral
Vozes da Primavera, com sede na Cidade de São Miguel do Oeste (SC),
e outras entidades.. Publicado no DO de 2? de maio de 1996
(99) - Decreto de 22 de maio de 1996 - Restabelece título de utilidade
pública federal. Publicado no DO de 23 de maio de 1996
(100) - Decreto de 22 de maio de 1996 - Transfere para a Rádio Universo
Ltda. a concessão outorgada à Rádio Diário do Grande ABC S.A., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 23
de maio de 1996
(101) - Decreto de 22 de maio de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Difusora Itumbiara Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Itumbiara, Estado de Goiás. Publicado
no DO de 23 de maio de 1996
(102) - Decreto de 22 de maio de 1996 - Renova a concessão à Rádio
Independência do Tocantins Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Paraíso do Tocantins, Estado
do Tocantins. Publicado no DO de 23 de maio de 1996
(103) - Decreto de 23 de maio de 1996 - Transfere para a Fundação Nossa
Senhora da Abadia a concessão outorgada à Rádio Visão de Uberlândia
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,na
Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 24
de maio de 1996
(104) - Decreto de 23 de maio de 1996 - Homologa a demarcação admínistrativa da terra indígena Buritizinho, localizada no Município de Sidrolândia, Estado do Mato Grosso do Sul. Publicado no DO de 24 de
maio de 1996
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2421

2422

2423

2424

2425
2426

2427

2428

2429

2430

2431

2525
(105) - Decreto de 23 de maio de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Waiãpi, localizada nos Municípios de Laranjal do Jari e Amapari, Estado do Amapá. Publicado no DO de 24 de maio
de 1996
..

2432

(106) - Decreto de 23 de maio de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Lalima, localizada no Município de
Miranda, Estado do Mato Grosso do Sul. Publicado no DO de 24 de
maio de 1996
.

2435

(107) - Decreto de 23 de maio de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Mata Medonha, localizada no Município de
Santa Cruz de Oabrália, Estado da Bahia. Publicada no DO de 24 de
maio de 1996
.

2437

(108) - Decreto de 23 de maio de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Padre, localizada no Município de Autazes,
Estado do Amazonas. Publicado no DO de 24 de maio de 1996
..

2439

(109) - Decreto de 23 de maio de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Taihantesu, localizado no Município de
Comodoro, Estado do Mato Grosso. Publicado no DO de 24 de maio
de 1996
.

2441

Decreto de 23 de maio de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Sagarana, localizada no Município de
Guajará-Mirim, Estado de Rondônia. Publicado no DO de 24 de maio
de 1996
.

2442

(111) - Decreto de 23 de maio de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena TibagylMococa, localizada no Município
de Ortigueira, Estado do Paraná. Publicado no DO de 24 de maio de
1996
.

2446

(110) -

(112) -

Decreto de 23 de maio de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Queimadas, localizada no Município de Ortigueira, Estado do Paraná. Publicado no DO de 24 de maio de 1996 ....
Decreto de 23 de maio de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Rio Guaporé, localizada no Município de
Guajará-Mirim, Estado de Rondônia. Publicado no DO de 24 de maio
de 1996
.

2447

(113) -

2450

(114) -

Decreto de 23 de maio de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Rio Mequens, localizada no Município
de Cerejeira, Estado de Rondônia. Publicado no DO de 24 de maio de
1996
.

2453

Decreto de 27 de maio de 1996 - Declara de utilidade pública, para
fíns de instituição de servidão administrativa, em favor de Furnas Centrais Elétricas S.A., a área de terra que menciona. Publicado no DO
de 28 de maio de 1996
.

2456

(115) -
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2526
(116) - Decreto de 28 de maio de 1996 - Cria Área de Relevante Interesse
Ecológico Serra da Abelha, no Município de Vitor Meireles, Estado de
Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de
maio de 1996
(117) - Decreto de 28 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de refonna agrária, parte do imóvel rural denominado Tabatinga/Jacumã, situado no Município de Conde, Estado da Paraíba, e dá
outras providências. Publicado no DO de 29 de maio de 1996
(118) - Decreto de 28 de maio de 1996 - Outorga à Light - Serviços de
Eletricidade S.A., concessões para produção de energia elétrica nos
Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo e para transmissão e
distribuição de energia elétrica no Estado do Rio de Janeiro. Publicado
no DO de 29 de maio de 1996
(119) - Decreto de 28 de maio de 1996 - Procede ao cancelamento de
dotações orçamentárias. Publicado no DO de 29 de maio de 1996
(120) - Decreto de 29 de maio de 1996 - Encerra os trabalhos de inventariança da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA).
Publicado no DO de 30 de maio de 1996
(121) - Decreto de 30 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Buriti I União e
Buriti - Queimado, também conhecido como Fazenda UniãolBuriti,
situado no Município de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 31 de maio de 1996
(122) - Decreto de 30 de maio de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário no valor
de R$ 3.900.000.000,00. Publicado no DO de 31 de maio de 1996
(123) - Decreto de 30 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Boa Vista, ou Boa
Vista dos MeIos, ou Fazenda Vale da Esperança, situado no Município
de Formosa, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no
DO de 31 de maio de 1996
,..........................................................
(124) - Decreto de 30 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
flns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Limoeiro
de Goiás, situado no Município de Faina, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 31 de maio de 1996
(125) - Decreto de 30 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Quinhão Alegria,
conhecido como Três Palmeiras, situado no Município de Abelardo Luz,
Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado naDO
de 31 de maio de 1996
(126) - Decreto de 30 de maio de 1996 - Declara de interesse social. para
fina de reforma agrária. o imóvel rural denominado Fazenda das
Guajuviras I, situado no Município de São Gabriel, Estado do Rio
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2503-2529, maio 1996

2457

2460

2461

2465

2466

2466

2467

2468

2469

2471

2527

(127)

(128)

(129)

(130)

(131)

(132)

(133)

Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 31 de
maio de 1996
- Decreto de 31 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho São
Gregório/Alegre I/Alegre lI, situado no Município de Gameleira, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de
junho de 1996
- Decreto de 31 de maio de 1996 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Santos Reis, situado no Município de Areia Branca, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado naDO de 12 de
junho de 1996
- Decreto de 31 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barra
Mansa Lote 126 - Loteamento ltaipavas, situado no Município de Rio
Maria, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de
l' de junho de 1996....................................................................................
- Decreto de 31 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o im6vel rural denominado Boa Fé também
conhecido como Fazenda Pinga-Pinga situado no Município de Cenavieiras, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de
l'dejunhode 1996....................................................................................
- Decreto de 31 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rio de
Ondas, situado no Município de Barreiras, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado naDO de 12 de junho de 1996..........................
- Decreto de 31 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituido pelo Lote nl! 92, do
Loteamento Itaipavas, conhecido como Fazenda Escalada do Norte,
situado no Município de Xinguara, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 1!l de junho de 1996...................................
- Decreto de 31 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Caturrita,
situado no Município de Arambaré, Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências. Publicado no DO de 12 de junho de 1996..............

2472

2473

2474

2475

2477

2478

2479

2480

(134) - Decreto de 31 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imôvel rural denominado Capim, situado no
Município de Viana, Estado do Maranhão, e dá outras providências.
Publicado naDO de 12 de junho de 1996

2481

(135) - Decreto de 31 de maio de 1996 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o im6vel rural denominado Boqueirão!Hapadura!Nova Olinda, situado no Município de Codó, Estado do
Maranhão, e dá outras providências. Publicado naDO de 12 de junho
de 1996

2483
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2528
(136) - Decreto de 31 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituido pelas Fazendas
Santo Antônio e Serra/Queimadas dos Cavalos, situado no Município
de Sigefredo Pacheco, Estado do Piauí, e dá outras providências. Publicado noDO de 1º de junho de 1996
o..

2484

(137) - Decreto de 31 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o Imóvel rural denominado Ribeiro, situado no
Município de Mamanguape, Estado da Paraiba, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de junho de 1996

2485

(138) - Decreto de 31 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Apaga Fogo, situado no Município de Pinheiro, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de junho de 1996

2486

(139) - Decreto de 31 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Vargem do Touro / São Jerônimo Grande/Pratinha/Manda Lei, situado no Município
de Gurinhatã, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.
Publicado no DO de I!! de junho de 1996..................................................

2487

(140) - Decreto de 31 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
flns de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Bom Fim,
também conhecido como Fazenda Taboca, situado no Município de
Esperantina, Estado do Piauí, e dá outras providências. Publicado no
DO de l' de junho de 1996....
.

2488

(141) - Decreto de 31 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Francisco
Rodrigues ou Fazenda Nova Brasflia, situado no Município de Santa
Quitéria, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO
de l' de junho de 1996................................................................................

2490

(142) - Decreto de 31 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Comagel,
situado nos Municípios de Turiaçu e Cândido Mendes, Estado do
Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de junho
de 1996

2491

(143) - Decreto de 31 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, os imóveis rurais denominados Glebas 2, 3, 4,
5, 6 e 7, situados no Município de Ulianópolis, Estado do Pará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 12 de junho de 1996...............

2492

(144) - Decreto de 31 de maio de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Baixa
Nova, situado no Município de Alto Santo, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado naDO de 12 de junho de 1996...........................

2493
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2529
REPUBLICAÇÃO

RESOLUÇÃO
24 -

Resolução de 11 de abril de 1996 - Autoriza o Estado do Rio Grande
do Sul a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFl'RS), destinando-se os
recursos ao giro de sua dívida mobiliária, com vencimento no primeiro
semestre de 1996. Publicada no DO de 12 de abril de 1996 e republicada
no DO de 13 de maio de 1996

2495

RETIFICAÇÕES

RESOLUÇÃO
24 -

Resolução de 11 de abril de 1996 - Autoriza o Estado do Rio Grande
do Sul a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFI'RS), destinando-se os
recursos ao giro de sua dívida mobiliária, com vencimento no primeiro
semestre de 1996. Publicada no DO de 12 de abril de 1996 e retificada
no DO de 10 de maio de 1996

2499

DECRETOS
1.800 - Decreto de 30 de janeiro de 1996 -Regulamenta a Lei nº 8.934, de
18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afms e dá outras providências.
Publicado no DO de 31 de janeiro de 1996 e retificado no DO de 20 de
maio de 1996
,.................................................
1.892 - Decreto de 2 de maio de 1996 - Revoga a concessão tarifária
outorgada pelo Brasil, no âmbito do Gatt, para uma quota de trigo.
Publicado no DO de 3 de maio de 1996
Retificado no DO de 6 de maio de 1996............................................
1.917 - Decreto de 27 de maio de 1996 - Aprova a Estrutura Regimental
e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas do Ministério da Educação e do Desporto e dá outras
providências. Publicado no DO de 28 de maio de 1996
Retificado no DO de 29 de maio de 1996.................................
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2265
2501
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ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA
Ata de Retificação; execução; Brasil e Argentina
Decreton 21.913, de 22 de maio de 1996.....................................................
Décimo Primeiro Protocolo Adicional, Decreto n!:! 1.805/96, aplicação
Decreto n 21.897, de 6 de maio de 1996........................................................
Décimo Quarto Protocolo Adicional; Brasil Argentina, Paraguai e Uruguai
Decreto n Q 1.914, de 22 de maio de 1996
o..
Protocolo Adicional. execução; Brasil e Uruguai
Decreto n' 1.909, de 20 de maio de 1996.....................................................

2258
2175
2259
2233

ACORDO DE SEDE
Texto, aprovação; Brasil e Corporação Andina de Fomento (eAF)

DecretoLegislativo nº 53, de 31 de maio de 1996......................................

2143

ACORDO GERALSOBRE TARIFASADUANEIRAS E COMÉRCIO (GATT)
Concessão, revogação; Trigo

Decretonº 1.892, de 2 de maio de 1996
Poblicado no DO de 3 de maio de 1996
Retificado no DO de 6 de maio de 1996

2166
2500

ACORDO INTERNACIONAL DO AÇÚCAR
Texto, aprovação

DecretoLegislativo n!!50, de 24 de maio de 1996

.

2140

ACORDO RELATIVO AOUSO DE PERITOS EM COOPERAÇÃO TÉCNICA
ENTRE pAíSES EM DESENVOLVIMENTO
Promulgação; Brasil e Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura

Decretonº 1.900, de 9 de maio de 1996.......................................................
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2183

2532
ACORDO SOBRE DEPENDENTES DOS FUNCIONÁRIOS ACREDITADOS
JUNTO ÀS MISSÕES DIPLOMÁTICAS E CONSULARES A DESEMPENHAREM TRABALHO REMUNERADO; BRASIL E VENEZUELA
Texto, aprovação
Decreto Legislativo nf! 52, de 30 de maio de 1996.......................................

2142

AÇÚCAR
Acordo Internacional, texto, aprovação
Decreto Legislativo nº 50, de 24 de maio de 1996.......................................

2140

ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DO FUNDO DAMARINHA
MERCANTE (AFRMM)

Legislação, alteração
Medida Provisória n<.! 1.453, de 10 de maio de 1996..................................

2108

ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE RODOVIAS E PORTOS FEDERAIS

Autorização
Lei nº 9.277, de 10 de maio de 1996
ADMINISTRAÇÃO PúBLICA
Cargo em comissão; Função gratificada: Quantitativo
Medida Provisória nº 1.443, de 10 de maio de 1996..................................
Contrato; Normas; Lei nfl 8.666/93, alteração
Medida Provisória nf! 1.452, de 10 de maio de 1996..................................
Entidade, extinção, dissolução; Encargos; Lei n!2 8.931194, alteração
Medida Provisória n!21.441, de 10 de maio de 1996..................................
Licitação; Normas; Lei n!2 8.666/93, alteração
Medida Provisória nfl. 1.452, de 10 de maio de 1996
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃo
Cargo em comissão, criação, reclassificação
Medida Provisória nfl. 1.424, de 9 de maio de 1996

1883

2044
2106
2034
2106

1964

AGROINDÚSTRIA ver pOLíTICA AGRíCOLA
AGROPECUÁRIA ver pOLíTICA AGRíCOLA
ÁLCOOL
Abastecimento; Estoque
Medida Provisória nfl. 1.428, de 9 de maio de 1996....................................

Autorização, redução de percentual; Lei n!2 8.723/93
Medida Provisória n Q 1.456, de 16 de maio de 1996

1983
2117

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2533
ALTO GRANDE/CALABOUÇO, ARARUNA (PB)
Interesse social, declaração
(28) Decreto de 9 de maio de 1996..............................................................

2346

APAGA FOGO, PINHEIRO (MA)
Interesse social, declaração

(138) Decreto de 31 de maio de 1996..........................................................

2486

APARELHO ver EQUIPAMENTOS
ARGENTINA
Acordo de Complementação Econômica
Ata de Retificação, execução; Brasil e Argentina
Decreto nQ 1.913, de 21 de maio de 1996.............................................
Décimo Quarto Protocolo Adicional; Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai
Decreto n'2.1.914, de 22 de maio de 1996.............................................

2258

2259

ASSIST1l:NCIA MÉDICO SOCIAL

Financiamento; Fundo de Amparoao Trabalhador(FAT); Sistema Único
de Saúde (SUS)
Medida Provisória n'21.446, de 10 de maio de 1996..................................

2052

ASSIST1l:NCIA SOCIAL

Organização; Lei n'l 8.742193, alteração
Medida Provisória nº 1.425, de 9 de maio de 1996....................................

1970

ASSOCIAÇÃO ARTíSTICA CORAL JÚLIA PARDINI, BELO HORIZONTE
(MG)

Utilidade Pública Federal, restabelecimento de título
(99) Decreto de 22 de maio de 1996............................................................

2426

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA, SOBRAL
(CE)

Utilidade Pública, declaração
(5) Decreto de 7 de maio de 1996................................................................

2322

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SANTO ANTONIO, SÃO SEPÉ
(RS)

Utilidade Pública, declaração
(5) Decreto de 7 de maio de 1996................................................................
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2322

2534
ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DE ARAPONGAS, ARAPONGAS(PR)
Utilidade Pública, declaração
(5) Decreto de 7 de maio de 1996

2322

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO Ã MATERNIDADE E À INFÃNCIA DE
PRESIDENTE VENCESLAU, PRESIDENTE VENCESLAU (SP)
Utilidade Pública, restabelecimento de títulos
(90) Decreto de 16 de maio de 1996

2414

ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE PROMOÇÃO DO MENOR, SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO (SP)
Utilidade Pública, restabelecimento de títulos

(90) Decreto de 16 de maio de 1996

2414

ASSOCIAÇÃO TUTELAR DE MENORES, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade Pública, declaração
(5) Decreto de 7 de maio de 1996

2322

ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTROLE, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Gratificação de Desempenho e Produtividade
Medida Provisória nº 1.449, de 10 de maio de 1996

2060

AUDITOR-CORREGEDOR
Cargo, extinção; Lei n!!7.040/82, alteração
Resolução n 2 27, de 8 de maio de 1996

,.......................

2145

Nomenclatura, mudança; Corregedoria-Geral da Justiça Militar; Lei
n 2 7.040/82, alteração"
Resolução n Q 27, de 8 de maio de 1996........................................................

2145

AUDITORIA DE CORREIÇÃO

AUMENTO DE CAPITAL
Banco do Brasil S.A; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória n!l1.457, de 16 de maio de 1996

2118

B
BAIXÃO DO CEDRO, TUNTUM (MA)
Interesse social, declaração

(45) Decreto de 9 de maio de 1996

2366

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2535
BANCO DO BRASIL S.A
Aumento de capital
Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória nº 1.457, de 16 de maio de 1996..........................

2118

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID)
Operação financeira; Empréstimo externo; Projeto de Modernizaçãoda
Rodovia São Paulo-Curitiba. Florianópolis
Resolução nº 34, de 20 de maio de 1996

2155

BANQUE NATIONALE DE PARIS
Participação estrangeira; Interesse do Governo brasileiro, reconhecimento
(92) Decreto de 21 de maio de 1996............................................................

2420

BOA ÁGUA, RIO BRANCO (AC)
Interesse social, declaração

(37) Decreto de 9 de maio de 1996..............................................................

2357

BOA FÉ OU FAZENDA PINGA-PINGA, CANAVIEIRAS (BA)
Interesse social, declaração

(130) Decreto de 31 de maio de 1996..........................................................

2477

BOA VISTA OU BOA VISTA DOS MELOS OU FAZENDAS VALE DA
ESPERANÇA, FORMOSA (GO)
Interesse social, declaração
(123) Decreto de 30 de maio de 1996..........................................................

2468

BONFIM OU FAZENDA TABOCA, ESPERANTINA (PI)
Interesse social, declaração
(140) Decreto de 31 de maio de 1996..........................................................

2488

BOQUEIRÁOIRAPADURAlNOVA OLINDA, CODÓ (MA)
Interesse social, declaração
(135) Decreto de 31 de maio de 1996..........................................................

2483

BURITI QUEIMADO, GOlÁS (GO)
Interesse social, declaração
(95) Decreto de 21 de maio de 1996............................................................

2422

BURITI PERDIDO OU MIMOSO, URUCUlA (MG)
Interesse social, declaração

(54) Decreto de 9 de maio de 1996..............................................................

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2375

2536
BURITIlUNIÃO E BURITI-QUEIMADO, GOIÁS (GOl

Interesse social, declaração
(121) Decreto de 30 de maio de 1996

,'

2466

BURITIZINHO ver TERRA INDíGENA

c
CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES
FEDERAIS NÃO QUITADOS (CADINl

Regulamentação
Medida Provisória n Q 1.442, de 10 de maio de 1996

2036

CADE ver CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
CADIN ver CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E
ENTIDADES FEDERAIS NÃO QUITADOS
CAMADA DE OZÔNIO

Emendas ao Protocolo de Montreal; Texto, aprovação
Decreto Legislativo n!!51, de 30 de maio de 1996. Texto publicado no DSF
de 3D de maio de 1996...................................................................................

2141

cÃMARA DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL, DO CONSELHO DE GOVERNO
Criação
Decreton!'! 1.895. de 6 de maio de 1996

2173

CANAÃ-lI, PEDRAS DE FOGO (PB)

Interesse social, declaração
(21) Decreto de 9 de maio de 1996

.

2339

CAPIM, VIANA (MA)

Interesse social, declaração
(134) Decreto de 31 de maio de 1996

2481

CAPITAL SOCIAL

Aumento, autorização
Companhia Docas do Pará (CDP)
(7) Decreto de 7 de maio de 1996
Companhia Docas do Maranhão (Codomar)
(8) Decreto de 7 de maio de 1996

2324
2325

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2537
CARGO
Remanejamento, prorrogação de prazo; Decreto n 2 1.828/96, alteração
Decreto n!!1.921, de 31 de maio de 1996
o..

2314

CARGO EM COMISSÃO
Aprovação; Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro)
Decreton!! 1.919, de 29 de maio de 1996
o..

2300

Criação; Ministério da Fazenda; Reclassificação; Advocacia-Geral da
União
Medida Provis6ria n" 1.424, de 9 de maio de 1996....................................

1964

Estrutura Regimental; Quadro Demonstrativo, aprovação; Ministério da
Educação e do Desporto
Decreto;"!! 1.917, de 27 de maio de 1996
Publicado no DO de 28 de maio de 1996
Retificado no DO de 29 de maio de 1996

2265
2501

Quantitativo; Administração Pública
Medida Provisória n 21.443, de 10 de maio de 1996..................................

2044

Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado; Decreto n 21.778/96, alteração
Ministério da Justiça
Decreto n'2 1.896, de 6 de maio de 1996...............................................

2175

Ministério da Educação e do Desporto
Decreto n 21.891, de 2 de maio de 1996...............................................

2165

Ministério dos Transportes
Decreto n'2 1.911, de 21 de maio de 1996.............................................

2240

Ministério Extraordinário de Política Fundiária
Decreto n'l 1.918, de 28 de maio de 1996.............................................

2299

CASADE MARIA - AUXíLIOESPíRITA.DAVELHICE DESAMPARADA,
SÃO LOURENÇO (MG)
Utilidade Pública, restabelecimento de título
(90) Decreto de 16 de maio de 1996

2414

CENTRAISELÉTRICAS DE GOIÃSS.A. (CELG)
Utilidade Pública, declaração, instituição de servidão administrativa
(3) Decreto de 3 de maio de 1996
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2319

2538
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. (CELESC)

Utilidade Pública, declaração
(67) Decreto de 14 de maio de 1996

2390

CLUBE DE PARIS

Empréstimo externo; Operação financeira; República do Gabão
Resolução n!!36, de 20 de maio de 1996

2158

CÓDIGO ELEITORAL

Alteração
Lei Complementar nº 86, de 14 de maio de 1996

1841

COMISSÃO MUNICIPAL DE AMPAROÀINFÂNCIA, CAXIAS DO SUL (RS)

Utilidade Pública, declaração
(5) Decreto de 7 de maio de 1996

2322

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Recursos; Companhia Fluminense de Trens Urbanos (Elurrritrens);
Lei ns 8.995/95, alteração
Medida Provisória nº 1.420, de 9 de maio de 1996

1953

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIBO (LLOYDBRÃS)

Recursos, utilização; Fundo da Marinha Mercante
Medida Provisória nº 1.421, de 9 de maio de 1996

1954

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃo (CODOMAR)

Capital social, autorização, aumento
(8) Decreto de 7 de maio de 1996

2325

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ (CDP)

Capital social, autorização, aumento
(7) Decreto de 7 de maio de 1996

2324

COMPANHIA FLUMINENSE DE TRENS URBANOS (FLUMITRENS)

Pagamento de Pessoal; Recursos; Lei n 2 8.995/95, alteração
Medida Provisória n 21.420, de 9 de maio de 1996

1953

COMPANHIA HIPOTECÁRIA

Constituição; Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A; participação
de capital estrangeiro; Governo brasileiro, interesse
(92) Decreto de 20 de maio de 1996

2420

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2539
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL), PAULfNIA (SP)
Utilidade Pública, desapropriação, declaração

(65) Decreto de 14 de maio de 1996

2387

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL), PAULfNIA (SP)
Utilidade Pública, instituição de servidão administrativa, declaração

(68) Decreto de 14 de maio de 1996

2392

CONCÓRDIA COMPANHIA DE SEGUROS
Interesse do Governo brasileiro; controle acionário

(2) Decreto de 2 de maio de 1996

2318

CONSEIJIO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE)
Composição; Lei nl! 8.884/94, alteração
Medida Provisória n!! 1.417, de 2 de maio de 1996

1950

CONSEIJIO MONETÁRIO NACIONAL
Sistema Financeiro Nacional, reestruturação

Medida Provis6ria n!J. 1.460, de 23 de maio de 1996

2127

CONSIGNAÇÃO COMPULSÓRIA
Servidor público civil; folha de pagamento

Decreto nº 1.903, de 10 de maio de 1996

2186

CONSÓRCIO DA USINA HIDRELÉTRICA DE IGARAPAVA, CONQUISTA
E SACRAMENTO (MG)
Utilidade Pública, declaração
(1) Decreto de 2 de maio de 1996

2315

CONSTITUIÇÃO FAMILIAR
União estável, reconhecimento
Lei n' 9.278, de 10 de maio de 1996

1884

CONSULADO-GERAL DO BRASIL
Criação, Atlanta, Estados Unidos da América

(64) Decreto de 10 de maio de 1996

2386

CONVENÇÃO DE RAMSAR
Convenção sobre zonas úmidas de importância internacional, especialmente como habitat de Aves Aquáticas, promulgação
Decreto nl! 1.905, de 16 de maio de 1996

CoII Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2226

2540
CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE ARBITRAGEM COMERCIAL
INTERNACIONAL

Promulgação
Decreto n'11.902, de 9 de maio de 1996

2185

CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE CARTAS ROGATÓRIAS

Promulgação

Decretonº 1.899, de 9 de maio de 1996

2176

CONVENÇÃO SOBRE ZONAS úMIDAS DE IMPORTÃNCIA INTERNACIONAL - HABITAT DE AVES AQUÁTICAS

Convenção de Ramsar, promulgação
Decreto nº 1.905, de 16 de maio de 1996

2226

cONVÊNIO DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
Texto, aprovação; Corporação Andina de Fomento (eAF)

DecretoLegislatiuo nº 49, de 24 de maio de 1996

2139

CONTRATO

Administração Pública; Lei nl!8.666/93, alteração
Medida Provisória n 21.452, de 10 de maio de 1996

2106

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Serviço público; Interesse público; Lei n2 8.745/93, alteração
Medida Provisória nº 1.458, de 16 de maio de 1996

2123

CONTRATO TEMPORÁRIO ver CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
CORAL VOZES DA PRIMAVERA, SÃO MIGUEL DO OESTE (SC)

Utilidade Pública, declaração
(98) Decreto de 22 de maio de 1996

2425

CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO (CAF)

Acordo de sede; Texto, aprovação
Decreto Legislativo nº 53, de 31 de maio de 1996

2143

Convênio de Subscrição de Ações, texto, aprovação
Decreto Legislativo nº 49, de 24 de maio de 1996

2139

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2541
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
Criação; Lei nº 7.040/82, alteração
Resolução nº 27, de 8 de maio de 1996

2145

CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

Encargos financeiros; Crédito extraordinário, autorização
Medida Provisória nl]. 1.418, de 3 de maio de 1996

1951

CRÉDITO PRESUMIDO

Utilização. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Medída Provisória nº 1.436, de 9 de maio de 1996

2020

D
DÉCIMO PRIMEIRO PROTOCOLO ADICIONAL

Acordo de Complementação Econômica; Decreto nº 1.805/96, aplicação
Decreto nº 1.897, de 6 de maio de 1996 ...:..................................................

2175

DÉCIMOS

Servidor público civil; Remuneração; Leis nss 8.112190 e 8.91JJ96, alteração
Medida Provisória nº 1.432, de 9 de maio de 1996

1994

DESESTATIZAÇÃO

Programa Nacional de Desestatização (PND); Créditos; Decreto n' 1.647/95,
alteração
Decreto n!! 1.907, de 17 de maio de 1996

2228

DÍVIDA MOBILIÁRIA

Estado de Mato Grosso do Sul; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n Q 38, de 31 de maio de 1996

2161

Estado do Espírito Santo; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n!! 32, de 10 de maio de 1996

2151

Estado do Rio Grande do Sul; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução nº 24, de 12 de abril de 1996. Publicada no DO de 12 de abril
de 1996 e republicada no DO de 13 de maio de 1996
Retificada no DO de 10 de maio de 1996

2495
2499

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2542
DOIS PAUS, BRANQUINHA (AL)

Interesse social, declaração
(39) Decreto de 9 de maio de 1996

2359

DOTAÇÕESORÇAMENTÁR~

Cancelamento
(119) Decreto de 28 de maio de 1996

2465

E
ELEIÇÕES

Anistia, débitos
Lei n' 9.274, de 7 de maio de 1996

1845

ELEITORES

Anistia, débitos
Lei n" 9.274, de 7 de maio de 1996

1845

EMENDAS AO PROTOCOLO DE MONTREAL

Texto, aprovação; Camada de Ozônio
Decreto Legislativo n!!51, de 30 de maio de 1996. Texto publicado no DSF
de 30 de maio de.1996 ...'...............................................................................

2141

EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA, EXTREMA E CAMANDUCAlA (MG)

Utilidade Pública, declaração
(66) Decreto de 14 de maio de 1996

2388

EMPRESA MERCANTIL E ATIVIDADES AFINS

Registro público; Lei n 2 8.934/94, alteração
Decreto n 9LBOO. de 30 de janeiro de 1996. Publicado no DO de 31 de
janeiro de 1996 e retificado no DO de 20 de maio de 1996

2500

EMPRESA O DIA RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAuí LTDA., TERESINA (PI)

ltadiodifiJsão;Serviço,concessão,peroriBsão
Decreto Legislativo n 9 46, de 17 de maio de 1996

2137

EMPRÉSTIMO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
ENCARGO FINANCEIRO

Administração pública; Entidade, extinção, dissolução; Lei nl! 8.931/94,
alteração
Medida Provisória n Q 1.441, de 10 de maio de 1996

2034

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2543
Crédito extraordinário. autorização
Medida Provisória nº 1.418, de 3 de maio de 1996
Crédito extraordinário; Ministério da Fazenda

1951

(6) Decreto de 7 de maio de 1996

2323

ENCARGO FlNANCEffiO DA UNIÃo
Crédito extraordinário

(122) Decreto de 30 de maio de 1996

2467

ENGENHO ESTIVAS, AMARAJI (PE)
Interesse social, declaração

(47) Decreto de 9 de maio de 1996

2368

ENGENHO LAGOA, NAZARÉ DAMATA (PE)
Interesse social. declaração

(27) Decreto de 9 de maio de 1996

2645

ENGENHO RlNOCERONTE, AMARAJI (PE)
Interesse social, declaração

(46) Decreto de 9 de maio de 1996

2367

ENGENHO SANTOANTÔNlO, CAMUTANGA (PE)
Interesse social, declaração

(26) Decreto de 9 de maio de 1996

2344

ENGENHO SÃO GREGóRIO/ALEGREl/ALEGRE 11, GAMELEffiA (PE)
Interesse social, declaração

(127) Decreto de 31 de maio de 1996

2473

ENSlNO SUPERIOR
Lei uI! 9.192195, regulamentação
Decreto nº 1.916, de 23 de maio de 1996

2262

ENTIDADEFAMILIAR
União estável, reconhecimento

Lei n' 9.278, de 10 de maio de 1996

1884

EQUIPAMENTO
Aquisição; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), isenção
Medida Provisória n 21.461, de 23 de maio de 1996

2129

ERMELINDANAZZAFERRO BRONCA
Indenização familiar, concessão
Decreto n 21.898, de 9 de maio de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2176

2544
ESTAÇÃO ADUANEIRA DE FRONTEIRA (EAF)
Terminal alfandegado, serviços, concessão, permissão
Decreto n 21.910, de 21 de maio de 1996

2234

ESTAÇÃO ADUANEIRA INTERIOR (EADI)

Ter.arinalalfandegado, serviços,concessão, perrrrissao
Decreto n'11.910, de 21 de maio de 1996

2234

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Letra Financeira do Tesouro (LFI'MS), emissão; Dívida mobiliária
Resolução n'l 38, de 31 de maio de 1996

2161

ESTADO DE MINAS GERAIS

Operação fmanceira; Empréstimo interno; Estado de Minas Gerais;
Programa de Modernização Administrativa
Resolução n 2 29, de 8 de maio de 1996

2146

ESTADO DE PERNAMBUCO

Letra Financeira do Tesouro, emissão; Precatório, liquidação
Resolução n!!39, de 31 de maio de 1996

2163

ESTADO DE SÃO PAULO
Operação financeira; Empréstimo interno
Resolução n" 33, de 17 de maio de 1996

2153

ESTADO DO TOCANTINS
Operação financeira; Resolução n!! 5/96, alteração
Resolução n" 28, de 8 de maio de 1996

2146

ESTADO DO EspíRITO SANTO
Letra Financeira do Estado (LFTPR), emissão; Dívida mobiliária
Resolução n!!32, de 10 de maio de 1996

2151

ESTADO DO PARANÁ
Operação financeira, empréstimo externo; Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Melhorias de Infra-estrutura; União Federal, garantia
Resolução n!!31, de 10 de maio de 1996

2149
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2545
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Letra Financeira do Tesouro (LFTRS), emissão; Dívida mobiliária
Resolução n!l 24, de 12 de abril de 1996. Publicada no DO de 12 de abril
de 1996 e republicada no DO de 12 de maio de 1996
Retificada no DO de 10 de maio de 1996
Operação financeira, empréstimo interno; Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
Resolução n!'. 30, de 10 de maio de 1996
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA -ATLANTA
Consulado-Geral do Brasil, criação
(64) Decreto de 10 de maio de 1996

2495
2499

2148

2386

F
FAMíLIA ver CONSTITllÇÃO FAMILIAR
FAZENDA ACAUÃ, SOUSA (PB)
Interesse social, declaração
(20) Decreto de 9 de maio de 1996

2338

FAZENDA AMÉLIA, BARRA DO CORDA (MA)
Interesse social, declaração
(43) Decreto de 9 de maio de 1996

2364

FAZENDA BAIXA NOVA, ALTO SANTO (CE)
Interesse social, declaração
(144) Decreto de 31 de maio de 1996

2493

FAZENDA BARRA MANSA LOTE 126 - LOTEAMENTO ITAIPAVAS, RIO
MARIA (PA)
Interesse social, declaração
(129) Decreto de 31 de maio de 1996

2475

FAZENDA BATOQUE, SANTA QllTÉRIA·(CE)
Interesse social, declaração
(16) Decreto de 9 de maio de 1996

2334

FAZENDA BOA IDÉIA, MASSARANDUBA (PB)
Interesse social, declaração
(34) Decreto de 9 de maio de 1996

2353

FAZENDA BOA VISTA, CAMAQUÃ (RS)
Interesse social, declaração
(61) Decreto de 9 de maio de 1996

2383

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2546
FAZENDACABAÇAS, ALAGOA NOVAE MASSARANDUBA (PB)
Interesse social, declaração

(15) Decreto de 9 de maio de 1996

2332

FAZENDACACHOElRA, MASSARANDUBA (PB)
Interesse social, declaração

(17) Decreto de 9 de maio de 1996

2335

FAZENDACACHOElRA OU lTAÇOC1!:, PlRATINl (RS)
Interesse social, declaração
(57) Decreto de 9 de maio de 1996

,................................

2379

FAZENDACACHOElRA,PlRATINl (RS)
Interesse social, declaração
(49) Decreto de 9 de maio de Ü196

2370

FAZENDACAlANA,ALAGOA GRANDE(PB)
Interesse social, declaração

(62) Decreto de 9 de maio de 1996

2385

FAZENDACANCELLA, RIBEIRÃO CASCALHElRA(MT)
Interesse social, declaração

(30) Decreto de 9 de maio de 1996

2349

FAZENDACAPÃODO LEÃO,ARAMBARÉ E CAMAQUÃ (RS)
Interesse social, declaração
(48) Decreto de 9 de maio de 1996

o..

2369

FAZENDACATURRITA, ARAMBARÉ (RS)
Interesse social, declaração
(133) Decreto de 31 de maio de 1996

2480

FAZENDACOMAGEL, TURlAÇU E CÃNDIDO MENDES (MA)
Interesse social, declaração
(142) Decreto de 31 de maio de 1996

2491

FAZENDACUYABÁ, CANlNDÉ DE SÃO FRANCISCO(SE)
Interesse social, declaração
(35) Decreto de 9 de maio de 1996

2355

FAZENDADAS GUAJUV1RAS I, SÃO GABRIEL (RS)
Interesse social, declaração
(126) Decreto de 30 de maio de 1996

2472
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2547
FAZENDA DOIS BRAÇOS,BRANQUINHA(AL)
Interesse social, declaração

(32) Decreto de 9 de maio de 1996

2351

FAZENDA ESCALADADO NORTE, X1NGUARA (PA)
Interesse social, declaração

(132) Decreto de.Bk de maio de 1996

2479

FAZENDA FLORESTAlRECREIO ALEGRE (ES)
Interesse social. declaração

(11) Decreto de 9 de maio de 1996

2328

FAZENDA FRANCISCO RODRIGUES OU FAZENDA NOVA BRASíLIA,
SANTA QUITÉRIA (CE)
Interesse social, declaração

(141) Decreto de 31 de maio de 1996

2490

FAZENDA IMBIRA I, MASSARANDUBA (PB)
Interesse social, declaração
(13) Decreto de 9 de maio de 1996

2330

FAZENDA LIMOEffiO DE GOIÁS, FAINA (GO)
Interesse social, declaração

(124) Decreto de 30 de maio de 1996

2469

FAZENDA MACAMBIRAJBORBA, CARUARU(PE)
Interesse social, declaração

(56) Decreto de 9 de maio de 1996

2378

FAZENDA MIRffiI, SAPÉ (PB)
Interesse social, declaração

(25) Decreto de 9 de maio de 1996

2343

FAZENDA MULUNGU DE SÃO JOSÉ, MASSARANDUBA (PB)
Interesse social, declaração

(14) Decreto de 9 de maio de 1996

2331

FAZENDARIACHO DO FUMO, MASSARANDUBA (PB)
Interesse social, declaração

(60) Decreto de 9 de maio de 1996

2382

FAZENDARIO ONDAS, BARREmAS (BA)
Interesse social,declaração
(131) Decreto de 31 de maio de 1996

2478
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2548
FAZENDA SAFRA, SANTA MARIA DE BOA VISTA (PE)
Interesse social, declaração
(12) Decreto de 9 de maio de 1996

2329

FAZENDA SAINT ANTHONY, PIRATINI (RS)
Interesse social. declaração

(51) Decreto de 9 de maio de 1996

2372

FAZENDA SALOBRO/BONFIMI FLOR DE MUCURIICASSANGE, DIVINA
PASTORA (SE)
Interesse social, declaração
(36) Decreto de 9 de maio de 1996

2356

FAZENDA SANTA MIA, MONTIVIDIO DO NORTE (00)
Interesse social, declaração
(42) Decreto de 9 de maio de 1996

2363

FAZENDA SANTA LAURA, IBAITI (PR)
Interesse social, declaração
(96) Decreto de 21 de maio de 1996

2423

FAZENDA SANTO REIS, AREIA BRANCA (RN)
Interesse social, declaração
(128) Decreto de 31 de maio de 1996 ;........................................................

2474

FAZENDA SÃO FRUTUOSO, SÃO LUIZ DO QUITUNDE
Interesse social, declaração
(33) Decreto de 9 de maio de 1996

2352

FAZENDA SÃO JORGE, MAIIABÁ (PA)
Interesse social, declaração
(18) Decreto de 9 de maio de 1996

2336

FAZENDA SÃO JUDAS OU FAZENDA CANTONEIRAS, NOVA CRIXÁS
(GO)
Interesse social, declaração

(9) Decreto de 9 de maio de 1996

2325

FAZENDA SÃO SEBASTIÃO DO UTINGA, WAGNER (BA)
Interesse social, declaração
(94) Decreto de 21 de maio de 1996

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188,
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2549
FAZENDA SERRA ACIMAlPOÇÕES BARRIGUDA, BURITIS (MG)
Interesse social, declaração
(4) Decreto de 6 de maio de 1996

2320

FAZENDA SERRA NEGRA, BOM JARDIM DE GOIÁS (GO)

Interesse social, declaração
(41) Decreto de 9 de maio de 1996

.

2361

FAZENDA VALE DE SANTA TEREZINHA, SÃO MIGUEL DE TAlPU (PB)

Interesse social, declaração
(19) Decreto de 9 de maio de 1996

2337

FAZENDA VALE DO CAPIM, CAPITÃO POÇO (PA)
Interesse social, declaração
(55) Decreto de 9 de maio de 1996

2377

FAZENDA VERA CRUZlPOMPÉIA, COLMÉIA (TO)

Interesse social, declaração
(lO) Decreto de 9 de maio de 1996

2327

FAZENDA V1EIRINHA ALEGRIAS, PINHEIRO MACHADO (RS)

Interesse social, declaração
(50) Decreto de 9 de maio de 1996

2371

FAZENDA V1LAVELHA OU FAZENDA E HARAS PONT D'AREIA, ITAPECURU-MIRIM (MA)

Interesse social, declaração
(44) Decreto de 9 de maio de 1996

2365

FORÇAS ARMADAS

Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação
Medida Provisória n" 1.444, de 10 de maio de 1996

2046

FUNÇÃO GRATIFICADA

Aprovação; Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro)
Decreto nº 1.919, de 29 de maio de 1996

2300

Estrutura Regimental; Quadro Demonstrativo, aprovação; Ministério da
Educação e do Desporto
Decreto n!! 1.917, de 27 de maio de 1996
Retificado no DO de 29 de maio de 1996

2265
2501

Quantitativo; Administração pública
Medida Provisória n" 1.443, de 10 de maio de 1996

2044

Remanejamento
Ministério da Educação e do Desporto
Decreto nº 1.891, de 2 de maio de 1996

2165
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2550
FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUsMÃo, BRASíLIA (DF)
Utilidade Pública, restabelecimento de título
(90) Decreto de 16 de maio de 1996

2414

FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE GOlÃS, GOIÃNIA (GO)
Utilidade Pública, declaração
(89) Decreto de 16 de maio de 1996

"

2413

FUNDAÇÃO DO SANGUE, SÃO PAULO (SP)
Utilidade Pública, declaração

(98) Decreto de 22 de maio de 1996

2425

FUNDAÇÃO ESTUDAR, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade Pública, declaração

(98) Decreto de 22 de maio de 1996

2425

FUNDAÇÃO ISAEC DE COMUNICAÇÃO, BLUMENAU (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão; Rede Fronteira de Comunicação Ltda., transferência

(76) Decreto de 16 de maio de 1996

2400

FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (FUNDACENTRO)
Cargo em comissão; Função gratificada; Estatuto, aprovação
Decreto n 21.919, de 29 de maio de 1996

2300

FUNDAÇÃO JOSÉ RESENDE VARGAS DE RÃDIO, RIO PARANAíBA (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão. permissão

(82) Decreto de 16 de maio de 1996

2406

FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÉNCIA (LBA)
Trabalhos de inventariança, encerramento
(120) Decreto de 29 de maio de 1996

2466

FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO (FUNAI)
Demarcação administrativa, homologação; Terra indígena
Buritizinho, Sidrolândia (MS)
(104) Decreto de 23 de maio de 1996

LaIima, Miranda (MS)
(106) Decreto de 23 de maio de 1996

2431

2435

Mata Medonha, Santa Cruz de Cabrália (BA)

(107) Decreto de 23 de maio de 1996

2437

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2551
Padre, Autazes (AM)
(108) Decreto de 23 de maio de 1996
Queimadas, Ortigueira (PR)
(112) Decreto de 23 de maio de 1996
Rio Guaporé, Guajará-Mirim (RO)
(113) Decreto de 23 de maio de 1996
Rio Mequens, Cerejeira (RO)
(114) Decreto de 23 de maio de 1996
Sagarana, Guajará-Mirim (RO)
(110) Decreto de 23 de maio de 1996
Taihantesu, Comodoro (MT)
(109) Decreto de 23 de maio de 1996
Tibagy/Mococa, Ortigueira (PR)
(110) Decreto de 23 de maio de 1996
Waiãpi, Laranjal do Jari e Amapari (AP)
(105) Decreto de 23 de maio de 1996

2439
2447
2450
2453
2442
2441
2442
2432

FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA ABADIA, UBERLÂNDIA (MG)

Radiodifusão; Serviços, concessão, transferência
(103) Decreto de 23 de maio de 1996

2430

FUNDAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO, ARAUCÁRIA (PR)

Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
(84) Decreto de 16 de maio de 1996

2408

FUNDO DA MABlNHA MERCANTE (FMM)

Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
Medida Provisória n!>! 1.423, de 9 de maio de 1996

1960

Recursos, utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloybráa)
Medida Provis6ria n 21.421, de 9 de maio de 1996

1954

Legislação, alteração
Medida Provis6ria n 21.453, de 10 de maio de 1996.................................

2108

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)

Recursos; Lei n 2 8.019/90, alteração
Medida Provisória n 21.427, de 9 de maio de 1996

1982

Recursos, alocação; Sistema Único de Saúde (SUS)
Medida Provis6ria n 21.446, de 10 de maio de 1996

2052

Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
Medida Provis6ria n 21.423, de 9 de maio de 1996

1960

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2552
FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARlAÇÃO SALARIAIS (FCVS)
Funcionamento; Legislação
Medida Provisória n'l 1.445, de 10 de maio de 1996

2051

FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
(FUNTREDE)
Funcionamento; Legislação
Medida Provisória n Q 1.445, de 10 de maio de 1996

2051

FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL (FESR)
Funcionamento; Legislação
Medida Provisória n!!1.445, de 10 de maio de 1996

2051

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
Débito; Dívida ativa, inscrição; Lei n" 8.844194, alteração
Medida Provisória n!!1.430, de 9 de maio de 1996

1992

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS·PASEP
Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
Medida Provisória n!!.1.423, de 9 de maio de 1996

1960

G
GATT ver ACORDO GERAL SOBRE TARIFAS E COMÉRCIO
GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET)
Criação; Militar; Forças Armadas
Medida Provisória n'11.444, de 10 de maio de 1996

2046

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO
Criação; Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária
Medida Provisória n'11.448, de 10 de maio de 1996

2057

GRATIfICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VOO
Criação; Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego (Daeta)
Medida Provisória n'11.448, de 10 de maio de 1996

2057

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)
Criação; Atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento
Medida Provisória n'11.449, de 10 de maio de 1996

2060
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2553
GLEBA NOmORINHO, CAMPINÁPOLIS (MT)

Interesse social, declaração
(31) Decreto de 9 de maio de 1996

2350

GLEBA OU FAZENDA VITÓRIA, CAMPINÁPOLIS (MT)

Interesse social, declaração
(29) Decreto de 9 de maio de 1996

;.................

2348

GLEBA SÃO JOSÉ OU GLEBA UNIÃo, PEIXOTO DE AZEVEDO E MATUPÁ (MT)

Interesse social, declaração
(23) Decreto de 9 de maio de 1996

2341

GLEBAS 2, 3, 4;5, 6 e 7, ULlANÓPOLIS (PA)

Interesse social, declaração
(143) Decreto de 31 de maio de 1996.........................................................

2492

GRÊMIO EspíRITA ATUALPA BARBOSA LIMA, BRASíLIA (DF)

Interesse social, restabelecimento de título
(90) Decreto de 16 de maio de 1996

2414

GRUPO-DEFESA ÁEREA E CONTROLE DO TRÁFEGO (DACTA)

Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, criação
Medida Provisória n!!1.448, de 10 de maio de 1996

2057

GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERlAL (GTI)

Criação; Política Nacional de Segurança e Privacidade das Comunicações para o País
Decreto n!!1.906, de 16 de maio de 1996

2227

I
IMBIRA 11, MASSARANDUBA (PB)

Interesse social, declaração
(24) Decreto de 9 de maio de 1996
IMPORTAÇÃO
Prazo; Zona Franca de Manaus; Decreto-Lei n Q 288/67
Decreto n Q 1.894, de 3 de maio de 1996

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2342

2169

2554
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

Isenção; Informática, bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n'2 1.462, de 23 de maio de 1996

2131

Redução
Medida Provisória nº 1.435, de 9 de maio de 1996

2012

IMPOSTO DE RENDA
Alteração; Decreto nº 101/91
Decreto n 21.920, de 29 de maio de 1996

2313

Legislação, alteração

Medida Provisória n!! 1.459, de 21 de maio de 1996

2125

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, TíTULOS OU VALORES (IOF)

Alíquota, incidência, alteração
Decreto n'21.893, de 3 de maio de 1996

2167

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)

Crédito presumido
Medida Provisória nº 1.436, de 9 de maio de 1996

2020

Isenção
Equipamento; Máquina; Aparelho; Instrumento
Medida Provisória n 21.461, de 23 de maio de 1996

2129

INDENIZAÇÃO FAMILIAR

Concessão; Pessoa desaparecida, Ennelinda Mazzaferro Bronca
Decreto n!! 1.898, de 9 de maio de 1996

2176

INELEGIBILIDADE

Código Eleitoral, alteração
Lei Complementar nl! 86, de 14 de maio de 1996

1841

INFORMÁTICA

Bens de; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), isenção; Imposto
de Importação, isenção, Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n!! 1.462, de 23 de maio de 1996

2131

INSTALAÇÕES PORTUÁRIASIPORTOS ORGANIZADOS

Alfandegamento, disposição
Decreto nl! 1.912, de 21 de maio de 1996

2255
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2555
INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL DR. KLAlDE, SANTO
ANDRÉ (SP)

Utilidade Pública, declaração
(89) Decreto de 16 de maio de 1996

2413

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL NOSSO LAR, SANTO ANDRÉ (SP)

Utilidade Pública, declaração
(89) Decreto de 16 de maio de 1996

o..

2413

INSTITUTO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL, NHADEARA (SP)

Utilidade Pública, declaração
(89) Decreto de 16 de maio de 1996

2413

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
ONCRA)
Operação financeira, empréstimo interno; Poder Executivo, autorização
Medida Provisória n!! 1.419, de 9 de maio de 1996

1952

INSTRUMENTO ver EQUIPAMENTO
INTERESSE DO GOVERNO BRASILEIRO

Controle acionário; Concórdia Companhia de Seguros
(2) Decreto de 2 de maio de 1996
,.......................................................

2318

Participação estrangeira no capital; Companhia hipotecária; Grupo
Citibank
(97) Decreto de 21 de maio de 1996

2424

INTERESSE ECOLÓGICO
Criação; Serra da Abelha, Vitor Meireles (SC)
(116) Decreto de 28 de maio de 1996

.

2457

INTERESSE PúBLICO
Contrato por tempo determinado; Serviço público; Lei n Q 8.745/93, alteração
Medida Provisória n Q 1.458, de 16 de maio de 1996

2123

INTERESSE SOCIAL

Declaração
Alto Grande/Calabouço, Araruna (PB)
(28) Decreto de 9 de maio de 1996
Apaga Fogo, Pinheiro (MA)
(138) Decreto de 31 de maio de 1996
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2346
2486

2556
Baixão do Cedro, Tuntum (MA)
(45) Decreto de 9 de maio de 1996
Boa Água, Rio Braoco (AC)
(37) Decreto de 9 de maio de 1996
Boa Fé ou Fazenda Pinga Pinga, Canavieiras (BA)
(130) Decreto de 31 de maio de 1996
Boa Vista ou Boa Vista dos Meles ou Fazenda Vale da Esperança,
Formosa (GO)
(123) Decreto de 30 de maio de 1996
Bom Fim ou Fazenda Taboca, Esperantina (FI)
(140) Decreto de 31 de maio de 1996
,.........................
Boqueirão/RapaduraiNova Olinda, Cod6 (MA)
(135) Decreto de 31 de maio de 1996
Burití Queimado, Goiás (GO)
(95) Decreto de 21 de maio de 1996
Buriti Perdido ou Mimoso, Urucuía (MG)
(54) Decreto de 9 de maio de 1996
BuritiJUnião e Buriti-Queimado, Goiás (GO)
(121) Decreto de 30 de maio de 1996
Capim, Viana (MA)
(134) Decreto de 31 de maio de 1996
Canaã-H, Pedras de Fogo (PB)
(21) Decreto de 9 de maio de 1996
Dois Paus, Branquinha (AL)
(39) Decreto de 9 de maio de 1996
Engenho Estivas, Amaraji (PE)
(47) Decreto de 9 de maio de 1996
Engenho Lagoa, Nazaré da Mata (PE)
(27) Decreto de 9 de maio de 1996
Engenho Rinoceronte, Amaraji (PE)
(46) Decreto de 9 de maio de 1996
Engenho Santo Antonio, Camutanga (PE)
(26) Decreto de 9 de maio de 1996
Engenho São Gregório/Alegre IIAlegre 11,Gameleira (PE)
(127) Decreto de 31 de maio de 1996
Fazenda Acauã, Sousa (PB)
(20) Decreto de9 de maio de 1996
Fazenda Amélia, Barra do Corda (MA)
(43) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda Baixa Nova, Alto Santo (CE)
(144) Decreto de 31 de maio de 1996

2366

2357
2477

2468
2488

2483
2422
2375
2466
2481
2339
2359
2368
2345
2367
2344
2473
2338
2364
2493

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2557
Fazenda Barra Mansa Lote 126 Loteamento Itaipavas, Rio Maria
(PA)

(130) Decreto de 31 de maio de 1996

2477

Fazenda Batoque, Santa Quitéria CCE)
(16) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda Boa Idéia, Massaranduba (PB)

2334

(34) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda Boa Vista, Caroaquã (RS)
(61) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda Cabaças, Alagoa Nova e Massaranduba (PB)
(15) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda Cachoeira, Massaranduba (FB)
(17) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda Cachoeira ou Itaçocê, Píratini (RS)
(57) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda Cachoeira, Piratini (RS)
(49) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda Caiana, Alagoa Grande (PB)
(62) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda Cancella, Ribeirão Cascalheira (MT)
(3D) Decretode 9 de maio de 1996
Fazenda Capão do Leão, Arambaré e Camaquã (RS)
(48) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda Caturrita, Arambaré (RS)
(133) Decreto de 31 de maio de 1996

Fazenda Camagel, Turiaçu e Cândido Mendes (MA)
(142) Decreto de 31 de maio de 1996
_.
Fazenda Cuyabá, Canindé de São Francisco (SE)
(35) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda das Guajuviras I, São Gabriel (RS)
(126) Decreto de 30 de maio de 1996
Fazenda Dois Braços, Branquinha (AL)
(32) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda Escalada do Norte, Xinguara (PA)
(132) Decreto de 31 de maio de 1996
Fazenda FlorestaJRecreio, Alegre (ES)
(11) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda Francisco Rodrigues ou Fazenda Nova Brasília, Santa
Quitéria (CE)
(141) Decreto de 31 de maio de 1996
Fazenda Imbira-I, Massaranduba (PB)
(13) Decreto de 9 de maio de 1996
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2353

2383
2332
2335
2379
2370
2385
2349
2368
2480
2491
2355
2472
2351
2479
2328

2490
2330

2558
Fazenda Limoeiro de Goiás, Faina (GO)
(124) Decreto de 30 de maio de 1996
Fazenda MacambiraIBorba, Caruaru (PE)
(56) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda Miriri, Sapé (PB)
(25) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda Mulungu de São José, Massaranduba (PB)
(14) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda Riacho do Fumo, Massaranduba (PB)
(60) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda Rio Ondas, Barreiras (BA)
(131) Decreto de 31 de maio de 1996

Fazenda Safra, Santa Maria de Boa Vista (PE)
(12) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda SalobrolBonfimIFlor de Mucuri/Cassange, Divina Pastora(SE)
(36) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda Saint Anthony, Piratini (RS)
(51) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda Santa Júlia, Montividiu do Norte (GO)
(42) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda Santa Laura, Ibaiti (PR)
(96) Decreto de 21 de maio de 1996
Fazenda Santos Reis, Areia Branca (RN)
(128) Decreto de 31 de maio de 1996
Fazenda São Frutuoso, São Luiz do Quitunde
(33) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda São Jorge, Marabá (PA)
(18) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda São Judas ou Fazenda Cantoneiras, Nova Crixás (00)
(9) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda São Sebastião do Utinga, Wagner (BA)
(94) Decreto de 21 de maio de 1996
Fazenda Serra AcimaIPoçõesJBarriguda, Buritis (MG)
(4) Decreto de 6 de maio de 1996
Fazenda Serra Negra, Bom Jardim de Goiás (GO)
(41) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda Vale de Santa Terezinha, São Miguel de Taipu (PB)
(19) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda Vale do Capim, Capitão Poço (PA)
(55) Decreto de 9 de maio de 1996

2469
2378
2343

2331
2382

2478
2329

2356
2372
2363
2423
2474
2352
2336
2325
2421
2320
2361
2337
2377

Col. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2559
Fazenda Vera CruzIPonpeia Colméia (TO)
(10) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda Vieirinha/Alegrias, Pinheiro Machado (RS)
(50) Decreto de 9 de maio de 1996
Fazenda Vila Velha ou Fazenda e Haras Ponta D'Areia, ItapecuruMirim (MA)
(44) Decreto de 9 de maio de 1996
Gleba ou Fazenda Vitória, Campinápolis (MT)
(29) Decreto de 9 de maio de 1996
Gleba Noidorinho, Campinápolis (MT)
(31) Decreto de 9 de maio de 1996

Gleba São José ou Gleba União, Peixoto de Azevedo e Matupá (MT)
(23) Decreto de 9 de maio de 1996
Glebas 2, 3, 4, 5, 6 e 7, Ulianópolis (PA)
(143) Decreto de 31 de maio de 1996
Imbira 11,Massaranduba (PB)
(24) Decreto de 9 de maio de 1966......................................................
Lote 159JTapiraguaialMarselhalMartinica!NanuquelMargari~
daINaviraf, Porto Alegre do Norte (MT)
(22) Decreto de 9 de maio de 1996
Menina Moça, Conceição do Araguaia (PA)
(40) Decreto de 9 de maio de 1996
Morojosinho, Vicência (PE)
(57) Decreto de 9 de maio de 1996
Pedrinhas, Esperantina (PI)
(52) Decreto de 9 de maio de 1996 ......".............................................
Quinhão Alegria ou Três Palmeiras, Abelardo Luz (SC)
(125) Decreto de 30 de maio de 1996
Ribeiro, Mamanguape (PB)
(137) Decreto de 31 de maio de 1996
Rio Correntes, Lebon Régis (SC)
(53) Decreto de 9 de maio de 1996

,..

Santo Antonio e Serra/Queimadas dos Cavalos, Sigefredo Pacheco (PI)
(136) Decreto de 31 de maio de 1996
Sapé de Alagoa Grande, Alagoa Grande (PB)
(59) Decreto de 9 de maio de 1996
Seringal Bom Destino ou Fazenda Principado, Porto Acre (AC)
(38) Decreto de 9 de maio de 1996
TabatingalJacumã, Conde (PB)
(117) Decreto de 28 de maio de 1996
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, D. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2327
2371

2365
2348
2350
2341
2492
2342

2340
2360
2379
2373
2471
2485
2374
2484
2381
2358
2460

2560
Vargem do Touro/São Jerônimo Grande/PratinhaIManda Lei, Gurinhatã(MG)

(139) Decreto de 31 de maio de 1996

2487

ISONOMIA SALARIAL

Servidor público civil; Lei ns 8.237/91, alteração
Medida Provisória n" 1.426, de 9 de maio de 1996

1971

J
JUNTA DE PROGIlAMAÇÃO FINANCEIRA

Organização e funcionamento; Decreto n 2 1.099/94, nova redação
Decreto n'21.915. de 23 de maio de 1996

2260

L
LALIMA ver TERRA INDíGENA
LAR DOS DESAMPARADOS, BAURU (SPl
Utilidade Pública, declaração
(98) Decreto de 22 de maio de 1996

.

2425

LEI ORÇAMENTÃRIA ver ORÇAMENTO
LETRA FINANCEIRA DO TESOURO
Autorização; Mato Grosso do Sul
Resolução n 2 38, de 1996
.
Emissão
Dívida mobiliária; Estado de Mato Grosso do Sul
Resolução n'! 38, de 31 de maio de 1996
.
Precatório, liquidação Estado de Pernambuco
Resolução n'! 39, de 31 de maio de 1996
.
Dívida mobiliária; Estado do Espírito Santo
Resolução n Q 32, de 10 de maio de 1996
;
.
Dívida Mobiliária; Estado do Rio Grande do Sul
Resolução n Q 24, de 12 de maio de 1996. Publicada no DO de 12 de
abril de 1996 e republicada no DO de 13 de maio de 1996
.
Retificada no DO de 10 de maio de 1996
.

2161

2161
2163
2151
2495
2499

LICITAÇÃO

Administração Pública; Lei n';> 8.666/93, alteração
Medida Provisória n" 1.452, de 10 de maio de 1996

2106

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2561
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
Produção de Energia Elétrica, Rio de Janeiro e São Paulo; Transmissão
e distribuição de energia elétrica no Rio de Janeiro, concessão
(118) Decreto de 28 de maio de 1996

2461

LOTE 159iTAPIRAGUAIAlMARSELHAlMARTINICAlNANUQUElMARGA_
RIDAlNAVIRAílPORTO ALEGRE DO NORTE (MT)
Interesse social, declaração
(22) Decreto de 9 de maio de 1996

2340

M
MAQUINA ver EQUIPAMENTO
MATA MEDO;NHA ver TERRA INDíGENA
MATO GROSSO DO SUL
Letra Financeira do Tesouro, autorização
Resolução n'-'38, de 1996

2161

MENINA MOÇA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (PA)
Interesse social, declaração
(40) Decreto de 9 de maio de 1996

2360

MENSALIDADE ESCOLAR

Reajuste
Medida Provisória n'21.429, de 9 de maio de 1996

1986

MERCADO DE CAPITAIS

Normas; Lei n Q 4.728/65, alteração
Medida Provisória n Q 1.416, de 2 de maio de 1996

1949

Q

Normas; Lei n 4.728/65, alteração
Medida Provisória n'21.464, de 30 de maio de 1996

2134

MILITAR

Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação: Forças
ATInadas
Medida Provisória n ll 1.444, de 10 de maio de 1996

2046

MINISTÉRIO

Organização
Medida Provisória n'21.450, de 10 de maio de 1996
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2064

2562
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMADO ESTADO
Cargo em comissão; remanejamento; Decreto n9.1.778/96, alteração
Ministério da Justiça
Decreto n!l 1.896, de 6 de maio de 1996

2175

Remanejamento
Ministério da Educação e do Desporto
Decreton!! 1.891, de 2 de maio de 1996
Ministério dos Transportes
Decreto n Q 1.911, de 21 de maio de 1996
Ministério Extraordinário de Política Fundiária
Decreto n Q 1.918, de 28 de maio de 1996

2165
2240
2299

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REFORMAAGRÃRIA
Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização, criação
Medida Provisória nº 1.448, de 10 de maio de 1996

2057

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
Cargo em comissão; Estrutura Regimental; Quadro Demonstrativo,
aprovação.
Decreto n Q 1.917, de 27 de maio de 1996
Publicado no DO de 28 de maio de 1996
Retificado no DO de 29 de maio de 1996

2265
2501

Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n'11.891, de 2 de maio de 1996

2165

.

Encargos financeiros; Crédito extraordinário
(6) Decreto de 7 de maio de 1996

2323

Encargos fmanceiros, crédito extraordinário, autorização
Medida Provisória n Q 1.418, de 3 de maio de 1996

1951

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Cargo em Comissão, remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado; Decreto ns 1.778/96, alteração
Decreto n<J.l.896, de 6 de maio de 1996

2175

MINISTÉRIO EXTRAORDINÃRIO DE POLÍTICA FUNDIÃRIA
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n Q 1.918, de 28 de maio de 1996

2299

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2563
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Recursos financeiros, autorização
Medida Provisória n!21.455, de 10 de maio de 1996
Recursos financeiros; crédito extraordinário
(63) Decreto de 10 de maio de 1996

2386

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto nl! 1.911, de 21 de maio de 1996

2240

2116

MISSÕES DIPLOMÁTICAS E CONSULARES
Acordo sobre dependentes de funcionário; Trabalho remunerado; Brasil
e Venezuela
Decreto Legislativo n'l52, de 30 de maio de 1996

2142

MOROJOSINHO, VICÉNCIA (PE)
Interesse social, declaração
(58) Decreto de 9 de maio de 1996

2380

MUNIÇÍPIOS DE MINAÇU, CAMPINAÇll, COLINAS DO SUL, NIQUELANDIA, URUAÇU, BARRO ALTO, SAO LUIZ DO NORTE E HIDROLINA(GO)
Utilidade Pública, declaração
(91) Decreto de 16 de maio de 1996

2415

MUSEU NACIONAL DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, BRASíLIA(DF)
Utilidade Pública, declaração
(89) Decreto de 16 de maio de 1996

2413

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL (NTN)
Emissão; Banco do Brasil S.A; Aumento de capital
Medida Provisória n!11.457, de 16 de maio de 1996
Utilização; Programa Nacional de Desestatização (PND); Lei n9 8.177/91.
Medida Provisória nº 1.438, de 10 de maio de 1996
NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2118
2024

2564

o
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA

Empréstimo externo; Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID);
Projeto de Modernização da Rodovia São Paulo - Curitiba - Florianópolis
Resolução nº 34, de 20 de maio de 1996

2155

Empréstimo externo; Programa de Apoio ao Desenvolvimento e Melhorias de Infra-Estrutura Municipal, Estado do Paraná, União Federal.
garantia
Resolução nº 31, de 10 de maio de 1996

2149

Empréstimo externo; República de Angola
Resolução n Q 35, de 20 de maio de 1996

2156

Empréstimo externo; República do Gabão; Clube de Paris
Resolução n Q 36, de 20 de maio de 1996

2158

Empréstimo interno; Estado de Minas Gerais; Programa de Modernização
Administrativa
Resolução n!129, de 8 de maio de 1996

2146

Empréstimo interno; Estado de São Paulo; Tesouro Nacional
Resolução n" 33, de 17 de maio de 1996

2153

Empréstimo interno; Poder Executivo, autorização; Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (Incra)
Medida Provisória n 2 1.419, de 9 de maio de 1996

1952

Empréstimo interno; Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar; Estado do Rio Grande do Sul, garantia
Resolução n 2 30, de 10 de maio de 1996

2148

Estado de Tocantins; Garantia, exclusão; Resolução nl! 5/96, alteração
Resolução n Q 28, de 8 de maio de 1996

2146

ORÇAMENTO

Diretrizes; Exercício de 1996
Lei nO? 9.275, de 9 de maio de 1996. Publicada no Suplemento ao ns 90, de

10 de maio de 1996

1846
Q

Elaboração, diretrizes; Exercício de 1996; Lei n 9.082195, alteração
Medida Provisória nl? 1.454, de 10 de maio de 1996

2114

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2565
Exercício financeiro de 1996, Receita e despesa
Lei n!!:9.275, de 9 de maio de 1996. Publicada no Sup1rnento ao n Q 90, de
10 de maio de 1996

1846

Lei orçamentária; Exercício financeiro de 1996, Fixação da despesa
Lei n!! 9.275, de 9 de maio de 1996. Publicada no Suplemento ao ns 90, de
10 de maio de 1996

1846

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA

Acordo relativo ao Uso de Peritos em Cooperação Técnica entre países
em desenvolvimento, promulgação.
Decreto n!!: 1.900, de 9 de maio de 1996

2183

OZÕNIO ver CAMADA DE OZÕNIO

p
PADRE ver TERRA INDíGENA
PARAGUAI

Acordo de complementação econômica; Décimo Quarto Protocolo Adicional; Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai
Decreto u" 1.914, de 22 de maio de 1996

2240

PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA

Interesse do Governo brasileiro, reconhecimento; Banque Nationale de
Paris
(93) Decreto de 21 de maio de 1996

2420

PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA NO CAPITAL

Interesse do Governo brasileiro; Companhia hipotecária; Grupo
Citibank.
(97) Decreto de 21 de maio de 1996

2424

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

Trabalhador
Medida Provisória nº 1.439, de 10 de maio de 1996

2026

PARTILHA AMIGÁVEL

Alteração, Art. 1.031 do Código de Processo Civil
Lei n'l 9.280, de 30 de maio de 1996

.

PARTILHA ver PARTILHA AMIGÁVEL

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

1946

2566
PEDRINHAS, ESPERANTINA {PIl
Interesse social, declaração
(52) Decreto de 9 de maio de 1996

2373

PERITO ver ACORDO RELATIVO AO USO DE PERITOS EM COOPERAçÃO TÉCNICA ENTRE pAíSES EM DESENVOLVIMENTO
PLANO PLURIANUAL PERíODO DE 1996/1999
Diretrizes, objetivos e metas

Lei n" 9. 276, de 9 de maio de 1996

1855

POLíTICA AGRíCOLA

Normas; Lei n'l 8.171/91, alteração
Lei n' 9.272, de 3 de maio de 1996

1843

pOLíTICA NACIONAL DE SEGURANÇA E PRIVACIDADE DAS COMUNICAÇÕES PARA O pAís
Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), criação
Decreto nl? 1.906, 16 de maio de 1996

2227

PORTOS FEDERAIS
Administração e exploração. autorização

Lei n' 9.277, de 10 de maio de 1996

1883

PRECATÓRIO

Liquidação. Estado de Pernambuco; Letra Financeira do Tesouro,
emissão
Resolução n 239, de 31 de maio de 1996

2163

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Organização
Medida Provisória n'l 1.450, de 10 de maio de 1996

2064

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Benefícios. reajuste
Medida Provisória n Q 1.463, de 29 de maio de 1996

2132

PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIJIORIAS DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL - PARANÁ URBANO
Operação financeira, empréstimo externo
Resolução n 231, de 10 de maio de 1996

2149

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2567
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
Pessoa jurídica; Contribuição; Lei n!! 8.212191
Medida Provisória n Q 1.437, de 10 de maio de 1996

2022

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO (pISIPASEP)
Contribuição
Medida Provis6ria nº 1.447, de 10 de maio de 1996

2054

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATNA
Operação financeira; Empréstimo interno; Estado de Minas Gerais
Resolução nº 29, de 8 de maio de 1996

2146

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
Criação; Lei n!!8.031190, alteração
Medida Provisória n 21.433, de 9 de maio de 1996

2001

Decreto nO 1.647/95, alteração
Decreto nº 1.907, de 17 de maio de 1996

2228

Nota do Tesouro Nacional (NTN), utilização; Lei n!!8.177/91
Medida Provisória nº 1.438, de 10 de maio de 1996

2024

PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (PNDH)
Criação
Decreto uI? 1.904, de 13 de maio de 1996

2192

PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA
FAMILIAR
Operação financeira, empréstimo interno; Estado do Rio Grande do Sul,
garantia
Resolução n 2 30, de 10 de maio de 1996

2148

PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA RODOVIA SÃO PAULO-CURITIBAFLORIANÓPOLIS
Empréstimo externo; Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
Resolução n fl 34, de 20 de maio de 1996

2155

PROJETO SNAM
Resoluções nss 91, 93, 95, 96 e 97/94, alteração
Resolução n' 37, de 24 de maio de 1996
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2568
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Regulamentação

Lei n'2 9.279, de 14 de maio de 1996

1886

PROTOCOLO ADICIONAL AO TRATADO DE ASSUNÇÃO

Protocolo de Ouro Preto, promulgação; Estrutura Institucional do
Mercosul
Decreto n'21.901, de 9 de maio de 1996

2184

Q
QUEIMADAS ver TERRA INDíGENA
QUINHÃO ALEGRIA OU TR)j:S PALMEIRAS, ABELARDO LUZ (SC)
Interesse social, declaração
(125) Decreto de 30 de maio de 1996

.

2471

R
RÃDIO ARAGUAIA LTDA., GOIÂNIA (GOl
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
(70) Decreto de 16 de maio de 1996

2394

RÃDIO CAPIXABA LTDA., VITÓRIA (ESl
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
(81) Decreto de 16 de maio de 1996
".."......................................

2405

RÃDIO CULTURA DE CUIABÁ LTDA., CUIABÁ (MT)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
(72) Decreto de 16 de maio de 1996

" ".........

2396

RÃDIO CULTURA DE MOGI MIRIM LTDA., MOGI MIRIM (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
(71) Decreto de 16 de maio de 1996

2395

RÃDIO CULTURA DE MONLEVADE LTDA., JOÃO MONLEVADE (MG)
Radiodifusão; concessão, transferência

(77) Decreto de 16 de maio de 1996

2401

RÃDIO DIÁRIO DO GRANDE ABC S.A.
Radiodifusão, transferência
(100) Decreto de 22 de maio de 1996

2427

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2569
RÁDIO DIFUSORA CRISTAL LTDA., QUIXERAMOBIM (CE)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
(80) Decreto de 16 de maio de 1996

2404

RÁDIO DIFUSORA DE AQUIDAUANA LTDA., AQUIDAUANA (MS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão.
(79) Decreto de 16 de maio de 1996

2403

RÁDIO DIFUSORA ITUMBlARA LTDA.
Radiodifusão; concessão, renovação
(101) Decreto de 22 de maio de 1996

2428

RÁDIO DIFUSORA VALE DO RIO UNA LTDA., SÃO BENTO DO UNA (PE)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
(88) Decreto de 16 de maio de 1996

2412

RÁDIO FASCINAÇÃO LTDA., ITAPETINGA (BA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
(86) Decreto de 16 de maio de 1996

2410

RÁDIO INDEPENDí:NCIA DO TOCANTINS LTDA.
Radiodifusão; concessão, renovação
(102) Decreto de 22 de maio de 1996

2429

RÁDIO MARUMBY LTDA, FLORIANÓPOLIS (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão

(69) Decreto de 16 de maio de 1996

2393

RÁDIO PATRIARCA DE CASSILÃNDIA LTDA., CASSILÃNDIA (MS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão

(78) Decreto de 16 de maio de 1996 ....-......................................................

2402

RÁDIO POUSADA DO RIO QUENTE LTDA., CALDAS NOVAS (GO)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
(75) Decreto de 16 de maio de 1996

2399

RÁDIO PORTA VOZ DE CIANORTE LTDA., CIANORTE (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
(73) Decreto de 16 de maio de 1996

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2397

2570
RÁDIO REGIONAL DO ARAGUAIA LTDA., CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

<PA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão

(87) Decreto de 16 de maio de 1996

2411

RÁDIO SERRANA DE BENTO GONÇALVES LTDA., BENTO CONÇALVES
(RS)

Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
DecretoLegislativo n!! 48, de 17 de maio de 1996

2139

RÁDIO TIRADENTES LTDA
Radiodifusão; concessão, transferência, João Monlevade (MG)

(77) Decreto de 16 de maio de 1996

2401

RÁDIO TROPICAL AM LTDA., LUZIÃNIA (GO)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
(83) Decreto de 16 de maio de 1996

2407

RÁDIO UNIVERSO LTDA

Radiodifusão; Rádio Diário do Grande ABC S.A., concessão, transferência.

(100) Decreto de 22 de maio de 1996

2427

RÁDIO 710 DE BAURU LTDA., BAURU (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão

(74) Decreto de 16 de maio de 1996

2398

RADIODIFUSÃO

Serviço, concessão, perrnissão
Empresa O Dia - Rádio e Televisão do Piauí Ltda., Teresina (PI)
Decreto Legislativo n ll 46, de 17 de maio de 1996
Fundação Isaec de Comunicação, transferência
Rede Fronteira de Comunicação Ltda., Blumenau (SC)
(76) Decreto de 16 de maio de 1996
Fundação José Resende Vargas de Rádio, Rio Paranaíba (MG)
(82) Decreto de 16 de maio de 1996
Fundação Nossa Senhora da Abadia, Uberlândia (MG)
(103) Decreto de 23 de maio de 1996
Fundação São Vicente de Paulo, Araucária (PR)
(84) Decreto de 16 de maio de 1996
Rádio Araguaia Ltda., Goiânia (GO)
(70) Decreto de 16 de maio de 1996

2137

2400
2406

2430
2408

2394
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2571
Rádio Capixaba Ltda., Vitória (ES)
(81) Decreto de 16 de maio de 1996
Rádio Cultura de Cuiabá Ltda., Cuiabá (MT)
(72) Decreto de 16 de maio de 1996
Rádio Cultura de Mogi Mirim Ltda., Mogi Morim (SP)
(71) Decreto de 16 de maio de 1996
Rádio Cultura de Monlevade Ltda., João Monlevade (MG)
(77) Decreto de 16 de maio de 1996
Rádio Difusora Cristal Ltda., Quixeramobim (CE)
(80) Decreto de 16 de maio de 1996
Rádio Difusora de Aquidauana Ltda., Arquidauana (MS)
(79) Decreto de 16 de maio de 1996
Rádio Difusora Itumbiara Ltda. Itumbiara (GO)
(101) Decreto de 22 de maio de 1996
Rádio Difusora Vale do Rio Una Ltda., São Bento do Una (PE)
(88) Decreto de 16 de maio de 1996
Rádio Fascinação Ltda., Itapetinga (BA)
(86) Decreto de 16 de maio de 1996
Rádio Independência do Tocantins Ltda. Paraiso do Tocantins (TO)
(102) Decreto de 22 de maio de 1996
Rádio Marumby Ltda., Florianópolis (SC)
(69) Decreto de 16 de maio de 1996
Rádio Patriarca de Cassilândia Ltda., Cassilândia (MS)
(78) Decreto de 16 de maio de 1996
Rádio Porta Voz do Cianorte Ltda., Cianorte (PR)
(73) Decreto de 16 de maio de 1996
Rádio Pousada do Rio Quente Ltda., Caldas Novas (GO)
(75) Decreto de 16 de maio de 1996
Rádio Regional do Araguaia Ltda., Conceição do Araguaia (PA)
(87) Decreto de 16 de maio de 1996
Rádio Serrana de Bento Gonçalves Ltda., Bento Gonçalves (RS)
Decreto Legislativo n Q 48, de 17 de maio de 1996
Rádio Tr,opical AM Ltda., Luziânia (GO)
(83) Decreto de 16 de maio de 1996
Rádio Universo Ltda. São Bernardo do Campo (SP)
(100) Decreto de 22 de maio de 1996
Rádio 710 de Bauru Ltda., Bauru (SP)
(74) Decreto de 16 de maio de 1996
S.A Rádio Pelotense, Pelotas (RS)
(85) Decreto de 16 de maio de 1996
Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A, Curitiba (PR)
Decreto Legislativo n!! 47, de 17 de maio de 1996
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2405
2396
2395
2401
2404
2403
2428
2412
2410
2429
2393
2402
2397
2399
2411
2139
2407
2427
2398
2409
2138

2572
REAL
Plano
Medidas complementares
Medida Provisória n'11,440, de 10 de maio de 1996

2029

RECURSO FINANCEIROS
Autorização, Ministério do Planejamento e Orçamento.
Medida Provisória n!! 1.455, de 10 de maio de 1996

2116

Crédito extraordinário; Ministério do Planejamento e Orçamento
(63) Decreto de 10 de maio de 1996

2386

REDE FRONTEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA., BLUMENAU (SC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão; Fundação Isaec de Comunicação, transferência
(76) Decreto de 16 de maio de 1996

2400

REPúBLICA DE ANGOLA
Operação financeira; Empréstimo externo
Resolução ns õ õ , de 20 de maio de 1996

2156

REPúBLICA DO GABÃO
Operação fmanceira; Empréstimo externo; Clube de Paris
Resolução n Q 36, de 20 de maio de 1996

2158

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Sistema financeiro nacional; Lei nº 6.024174e Decreto-Lei nº 2.321187.
Medida Provisória n 2 1.422 , de 9 de maio de 1996

1955

RIBEIRO, MAMANGUAPE (PB)
Interesse social, declaração
(137) Decreto de 31 de maio de 1996

2485

RIO CORRENTES, LEBON RÉGIS (SC)
Interesse social, declaração
(53) Decreto de 9 de maio de 1996

2374

RIO GUAPORÉ ver TERRA INDíGENA
RIO MEQUENS ver TERRA INDíGENA
RODOVIAS
Administração e exploração, autorização
Lei n" 9.277, de 10 de maio de 1996

1883
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2573

s
S.A. RÁDIO PELOTENSE, PELOTAS (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
(85) Decreto de 16 de maio de 1996

2409

SAGARANA ver TERRA INDíGENA

sALÁRIo MíNIMO
Reajuste
Medida Provisória n" 1.463, de 29 de maio de 1996

2132

SANTO ANTONIO E SERRA/QUEIMADAS DOS CAVALOS, SIGEFREDO
PACHECO (PI)

Interesse social, declaração
(136) Decreto de 31 de maio de 1996

2484

SÃO RAFAEL HOSPITAL BENEFICENTE, ENGENHO VELHO (RS)

Utilidade Pública, declaração
(5) Decreto de 7 de maio de 1996

2322

SAPÉ DE ALAGOA GRANDE, ALAGOA GRANDE (PB)

Interesse social, declaração
(59) Decreto de 9 de maio de 1996

2381

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Assistência judicial; Servidor da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional
Decreto n Q 1.908, de 20 de maio de 1996

2229

SEGURIDADE SOCIAL
Contribuüção, abquotas, alteração
Medida Provisória n 21,463, de 29 de maio de 1996

2132

n2

Lei Orgânica, Lei 8.212191, alteração
Medida Provisória nº 1.427, de 9 de maio de 1996

1982

Servidor público civil; Contribuição social
Medida Provisória n 21.434, de 9 de maio de 1996

2011

SERINGA DESCARTÁVEL
Dispositivo de segurança, reutilização, impedimento
Lei n 2 9.273, de 3 de maio de 1996
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1844

2574
SERINGAL BOM DESTINO OU FAZENDA PRINCIPADO, PORTO ACRE
(AC)
Interesse social, declaração
(38) Decreto de 9 de maio de 1996

2358

SERRA DA ABELHA, víTOR MEIRELES (SC)
Área de relevante interesse ecológico, criação
(116) Decreto de 28 de maio de 1996

2457

SERVIÇO PúBLICO

Contrato por tempo determinado; Interesse público; Lei nº 8.745/93,
alteração
Medida Provisória n!! 1.458, de 16 de maio de 1996

2123

SERVIDOR DA CARREIRA AUDITORlA DO TESOURO NACIONAL
Prestação de assistência judicial pela União
Decreto n" 1.908, de 20 de maio de 1996

2229

SERVIDOR INATIVO
Contribuição
Medida Provisória n!! 1.463, de 29 de maio de 1996

2132

SERVIDOR PúBLICO
Isonomia salarial; Lei n Q 8.237/91, alteração
Medida Provisória n Q 1.426, de 9 de maio de 1996

1971

Seguridade social; Contribuição social
Medida Provisória n'l 1.434, de 9 de maio de 1996

2011

SERVIDOR PúBLIéo CIVIL
Consignação, folha de pagamento
Decreto n'l1.9D3, de 10 de maio de 1996

2186

Remuneração: Data de pagamento
Medida Provisória n'l 1.431, de 9 de maio de 1996

1993

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
Organização
Medida Provisória n" 1.451, de 10 de maio de 1996

2092

SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
Organização
Medida Provisória n'l 1.451, de 10 de maio de 1996

2092
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2575
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Reestruturação, programa; Conselho Monetário Nacional
MedídaProuieória nº 1.460, de 23 de maio de 1996

2127

Responsabilidade solidária
Medida Provisória nº 1.422, de 9 de maio de 1996

1955

SISTEMA úNIco DE SAúDE (SUS)
Financiamento; Recursos; Assistência Médico Social; Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT)
Medida Provisória nº 1.446, de 10 de maio de 1996

2052

SIVAM ver PROJETO SIVAM
SOCIEDADE ORGANIZADA DE MARIPÁ (SOMA), MARIPÁ (PR)
Utilidade Pública, declaração
(98) Decreto de 22 de maio de 1996

2425

SOCIEDADE PESTALOZZI DE JARDIM, JARDIM (MS)
Utilidade Pública, declaração
(98) Decreto de 22 de maio de 1996

2425

SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARANAENSE S.A., CURITIBA (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
Decreto Legislativo nº 47, de 17 de maio de 1996

2138

T
TABATINGAlJACUMÃ, CONDE (PB)
Interesse social, declaração
(117) Decreto de 28 de maio de 1998

2460

TAlNHATESU ver TERRA INDíGENA
TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP)
Criação
Medida Provisória n 21.423, de 9 de maio de 1996

1960

TERMINAL ALFANDEGADO
Serviços, concessão, permissão; Estações Aduaneiras de Fronteira
(EAF); Estações Aduaneiras Interiores (EADl); Terminais Retroportuários Alfandegados (TRA)
Decreto n 2 1.910, de 21 de maio de 1996
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2234

2576
TERMINAL RETROPORTUÁRIO ALFANDEGADO (TRA)

Tenrrrinalalfandegado,serviços,concessão,perrrrissão
Decreto n f21.910, de 21 de maio de 1996

2234

TERRA INDíGENA
Demarcação administrativa, homologação; Fundo Nacional do índio
(Funai).

Buritizinho, Sidrolândía (MS)
(104) Decreto de 23 de maio de 1996
Lalima, Miranda (MS)

2431

(106) Decreto de 23 de maio de 1996

2435

Mata Medonha, Santa Cruz de Cabrália (BA)
(107) Decreto de 23 de maio de 1996

2437

Padre,Autazes(A]d)
(108) Decreto de 23 de maio de 1996

2439

Queimadas, Ortigueira (PR)
(112) Decreto de 23 de maio de 1996

2447

Rio Guaporé, Guajará-Mirim CRO)
(113) Decreto de 23 de maio de 1996

2450

Rio Mequens, Cerejeira (RO)

(114) Decreto de 23 de maio de 1996

2453

Sagarana, Guajará-Mirim (RO)
(110) Decreto de 23 de maio de 1996

2442

Taihantesu, Comodoro (MT)
(109) Decreto de 23 de maio de 1996

2441

Tibagy/Mococa, Ortigueíra (PR)
(111) Decreto de 23 de maio de 1996

2446

Waiãpi, Laranjal do Jari e Amapari (AP)
(105) Decreto de 23 de maio de 1996

2432

TIBAGY/MOCOCA ver TERRA INDíGENA
TRABALHADOR
Participação nos lucros
Medida Provis6ria n 9 1.439, de 10 de maio de 1996

2026

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Informática, bens de: Aquisição
Medida Provisória n 9 1.462, de 23 de maio de 1996

2131
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2577
TRIGO
Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (Gatt); Concessão,

revogação
Decreton Q 1.892, de 2 de maio de 1996
Publicado no DO de 3 de maio de 1996
Retificado no DO de 6 de maio de 1996

2166
2500

TUPACIGUARA (MG), BRASfLIA (DF)
Utilidade Pública, declaração: Servidão administrativa

(115) Decreto de 27 de maio de 1996

2456

u
UNIÃo ESTÁVEL
Entidade Familiar, reconhecimento
Lei n' 9.278, de 10 de maio de 1996

1884

UNIÃo FEDERAL
Obrigação financeira; Dívida; Negociação, Programa Nacional de Desestatização; Decreto n21.647/95, alteração
Decreto n 21.907, de 17 de maio de 1996

2228

UNIBANCO - UNIÃo DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

Companhia hipotecária, constituição; Participação estrangeira no
capital
(92) Decreto de 20 de maio de 1996

2420

UTILIDADE PúBLICA
Declaração
Área de terra localizada nos Municípios de Minaçu, Campinaçu,
Colinas do Sul, Niquelândia, Uruaçu, Barro Alto, São Luiz do Norte
e Hidrolina (GO)

(91) Decreto de 16 de maio de 1996

2415

Associação Beneficente do Bairro Sinhá Sabóia, Sobral (CE)
(5) Decreto de 7 de maio de 1996

2322

Associação Beneficente Hospital Santo Antonio, São Sepé (RS)
(5) Decreto de 7 de maio de 1996

2322

Associação das Damas de Caridade de Arapongas, Arapongas (PR)

(5) Decreto de 7 de maio de 1996

2322

Associação Tutelar de Menores, Rio de Janeiro CRJ)
(5) Decreto de 7 de maio de 1996

2323

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996

2578
Centrais Elétricas de Goiás S.A. (Celg)
(3) Decreto de 3 de maio de 1996
Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (Oelesc)
(67) Decreto de 14 de maio de 1996
Comissão Municipal de Amparo à Infância, Caxias do Sul (RS)
(5) Decreto de 7 de maio de 1996
Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL). Paulínia (SP)
(65) Decreto de 14 de maio de 1996
(68) Decreto de 14 de maio de 1996
Consórcio da Usina Hidrelétrica de Igarapava, Conquista e Sacramento(MG)
(1) Decreto de 2 de maio de 1996
Coral Vozes da Primavera, São Miguel do Oeste (SC)
(98) Decreto de 22 de maio de 1996
Empresa Elétrica Bragantina, Extrema e Camanducaia (MG)
(66) Decreto de 14 de maio de 1996
Fundação Banco de Olhos de Goiás, Goiânia (GO)
(89) Decreto de 16 de maio de 1996
Fundação do Sangue, São Paulo (SP)
(98) Decreto de 22 de maio de 1996
Fundação Estudar, Rio de Janeiro (RJ)
(98) Decreto de 22 de maio de 1996
Instituição Assistencial e Educacional Dr. Kl.aide,Santo André (SP)
(89) Decreto de 16 de maio de 1996
Instituição Assistencial Nosso Lar, Santo André (SP)
(89) Decreto de 16 de maio de 1996
Instituto de Amparo ao Excepcional, Nhadeara (SP)
(89) Decreto de 16 de maio de 1996
Lar dos Desamparados, Bauru (SP)
(98) Decreto de 22 de maio de 1996
Museu Nacional da Informática e Telecomunicações, Brasilia (DF)
(89) Decreto de 19 de maio de 1996
São Rafael Hospital Beneficente, Engenho Velho (RS)
(5) Decreto de 7 de maio de 1996
Sociedade Organizada de Maripá (Soma), Maripá (PR)
(98) Decreto de 22 de maio de 1996
Sociedade Pestalozzi de Jardim, Jardim (MS)
(98) Decreto de 22 de maio de 1996
Terras nos Municípios de Tupaciguara (MG) e Brasilia (DF)
(115) Decreto de 27 de maio de 1996

2319

2390
2322

2387.
2392

2315.
2425
2388
2413
2425
2425
2413
2413
2413
2425
2413
2322
2425
2425
2456
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2579
Restabelecimento de título
Associação Artística Coral Júlia Pardini, Belo Horizonte (MG)
(99) Decreto de 22 de maio de 1996
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Presidente
Venceslau, Presidente Venceslau (SP)
(90) Decreto de 16 de maio de 1996
Associação Riopretense de Promoção do Menor, São José do Rio
Preto (SP)
(90) Decreto de 16 de maio de 1996
Casa Maria-Auxílio Espírita da Velhice Desamparado, São Lourenço (MG)
(90) Decreto de 16 de maio de 1996
Fundação Alexandre de Gusmão, Brasilia (DF)
(90) Decreto de 16 de maio de 1996
Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima, Brasilia (DF)
(90) Decreto de 16 de maio de 1996
URUGUAI
Acordo de Complementação Econômica; Décimo Quarto Protocolo Adicional; Brasília, Argentina; Paraguai e Uruguai
Decreto n Q 1.914, de 22 de maio de 1996
Acordo de Complementação Econômica; Protocolo Adicional, execução;
Brasil e Uruguai
Decreto n Q 1.909, de 20 de maio de 1996
,..

2426

2414

2414

2414
2414
2414

2259

2233

V
VA.'WEM DO TOURO/SÃO JERÔNIMO GRANDElPRATINHAlMANDA
LEI, GURINHATÃ (MG)
Interesse social, declaração
(139) Decreto de 31 de maio de 1996

2487

VENEZUELA
Acordo sobre dependentes dos funcionários nas missões diplomáticas e
consulares; Trabalho remunerado; Texto, ,aprovação; Brasil e Venezuela
Decreto Legislativo n'l 52, de 30 de maio de 1996

2142

w
WAlÃPI ver TERRA INDíGENA

z
ZONA FRANCA DE MANAUS
Importação, prazo; Decreto-Lei n" 288/67
Decreto n Q 1.894, de 3 de maio de 1996
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 5, p. 2531-2579, maio 1996
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LEIS

LEI N" 9.281, DE 4 DE JUNHO DE 1996 (*)
Revoga os parágrafos únicos dos arts.
213 e 214 do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' Ficam revogados o parágrafo único do art. 213 e o parágrafo único do art. 214 do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de
1940.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
(*) Confonne redação dada pela retificação publicada no

DO de 7.6.1996 (pág. 3055

desta obra)
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LEI N2 9.282, DE 13 DE JUNHO DE 1996
Reajusta a pensão especial concedida
pela Lei n' 3.233, de 29 de julho de 1957, a
Rosália Maria deAlmeida da Conceição, viúva do ex-servidor federal Vital da Conceição.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 12 A pensão especial concedida pela Lei n 2 3.233, de 29 de
julho de 1957, a Rosália Maria de Almeida da Conceição, viúva do
ex-servidor federal Vital da Conceição, será reajustada pelo valor
correspondente à remuneração da referência NM-32 das categorias
de Nível Médio da Tabela de Vencimentos do funcionalismo público
federal, a partir de 12 de setembro de 1987.
Parágrafo único. A revisão do valor da pensão de que trata este
artigo far-se-á na mesma data e nos mesmos percentuais em que for
alterada a remuneração dos servidores públicos civis e militares da
União.
Art. 22 Fica vedada a acumulação deste benefício com quaisquer outros recebidos dos cofres públicos, resguardado o direito de
opção.
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1996; 175 2 da Independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
LEI Nº 9.283, DE 13 DE JUNHO DE 1996
Altera a Lei n'2 8.457, de 4 de setembro
de 1992.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1· O art. 4· da Lei n·8.457, de4de setembro de 1992, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4· Observadas as disposições legais, oRegimento Interno do SuperiorTribunal Militar poderáinstituir Turmas e fixar-lhes
a competência, bem comoinstituir Conselho de Administração para
decidir sobre matéria administrativa da Justiça Militar.
Parágrafo único. O Conselho de Administração será presidido
pelo Presidente do Tribunal e integrado pelo vice-presidente e por
mais três ministros, conforme dispuser o Regimento Interno».
Art. 2· O art. 6' da Lei n· 8.457, de 4 de setembro de 1992, fica
acrescido de um parágrafo com a redação abaiso, renumerando-se os
demais:
«Art. 6'
.
§ 2· Ao Conselho de Administração, após a sua instituição,
caberá deliberar sobre matéria administrativa, conforme dispuser o Regimento Interno.
• • • • • • 0.0 0.0 0.0 0 . 0 . 0 ' 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 • • • • • • • •

»

Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4· Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
LEI N· 9.284, DE 13 DE JUNHO DE 1996
Concede pensão especial a Mariana
Olimpio Granja, filha menor de Deise Lima
Olimpio Granja.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. F Fica concedida a Mariana Olimpio Granja, filha menor
de Deise Lima Olímpio Granja, ex-empregada da Companhia Vale do
Rio Doce (CVRD), pensão especial no valor de R$161,00 (cento e
sessenta e um reais).
Parágrafo único. A pensão de que trata este artigo é intransferível, não podendo ser percebida cumulativamente com quaisquer
outros proventos percebidos dos cofres públicos, ressalvado o direito
de opção, e será reajustada segundo os índices adotados para as
demais pensões pagas pelo Tesouro Nacional, cessando pela maioridade da beneficiária.
Art. 2º A pensão objeto desta lei correrá à conta do Ministério
da Previdência Social - Encargos Previdenciários da União.
Art. 3º (Vetado).
Brasília, 13 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

LEI Nº 9.285, DE 13 DE JUNHO DE 1996
Concede pensão especial a Helena Santos Cabral, viúva de João da Silva Ribeiro.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º Fica concedida a Helena Santos Cabral, viúva de João
da Sílva Ríbeiro, ex-empregado da Companhia Brasileira de Trens
Urbanos (CBTU), pensão especial no valor de R$161,00 (cento e
sessenta e um reais).
Parágrafo único. A pensão de que trata este artigo é vitalícia e
intransferível, não podendo ser percebida cumulativamente com quaisquer outros proventos percebidos dos cofres públicos, ressalvado o
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direito de opção, e será reajustada segundo os índices adotados para
as demais pensões pagas pelo Tesouro Nacional.
Art. 2' A pensão objeto desta lei correrá à conta do Ministério
da Previdência Social - Encargos Previdenciários da União.
Art. 3' (Vetado).
Brasília, 13 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
LEI N' 9.286, DE 19 DE JUNHO DE 1996 (*)
Acrescenta parágrafo ao art. 2!!da Lei nº
9.114, de 17 de outubro de 1995) que dispõe
sobre a transferência de Oficiais entre os
diversos Corpos e Quadros de Oficiais da
Marinha e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' O art. 2' da Lei n' 9.114, de 17 de outubro de 1995, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
«Art. 2º
.
§ 4' O procedimento previsto no caput deste artigo não será
aplicado às transferências autorizadas até 31 de dezembro de 1996,
sendo os Oficiais posicionados, no Corpo e Quadro de destino, considerando-se o tempo no posto de que dispunham no Quadro de origem.»
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Domingos Alfredo Silva(*)
(*) Conforme redação dada pela retificação publicada no DO de 21.6.1996 (pág. 3056

desta obra).
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LEI N" 9.287, DE 27 DE JUNHO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor de diversos Órgãos do
Poder Executivo, crédito suplementar no
valor de R$ 1.662.450.000,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União, de que trata a Lei n? 9.275, de 9 de maio
de 1996, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito
suplementar no valor de R$1.662,450.000,00 (um bilhão, seiscentos
e sessenta e dois milhões, quatrocentos e cinqüenta mil reais) para
atender à programação indicada no Anexo I, desta lei, mediante o
cancelamento das dotações orçamentárias constantes do Anexo lI.
Art. 2· Em decorrência do disposto no artigo anterior, são alteradas as receitas das entidades da administração indireta e Fundo,
conforme demonstrado nos Anexos IH e IV desta lei.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 28.6.1996, págs. 11645/11648.
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.466, DE 4 DE JUNHO DE 1966
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da União - recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário até o limite
de R$ 8.000.000.000,00, para os fins que
específica.

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

Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da Uuião, em favor de Encargos Financeiros da União -Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário até o
limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da emissão de Títulos da Dívida Pública
Federal Interna.
Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.418, de 3 de maio de 1996.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Brasília, 4 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 5.6.1996, pág. 9911.
MEDIDA PROVISÓRIA W 1.467, DE 5 DE JUNHO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, crédito extraordinário até o limite
de R$ 800.000.000,00, para os fins que especifica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, crédito extraordinário até o limite de R$800. 000.000,00 (oitocentos milhões de reaisl,
para atender à programação constante do Anexo I desta medida
provisória.
Art. 2'. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.419, de 9 de maio de1996.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação,
Brasília, 5 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 7.6.1996, pág. 10009/10010.
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.468, DE 5 DE JUNHO DE 1996
Dá nova redação ao parágrafo único do
art. l' da Lei n' 8.995, de 24 de fevereiro de
1995, que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a transferir
à Companhia Fluminense de Trens Urbanos
(Flumitrens), recursos para pagamento de
pessoal.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O parágrafo único do art. l' da Lei n' 8.995, de 24 de
fevereiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1Q

.

Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo fica
condicionada até o limite de R$164.130.653,00 (cento e sessenta
e quatro milhões, cento e trinta mil, seiscentos e cinqüenta e três
reais) e correrá à conta de dotação orçamentária da CBTU.»
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.420, de 9 de maio de 1996.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Odacir Klein
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.469, DE 5 DE JUNHO DE 1996
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo do Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica o poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
empréstimo de até R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) com recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas, exceto pessoal.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o prazo
de um ano e taxa de seis por cento ao ano, não se lhe aplicando as
exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente,
para a realização de operações financeiras com órgãos ou entidades
da Administração Pública Federal direta ou indireta, assim como as
limitações associadas ao endividamento do setor público.
Art. 2º O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando
os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta, liberar
os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fím do disposto neste artigo.
Art. 8º A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de
Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na
forma do artigo precedente.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.421, de 9 de maio de 1996.
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Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de junho de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.470, DE 5 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre a responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas aos regimes de que tratam a Lei n 11 6. 024,
de 13 de março de 1974, e o Decreto-Lei n Q
2.321, de 25 de fevereiro de 1987, sobre a
indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização das empresas de auditoria
contábil ou dos auditores contábeis independentes; sobre privatização de instituições
cujas ações sejam desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n~ 2.321, de 1987, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" A responsabilidade solidária dos controladores de instituições financeiras estabelecida no art. 15 do Decreto-Lei n" 2.321,
de 25 de fevereiro de 1987, aplica-se, também, aos regimes de intervenção e liquidação extrajudicial de que trata a Lei n" 6.024, de 13 de
março de 1974.
Art. 2" O disposto na Lei n" 6.024, de 1974, e no Decreto-Lei n"
2.321, de 1987, no que se refere indisponibilidade de bens, aplica-se,
também, aos bens das pessoas, naturais ou jurídicas, que detenham
o controle, direto ou indireto das instituições submetidas aos regimes
à
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de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial
temporária.
§ 1º Objetivando assegurar a normalidade da atividade econômica e os interesses dos credores, o Banco Central do Brasil, por
decisão de sua diretoria, poderá excluir da indisponibilidade os bens
das pessoas jurídicas controladoras das instituições financeiras submetidas aos regimes especiais.
§ 2º Não estão sujeitos à indisponibilidade os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis, nos termos da legislação em vigor.
§ 3º A indisponibilidade não impede a alienação de controle,
cisão, fusão ou incorporação da instituição submetida aos regimes de
intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.
Art. 3º O inquérito de que trata o art. 41 da Lei nº 6.024, de
1974, compreende também a apuração dos atos praticados ou das
omissões incorridas pelas pessoas naturais ou jurídicas prestadoras
de serviços de auditoria independente às instituições submetidas aos
regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração
especial temporária.
Parágrafo único. Concluindo o inquérito que houve culpa ou dolo
na atuação das pessoas de que trata o caput, aplicar-se-á o disposto
na parte final do caput do art. 45 da Lei nº 6.024, de 1974.
Art. 4º Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 2º e 15 da Lei nº 6.024, de 1974, e no art. 1º do
Decreto-Lei nº 2.321, de 1987, é facultado ao Banco Central do Brasil,
visando assegurar a normalidade da economia pública e resguardar
os interesses dos depositantes, investidores e demais credores, sem
prejuízo da posterior adoção dos regimes de intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, determinar as
seguintes medidas:
I - capitalização da sociedade, com o aporte de recursos necessários ao seu soerguímento, em montante por ele fixado;
II -- transferência do controle acionário;
III - reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou cisão.
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Parágrafo único. Não implementadas as medidas de que trata
este artigo, no prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil,
decretar-se-á o regime especial cabível.

Art. 5· No resguardo da economia pública e dos interesses dos
depositantes e investidores, o interventor, o liquidante ou o conselho
diretor da instituição submetida aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária, quando prévia e expressamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, poderá:
I - transferir para outra ou outras sociedades, ísoladamente
ou em conjunto, bens, direitos e obrigações da empresa ou de seus
estabelecimentos;
II - alienar ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar a
assunção de obrigações por outra sociedade;

UI - proceder à constituição ou reorganização de sociedade ou
sociedades para as quais sejam transferidos, no todo ou em parte,
bens, direitos e obrigações da instituição sob intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, objetivando a
continuação geral ou parcial de seu negócio ou atividade.

Art. 6· A implementação das medidas previstas no artigo anterior e o encerramento, por qualquer forma, dos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária
não prejudicarão o andamento do inquérito para apuração das responsabilidades dos controladores, administradores, membros dos
conselhos e das pessoas naturais ou jurídicas prestadoras de serviços
de auditoria independente às instituições submetidas aos regimes de
que tratam a Lei n" 6.024, de 1974, e o Decreto-Lei n· 2.321, de 1987.
Art. 7· A intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições
financeiras poderão, também, a critério do Banco Central do Brasil,
ser executadas por pessoa jurídica.
Art. 8· Instaurado processo administrativo contra instituição
financeira, seus administradores, membros de seus conselhos, a
empresa de auditoria contábil ou o auditor contábil independente, o
Banco Central do Brasil, por decisão da diretoria, considerando a
gravidade da falta, poderá, cautelarmente:
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I - determinar o afastamento dos indiciados da administração dos negócios da instituição, enquanto perdurar a apuração de suas
responsabilidades;
U - impedir que os indiciados assumam quaisquer cargos de
direção ou administração de instituições financeiras ou atuem como
mandatários ou prepostos de diretores ou administradores;
UI - impor restrições às atividades da instituição financeira;
IV - determinar à instituição financeira a substituição da empresa de auditoria contábil ou do auditor contábil independente.
§ l' Das decisões do Banco Central do Brasil proferidas com
base neste artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no prazo de
cinco dias.

§ 2' Não concluído o processo, no âmbito do Banco Central do
Brasil, no prazo de 120 dias, a medida cautelar perderá sua eficácia.
§ 3' O disposto neste artigo aplica-se às demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Art. 9' A alienação do controle de instituições financeiras cujas
ações sejam desapropriadas pela União, na forma do Decreto-Lei nº
2.321, de 1987, será feita mediante oferta pública, na forma de
regulamento, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
§ I? O decreto expropriatório fixará, em cada caso, o prazo para
alienação do controle, o qual poderá ser prorrogado por igual período.
§ 2' Desapropriadas as ações, o regime de administração especial temporária prosseguirá, até que efetivada a transferência, pela
União, do controle acionário da instituição.

Art. 10. As instituições financeiras cujas ações sejam desapropriadas pela União permanecerão, até a alienação de seu controle,
para todos os fins, sob o regime jurídico próprio das empresas privadas.
Art. 11. Nos empréstimos realizados no âmbito do Programa de
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ro Nacional (Proer), poderão ser aceitos, como garantia, títulos ou
direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias sejam
representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal vendidos em leilões competitivos, o valor nominal das garantias deverá
exceder em pelo menos vinte por cento o montante garantido.

Art. 12. Na hipótese de operações financeiras ao amparo do
Proer, o Banco Central do Brasil informará, tempestivamente, à
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, em cada caso:
I - os motivos pelos quais a instituição financeira solicitou
sua inclusão no programa;
II -

o valor da operação;

III - os dados comparativos entre os encargos financeiros cobrados no Proer e os encargos financeiros médios pagos pelo Banco
Central do Brasil na colocação de seus títulos no mercado;
IV - as garantias aceitas e seu valor em comparação com o
empréstimo concedido.

Art. 13. Os arts. 22 e 26 da Lei n Q 6.385, de 7 de dezembro de
1976, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 22

.

§ 1Q Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir
normas aplicáveis às companhias abertas sobre:

§ 2Q O disposto nos incisos II e IV do parágrafo anterior não
se aplica às instituições financeiras e demais entidades autorizadÍlSa funcionar pelo Banco Central do Brasil, as quais continuam
sujeitas às disposições da Lei n" 4.595, de31 de dezembro de 1964,
e aos atos normativos dela decorrentes.»

«Art. 26

.
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§ 3' Sem prejuízo do disposto no parágrafo precedente, as
empresas de auditoria contábil ou os auditores contábeis independentes responderão administrativamente, perante o Banco
Central do Brasil, pelos atos praticados ou omissões em que
houverem incorrido no desempenho das atividades de auditoria
de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasi!.
§ 4' Na hipótese do parágrafo anterior, o Banco Central do
Brasil aplicará aos infratores as penalidades previstas no art. 11
desta lei.»

Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.422, de 9 de maio de 1996.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 5 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.471, DE 5 DE JUNHO DE 1996
Institui a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep,
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do
Fundo da Marinha Mercante, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' A partir de l' de dezembro de 1994, o Banco Central do
Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), apurada de
acordo com o disposto nesta medida provisória e em normas a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Naciona!.
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Art. 22 A TJLP será calculada a partir da rentabilidade nominal média, em moeda nacional, verificada em período imediatamente
anterior ao de sua vigência, dos títulos da Dívida Pública externa e
interna de aquisição voluntária.
Art. 3º As normas a que se refere o art. 1º, in fine, a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, disporão, dentre outros
aspectos, sobre:
I - período de vigência da TJLP, observado o prazo mínimo
de três meses;
II - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como de
longo prazo;
III - especificação dos Títulos da Dívida Pública interna e
externa que servirão de base para cálculo da TJLP;
IV - o prazo do período de apuração da rentabilidade a que se
refere o caput do art. 22 ;
V - as proporções em que a rentabilidade nomínal média em
moeda nacional de cada título será considerada no cálculo da TJLP.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a
legislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses de aplicação
da TJLP, além das previstas nesta medida provisória.
Art. 42 Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do
Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante,
repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a
financiamentos contratados, a partir de 12 de dezembro de 1994, terão
como remuneração nomínal, a partir daquela data, a TJLP do respectivo período, ressalvado o disposto no § 12 do art. 52 e nos arts. 62 e 72
desta medida provisória.
Parágrafo único. O BNDES transferirá, nos prazos legais, ao
Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador o valor correspondente à TJLP aludida no caput deste artigo,
limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o
Conselho Monetário Nacional após manifestação favorável do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e do
Conselho Diretor do Fundo de participação PIS-Pasep, alterar esse
limite.
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Art. 5º O BNDES poderá aplicar até vinte por cento dos recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, excetuados os
de que trata o art. 11 desta medida provisória, em operações de
financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à produção
ou comercialização de bens com reconhecida inserção internacional.
§ 1º Os recursos referidos no caput deste artigo, bem como os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar
dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central do
Brasil.
§ 2º O limite estabelecido no caput deste artigo poderá ser
ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat).

Art. 6º Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador aplicados nas operações de financiamentos de que trata o art. 5º desta
medida provisória terão como remuneração a Taxa de Juros para
Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário de Londres (Libor), informada pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em
cada operação de financiamento.
Parágrafo único. O BNDES transferirá ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador a remuneração prevista no caput deste artigo, no prazo
a que se refere o art. 3º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 7º Os recursos do Fundo da Marinha Mercante destinados
a financiamentos contratados, a partir de 1º de setembro de 1995, bem
como os respectivos saldos devedores, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dolar dos Estados Unidos
da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Os encargos e as comissões, bem como os
prazos, nas hipóteses de que trata o caput deste artigo, serão definidos
pelo Conselho Monetário Nacional.

,

Art. 8º A partir de 1º de dezembro de 1994, os recursos dos
Fundos mencionados no art. 4º desta medida provisória, repassados
ao BNDES ou por este administrados e destinados a financiamentos
contratados, até 30 de novembro de 1994, terão a Taxa Referencial
(TR) a que alude o art. 25 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991,
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substituída pela TJLP, ajustada por fator de redução a ser definido
pelo Conselho Monetário Nacional, mantidos os juros previstos nos
§§ 2" e 3" do art. 2" da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos ali aludidos.

Art. 9" Será admitida a aplicação, a partir de I" de setembro de
1995, do critério de que trata o art. 7", em substituição ao previsto no
art. 8" desta medida provisória, quanto aos recursos do Fundo da
Marinha Mercante e aos saldos devedores dos financiamentos a que
se destinam, contratados até 31 de agosto de 1995.
Parágrafo único. A substituição prevista no caput deste artigo
se dará por opção dos beneficiários dos financiamentos ali aludidos,
em prazos e condições a serem regulamentados pelo BNDES.

Art. 10. A apuração dos valores das obrigações pecuniárias
devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de Amparo
ao Trabalhador e ao Fundo da Marinha Mercante, bem assim dos
valores dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os
respectivos recursos, será efetuada com base no critério pro rata
tempore.
Art. 11. O disposto nesta medida provisória aplica-se aos depósitos especiais de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
definidos pelo art. 9" da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, alterado
pelo art. I" da Lei n" 8.352, de 28 de dezembro de 1991, a partir da
liberação dos empréstiroos realizados com os referidos recursos,
quando destinados a programas de investimento voltados para a
geração de empregos e renda.
Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de
Participação PIS-Pasep terão, a partir de I" de dezembro de 1994, a
Taxa Referencial- TR a que alude o art. 38 da Lei n" 8.177, de I" de
março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução
a que alude o art. 8" desta medida provisória.
Art. 13. A partir de I" de dezembro de 1995, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o Conselho
Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep e a Comissão do Fundo
da Marinha Mercante poderão propor ao Conselho Monetário Nacional a adoção de outros critérios legais para a remuneração dos
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respectivos recursos, em substituição à TJLP de que trata esta
medida provisória.

Art. 14. Nas hipóteses de falência, liquidação extrajudicial ou
intervenção em instituição financeira agente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou da Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame), estes sub-rogar-se-ão
automaticamente, de pleno direito, nos créditos e garantias constituídos em'favor do agente financeiro, decorrentes das respectivas operações de repasse.
Art. 15. Observado o disposto no art. S·, in fine, desta medida
provisória, ficam revogados o art. 25 da Lei n· S.177, de 1· de março
de 1991, e os §§ 2· e 3· do art. 2· da Lei n· S.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.423, de 9 de maio de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de junho de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.472, DE 5 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre os quadros de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Gerai da UniOO, do Ministério da Fazenda, e dá outras providências.

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

Art. 4' O cargo de Consultor Jurídico de Ministério e do Estado-Maior das Forças Armadas, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), corresponde ao nivel101.5.
Art. 5' Fica assegurada a percepção da vantagem prevista no
art. 1', inciso I, e § 1', do Decreto-Lei n' 2.333, de 11 de junho de 1987,
com a disciplina nele estabelecida, aos seus beneficiários, inclusive
àqueles integrantes de quadros de entidades não mais sujeitas a
regime especial de remuneração.
§ l' Os efeitos financeiros do disposto neste artigo vigoram,
para os beneficiários referidos no caput, a partir de 19 de setembro
de 1992.
§ 2' À vantagem referida neste artigo fazem jus também os
titulares de cargos integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da
União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar n' 73, de 10 de
fevereiro de 1993, e os Juízes do Tribunal Maritimo instituído pela
Lei n" 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, com as modificações introduzidas pela legislação ulterior.
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Art. 6° Ficam prorrogados, por mais 24 meses, a partir do seu
término, os prazos referidos no art. 20 da Lei nº 9.028, de 12 de abril
de 1995.
Art. 7° O §3° do art. 17 da Lei nO 8.429, de 2 de junho de 1992,
passa a.vigorar com a seguinte redação:
«§ 3° No caso de a ação principal ter sido proposta pelo
Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3°
do art. 6º da Lei nO 4.717, de 29 de junho de 1965."
Art. 8° As despesas decorrentes da aplicação desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.424, de 9 de maio de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entre em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de junho de 1996; 175° da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão
ANEXO I

Advocacia-Geral da União
Situação Anterior
Nllde
Cargos

10
3
1
6
3

Denomíneçâo

Situação Nova

Código

Nllde
Cargos

Denominação

Gabinete do Advogado-Geralda União
10
Consultor da
DAS 102.5
União
Atljunto do
3
Adjunto do
Advogado- Geral
DAS 102.5
Advogado-Geral
Chefe de Gabinete
DAS 101.5
1
Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
DAS 102.4
6
Assessor Técnico
DAS 101.3
Oficial de Gabinete
3
Oficial de Gabinete

Consultor da
União

Código

DAS 102.6
DAS 102.6
DAS 101.5
DAS 102.4
DAS 101.3
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Situação Anterior

Situação Nova

N'de
Cargos

Denominação

Código

2
11
5

Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Diretor de Divisão

DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.3

N'de
Cargos

2
16
5

Denominação

Código

Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.3

Coordenador

ANEXO II

Advocacia-Geral da União
N' de Cargos
1
1
1

I

I

Denominação

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

Código
DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1

fi - Gabinete do Corregedor-Geral da Advocacia da União
DAS 101.6
DAS 101.4
DAS 102.3
DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

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

5
1
5
2
1
8
2
1
3

Situação Nova

Situação Anterior

N'de
Cargos

Denominação
III -

3

Adjunto do Pro-

2

curador-Geral
da União
Assessor Jurídico

Código

N'de
Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Procurador-Geral da União

DAS 102.4
DAS 102.3

5

Adjunto do Pro-

4
1
2
1
8
1
2
4
2

curador-Geral
da União
Assessor Jurídico
Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS 102.5
DAS 102.3
DAS 101.4
DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
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ANExom
Advocacia-Geral da União
Ngde Cargos
Denominação
Código
I ...... Gabinete dos Procuradores Regionais em Brasília, no Rio de Janeiro e
em São Paulo: estrutura unitária

1

Chefe de Gabinete
Assessor JUrídico
Assessor Técnico

4

2
2
1
3
6

Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS 101.3
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

II - Gabinete dos Procuradores Regionais em Porto Alegre,
e em Recife: estrutura unitária

1
3
2
2
1
3
6

Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico

Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS 101.3
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

ANEXO IV

Advocacia-Geral da União
Nllde Cargos

Código

Denominação

I - Procuradoria da União no Distrito Federal e nos Estados de
São Paulo e do Rio de Janeiro: estrutura unitária

4
2
1

Assessor Jurídico
Assessor Técnico

Coordenador

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

II - Procuradoria da União nos Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais,
Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul: estrutura unitária

2
1
1

Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

IH - Procuradoria da União nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas,
Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará,
Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe: estrutura unitária
1
Assessor Jurídico
DAS 102.3
1
Assessor Técnico
DAS 102.2
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I

1

1
1

I

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

I

I

DAS 101.3

DAS 102.3
DAS 102.2

ANEXO V
Advocacia-Geral da União
N' de Cargos

I

Denominação

I

Código

I

DAS 102.2

I

DAS 102.2

I

DAS 102.2

I

Código

I - Procuradorias Seccionais da União - Padrão A
(quatro Procuradorias): estrutura unitária
2

I

1

I

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

III - Procuradorias Seccionais da União - Padrão C
(vinte e oito Procuradorias): estrutura unitária

I

1

Assessor Jurídico

ANEXO VI
Advocacia-Geral da União
N' de Cargos

I

Denominação

Diretoria-Geral de Administração
1
2
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe de Divisão

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.473, DE 5 DE JUNHO DE 1996
Dá nova redação a dispositivos da Lei n!2
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. l' O § 6' do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei n' 8.742, de
7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 20

.

§ 6' A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Unico de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim especifico, na forma estabelecida em regulamento.
............................•...........................................................................»

«Art. 37. Os beneficios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ l' A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.
§ 2' Na hipótese da concessão do beneficio após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do requerimento.»
«Art. 40
.
§ l' A transferência dos benefíciários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que
o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2' É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS, até
31 de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente,
aos requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § l' do art.
139 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991.»
Art. 2' Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6' do
art. 20 e no art. 37 da Lei n' 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
Art. 3' O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n? 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de l' de janeiro de 1996.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.425, de 9 de maio de 1996.
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Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.474, DE 5 DE JUNHO DE 1996(*)
Fixa critérios para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo Il do Lei n' 8.237, de 30
de setembro de 1991, para implementação da
isonomia a que se refere o § 1º do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências.

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

Retificada no DO de 12.6.1996 (pág. 3057 desta obra).
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de setembro, outubro e novembro de 1994, na conformidade do disposto nos Anexos I, U e UI desta medida provisória.
§ 29 A aplicação do disposto neste artigo aos servidores civis
que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam percebendo vencimento básico equiparado aos das tabelas vigentes para
o Poder Legislativo, far-se-á mediante compensação de valores, sem
redução do valor do vencimento.
Art. 39 Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício de posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo U da Lei n 9 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os meses
de setembro, outubro e novembro de 1994, passam a ser os constantes
do Anexo IV desta medida provisória.
Art. 49 Fica reconstituída a comissão a que se refere o art. 69
da Lei n 9 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela
previstas, cabendo-lhe promover estudos que ojetivem, especialmente:
I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou assemelhadas, observando-se, ainda, a complexidade das tarefas, critérios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;
U - a implementação do disposto no inciso I do art. 39 da Lei
n 9 8.448, de 21 de julho de 1992;
lU - o estabelecimento de critérios para incorporação ou alteração dos percentuais de gratificações, vantagens e adicionais;
IV - a elaboração da matriz de vencimentos.
Art. 59 O vencimento básico dos servidores civis ativos, inativos
e pensionistas da Administração Pública Federal direita, autárquica
e fundacional, a partir de 19 de dezembro de 1994, passa a ser o
constante dos Anexos V e VI desta medida provisória.
Art. 69 Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício do posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo U da Lei n 9 8.237, de 30 de setembro de 1991, a partir de 19
de dezembro de 1994, passam a ser os constantes do Anexo VII desta
medida provisória.
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Art. 7Q O disposto nesta medida provisória aplica-se, no que
couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do
falecimento de servidor público federal.
Art. 8Q As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.426, de 9 de maio de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entre em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-seodispostono§ 1Q do art. 1Q da Lei Delegada
n Q 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo art. 42 da Lei
n" 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais disposições em contrário, a
partir de F de setembro de 1994.
Brasília, 5 de junho de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
Masao Kananami(*)
Anexo I da Medida Provisória n Q 1.474, de 5 de junho de 1996
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata, Audito-

ria do Tesouro Nacional, Policia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis dos
Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria daFazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Carreira de
Ciência e Tecnologia e dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM e Ipea.

CL

A

P
III
II

Superior

Intermediário

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

429,51
40188

322,13
30141

253,90
24328

190,43
18246

150,35
14317

112,76
10738

(*) Conforme redação dada pela retificação publicada no DO de 12.6.1996 (pág.
3057desta obra).
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CL

A

P

Superior

C

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

I

375,55

281,66

233,10

174,83

136,32

102,24

VI

284,37

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

I

276,17

205,11
196,56
188,37
180,54

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

97,37
92,73
88,33

II

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

223,36

m

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

101,82

76,37

VI

268,21

201,16

V

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

195,37

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

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

97,02
92,46

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

134,30
128,76

100,73
96,57
92,60

IV

IV

m
II
I

D

Auxiliar

40 Horas

V
B

Intermediário

V

225,13

IV

218,66

III

212,39
206,30
200,39

II
I

189,74
184,28
178,98
173,84

214,04

123,47

118,40
113,55

88,12

84,01
80,09
76,36

88,80

85,16

84,13

80,15

72,77

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

72,81

54,61

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

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

Anexo I-A da Medida Provisória nº 1.474, de 5 de junho de 1996
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

429,51
409,06

Juiz-Presidente

Juiz

Anexo I-B da Medida Provisória nº 1.474, de 5 de junho de 1996
Advocacia-Geral da União
Denominação

Vencimento Básico

Advogado da União de Classe Especial

429,51
401,88
375,55

Advogado da União de Primeira Classe
Advogado da União de Segunda Classe

Grat. (Art. 71l da Lei

n' 8.460/92)
170,92
163,38
156,17
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Anexo II da Medida Provisória nº 1.474, de 5 de junho de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores
do Magistério Superior

U

20 Horas
Graduado
214,75

40 Horas
Graduado
429,50

4
3
2
1

171,80
163,62
155,83
148,41

327,24
311,66
296,82

4
3
2
1

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

269,84
256,98
244,76
233,10

4
3
2
1

105,95

100,91
96,10
91,62

211,90
201,82
192,20
183,04

Classe

Nível

Titular
A<ljunto

Assistente

Auxiliar

343,60

Anexo lI-A da Medida Provisória nº 1474, de 5 de junho de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de III e 22 Graus
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

4
3
2
1

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

315,32
300,32
286,02

4
3
2
1

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

260,00
247,62
235,82
224,60

4
3
2
1

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

211,90
201,80
192,20
183,ü4

E

D

C

331,10
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Classe

Nível

B

A

20 Horas

40 Horas

Graduado

Graduado

4
3
2
1

86,33

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

4
3
2
1

70,36
67,01
63,82

140,72
134,02

60,78

121,56

82,23

76,31
74,58

127,64

Anexo IH da Medida Provisória n Q 1.474, de 5 de junho de 1996
Tabela de vencimento básico aplicável aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas
Leis nOs 5.645no e 6.550nS, dos servidores técnico-administrativos das Instituições Federaia de Ensino, conforme arts. SU e seguintes da Lei nl!7.596/87 dos servidores do Ibama,
Embratur, Incra, CFIAer, mpc, Ibac, FBN. FeRE, FCP. LBA, Funai, Funag, FAE, Enap,
FNS, Roquette Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac e Tabela de Especialistas.

CL

A

B

C

D

P

Superior

Intermediário

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

III
fi
I

397,04
373,96

297,78

203,31
195,85

152,48

103,20

188,68

141,51

137,60
131,27
125,25

VI
V
IV
UI
fi
I

302,05
282,67
273,11
263,88

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

136,33

119,51

131,35

114,04

126,55
121,94
117,50

108,84
103,88

150,96

113,22

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

VI
V
IV
III
II
I
V
IV
UI
II
I

351,75

254,97
246,37

280,47
263,81
226,54

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

146,89

145,48

109,11

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

105,15

214,82
207,60
200,63

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

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

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

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

238,05

230,04
222,29

99,16
94,66

98,45

93,93

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

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

61,80
59,02
56,39
53,86

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

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

51,47
49,18
47,01
44,94
42,96
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Anexo IV da Medida Provisória nº 1.474, de 5 de junho de 1996
Anexo li da Lei Nº 8.237, de 30 de setembro de 1991
Gratificações e Indenizações
Tabela li - Gratificação de Habilitação Militar
Valar Percentual
70% do soldo

Situações
Cursos de Altos Estudos
Categoria I

60% do Boldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria fi

50% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento
Cursos de Especialização
Cursos de Formação

35% do soldo

20% do soldo

Tabela 11I - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais
Posto/Graduação

Percentuais

Oâcíal-General

70% do soldo

Oficial-Superior
OficiaI-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha
e Aapírente-a-Ofícíal
Suboficial, Subtenente e Sargento
Demais Praças Especiais e Praças de Graduação Inferior a 3 11
Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

60% do soldo
50% do soldo

35% do soldo
20% do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação
Com 40 anos de serviço ou mais
Com 35 anos de serviço
Com 30 anos de serviço
Transferidos ex officio, para a inatividade remunerada, com
menos de 30 anos de serviço

Percentuais
90% do Boldo
70% do eoldc

60% do soldo

40% do soldo
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Anexo V da Medida Provisória n' 1.474, de 5 de junho de 1996
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata, Audito-

ria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Policia Civil do DF e dos Policiais Civis dos
Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira de
Ciência e Tecnologia, dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM, Ipea, lhama, Embratur,
lucra, CFIAer, IBPC, Ibac, FBN, FeRE, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap, FNS,

Roquette Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac, Tabela de Especialistas dos
'I'écníco-Admínístratívos das Instituições Federais de Ensino conforme arts. 3 2 e seguintes
da Lei ul! 7.596/87 e aos Cargos do Sistema de Cargos Instituídos pelas Leis nl/s5.645170 e
6.550/78.
Superior

CL

p

A

B

C

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

III
II
1

429,51
401,88
375,55

322,13
301,41
281,66

253,90
243,28
233,10

190,43
182,46
174,83

150,35
143,17
136,32

112,76
107,38
102,24

VI
V
N
III
II
1

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

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

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

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

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

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

VI
V
N
III
II
I

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

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

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

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

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

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

V

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

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

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

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

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

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

N
D

Intermediário

III
II
I

Anexo V-A da Medida Provisória n' 1.474 de 5 de junho de 1996
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

Juiz-Presidente

429,51

Juiz

409,06
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Anexo V-B da Medida Provisória nO 1.474, de 5 de junho de 1996
Advocacia-Geral da União
Vencimento Básico

Grat. (art. 72 da
Lei nl! 8.460/92)

Advogado da União de Categoria Especial

429,51

170,92

Advogado da União de Primeira Categoria

401,88

163,38

Advogado da União de Segunda Cetegoria

375,55

156,17

Denominação

Anexo V1 da Medida Provisória n" 1.474, de 5 de junho de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores
do Magistério Superior

20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

214,76

429,51

4

176,91

353,82

Adjunto

3

169,29

338,58

2

162,00

324,00

1

155,03

310,05

4

142,23

284,45

3

136,10

272,20

2

130,24

260,48

1

124,63

249,26

4

114,34

228,68

3

109,42

218,83

2

104,71

209,41

1

100,20

200,39

Assistente

Auxiliar
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Anexo VI-A da Medida Provisória nº 1.474, de 5 de junho de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de 12 e 2 2 Graus

Classe
Titular

E

D

C

B

A

20 Horas

40 Horas

Nível
U

Graduado
198,67

Graduado

4
3
2
1

168,05
160,81
153,89
147,26

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

4
3
2
1

136,35
130,48
124,86

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

4
3
2
1

114,34
109,42

397,34

119,49

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

104,71
100,20

4
3
2
1

94,52
90,02
85,74

4
3
2
1

77,03
73,36

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

81,65

154,06
146,72
139,73
133,08

69,87
66,54

Anexo VII da Medida Provisória nº 1.474, de 5 de junho de 1996
(a partir de 1º de dezembro de 1994)
Anexo II da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991
Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Situações

150%do soldo

Cursos de Altos Estudos

130%do soldo

Cursos de Altos Estudos

110%do soldo
80%do soldo
60%do soldo

Cursos de Especialização

Categoria I
Categoria TI
Cursos de Aperfeiçoamento
Cursos de Formação
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Tabela III - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto ou da Graduação em situações normais
Posto ou Graduação

Percentual

150% do soldo

Oficial-General
Oficial-Superior

130% do soldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha e
Aspirante-a-Oficial

110% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

85% do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a 3 2
Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

60%do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Percentual

Situação
Com 40 anos de serviço ou mais

180% do 80140

Com 35 anos de serviço

140% do soldo

Com 30 anos de serviço ou mais

120% do soldo

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

80% do soldo

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.475, DE 5 DE JUNHO DE 1996
Altera as Leis nse 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 6' e 9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6' O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender dos gastos efetivos daquele Fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES."
«Art. 9º
.
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§ 7º O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos aos
Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo em
vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei n? 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível de
emprego no País, podendo a Uníão, mediante a apresentação'de
contragarantias adequadas, prestar garantias parciais a operações da espécie, desde que justificado em exposição de motivos
conjunta dos Minístérios do Planejamento e Orçamento e da
Fazenda»

Art. 2º Os arts. 17 e 19 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentária anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Social."
«Ar1;; 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social."
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.427, de 9 de maio de 1996.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold. Stephanes
Adib Jatene
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.476, DE 5 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre. medidas reguladoras do
abastecimento do mercado interno de produtos do setor sucroalcooleiro.

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

Art. 1º O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
fixará, em Planos Anuais de Safra, os volumes de produção de açúcar
e de álcool, necessários ao abastecimento dos mercados na Região
Centro/Sul e na Região NortelNordeste, assim como os destinados à
formação de estoques de segurança.
§ 1º Os Planos Anuais de Safra indicarão, também, os volumes
de açúcar e de álcool caracterizados como excedentes às necessidades
dos mercados internos regionais, bem como aqueles cuja importação
seja indispensável para complementai: a oferta nacional.

§ 2º Os volumes de açúcar e de álcool a que se referem o caput
e o § 1º deste artigo poderão ser modificados pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, sempre que o recomendar o
comportamento da produção de cana-de-açúcar utilizada como matéria-prima pelas empresas do setor sucroalcooleiro e o dos mercados
consumidores.
§ 3º Em qualquer hipótese, os Planos Anuais de Safra e suas
modificações serão aprovados em portaria específica do Ministro de
Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
§ 4º Os excedentes de açúcar referidos no § 1º poderão ser
convertidos em mel rico ou em mel residual, observados os parâmetros técnicos de conversibilidade.

Art. 2º Para os efeitos do artigo anterior, consideram-se compreendidos nas Regiões:
I - NorteINordeste: os Estados do Acre, Amazonas, Pará,
Rondônia, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Tocantins;
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II - Centro/Sul: os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.

Art. 3' Aos excedentes de que trata o art. l' e aos de mel rico e
de mel residual, poderá ser concedida isenção total ou parcial do
imposto sobre exportação, mediante despacho fundamentado conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do Comércio e
do Turismo, que fixará, dentre outros requisitos, o prazo de Sua
duração.
Art. 4' Em operações de exportação de açúcar, álcool, mel rico
e mel residual, com isenção total ou parcial do imposto sobre exportação, á emissão de Registros de Venda e de Registros de Exportação,
ou de documentos de efeito equivalente, pela Secretaria de Comércio
Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
sujeitar-se-á aos termos estritos do despacho referido no artigo anterior.
Art. 5' A exportação de açúcar e álcool, com a isenção de que
trata o art. 3', poderá, no todo ou em parte, ser objeto de:
I ~ .cotas atribuídas a empresas produtoras nos Planos
Anuais de Safra;
II - ofertas públicas, regionais e periódicas, precedidas dos
respectivos editais que conterão, como informações essenciais, o dia,
o local e a hora de sua realização e os volumes a serem ofertados.
Parágrafo único. Diferentes limites de isenção poderão ser fixados no respectivo edital, para produtos de diferentes níveis de qualidade ou valor agregado.
Art. 6' Àf3 ofertas públicas de que trata o art. 5', inciso Il,
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei n" 8.666, de 21 de junho
de 1993.

Art. 7' A isenção total ou parcial do imposto de exportação, de
que trata esta medida provisória, não gera direito adquirido e será
tornada insubsistente sempre que se apure que o habilitado não
satisfazia ou deixou de satisfazer os requisitos ou não cumpria ou
deixou de cumprir as condições para a concessão do favor.
Art. 8' Ficam isentas do imposto sobre exportação as operações:
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I - amparadas em autorizações de produção de açúcar para
o mercado externo, concedidas a empresas localizadas na Região
Norte!Nordeste pelo extinto Ministério da Integração Regional, e com
embarques já autorizados para até 31 de agosto de 1995;
II - de exportação de açúcar para o mercado preferencial
norte-americano, nos volumes autorizados pelo extinto Ministério da
Integração Regional e pela extinta Secretaria de Política Comercial
do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para embarques até 30 de setembro de 1995;
III - de exportação de açúcar autorizadas pelo extinto Ministério da Integração Regional, vinculadas a operações de importação
de álcool já realizadas e comprovadas junto à Secretaria de Produtos
de Base do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Art.. 9· O Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 10. O caput do art. 3· do Decreto-Lei n· 1.578, de 11 de
outubro de 1977, passa a vigorar com à seguinte redação:
«Art. 3· A alíquota do imposto é de 25% (vinte e cinco por
cento), facultado ao Poder Executivo, mediante ato do Conselho
Monetário Nacional, reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos
objetivos da política cambial e do comércio exterior."
Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias, encaminhará
ao Congresso Nacional projeto de lei para atender ao disposto nos
arts. 56 e 57 da Lei n· 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.428, de 9 de maio de 1996.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
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MEDIDA PROVISÓRIA N"1.477, DE 5 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providências.

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

Art. 1" O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matricula, entre o
estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ 1" O total anual referido no caput deste artigo deverá Ser
limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente
cobradas em 1995, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo
ano.

§ 2" Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de pessoal
e custeio.
§ 3" O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos, desde que não excedam
ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4" Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço da mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5" Para os fins do disposto no § 1", não serão consideradas
quaisquer'alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.

Art. 2" O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por
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sala-classe, no período mínimo de 45 dias antes da data final para
matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.

Art. 3º Quando as condições propostas nos termos do art. I º não
atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4º A Secretaria de Direito Econõmico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ 1º Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2º Ficam excluídos do valor total de que trata o § 1º do art. 1a
os valores adicionados às mensalidades de 1995, que estejam sob
questionamentos administrativos ou judiciais.

Art. 5º Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7º São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
nº 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de pais e
alunos, pais de alunos ou responsáveis.
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Art. 8' O art. 39 da Lei n' 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do segninte inciso:
«IX - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do lega]
ou contratualmente estabelecido..
Art. 9' A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem responden,
do por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.429, de 9 de maio de 1996.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 12. Revogam-se a Lei n? 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o

art. 14 da Lei n" 8.178, de l' de março de 1991; e a Lei n' 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 5 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
ANEXaI
Nome do Estabelecimento:

CGC:
Data do Registro:

Nome Fantasia:

Registro no MEC nl!
Endereço:

Cidade:
Telefone: (

Estado:
)

CEPo

Telex:

Fax: (MM)

Pessoa responsável pelas informações:
Entidade Mantenedora:
Endereço:
Estado:

Telefone: (

)

CEPo
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Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios
(pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1
2

3
4

5
6
7

8
9

10

Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1

2

3
4
5
6
7
8
9

10

Indicadores Globais
1995

1996 (')

N'Il de funcionários:
Nl de professores:
Carga horária total anual:
Faturamento total em R$:
(*) Valor estimado p/1996
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Endereço para correspondência:
(se diferente do que consta acima)

Endereço:

Cidade:
~ês

_

Estado::

,CEP::

_

da data-base dos professores:

Local:
(Carimbo e assinatura do responsável)

--.Data::

_
_

ANEXOU

Nome do Estabelecimento
Componentes de Custos

1995

1996

(Despesas)

(Valores em Real)

(Valores em Real)

1.0 Pessoal
1.1 Pessoal docente
1.1.1 Encargos sociais
1.2 Pessoal técnico e administrativo
1.2.1 Encargos sociais

2.0 Despesas gerais e administrativas
2.1 Despesas com material
2..2 Conservação e manutenção

2.3 Serviços de terceiros
2.4 Serviços públicos
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)

2.6 Outras despesas tributárias
2.7 Aluguéis

2.8 Depreciação
2.9 Outras despesas
3.0 Subtotal- (1+2)

4.0 Pro labore
5.0 Valor locativo

6.0 Subtotal- (4+5)
7.0 Contribuições sociais
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1995

Componentes de Custos
(Despesas)

(Valores em Real)

1996
(Valores em Real)

7.1 Pís/Paaep

7.2 Cofins
8.0 Total geral- (3+6+7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos não pagantes
Valor da última mensalidade do ano anterior R$
Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$

Local:

.

.I

em:

Data:

./

1996

./

.

Carimbo e assinatura do responsável

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.478, DE 5 DE JUNHO DE 1996
Dá nova redação aos arts. 9º da Lei n"
8.036, de 11 de maio de 1990, e 2' da Lei n'
8.844, de 20 de ioneíro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 10 O art. 9º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9º As aplicações com recursos do FGTS poderão ser
realizadas diretamente pela Caixa Econômica Federal, pelos
demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) e pelas entidades para esse fim credenciadas pelo Banco
Central do Brasil como agentes financeiros, exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador do FGTS, em
operações que preencham os seguintes requisitos:
I -

garantias:
a) hipotecária;
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b) caução de créditos hipotecários próprios, relativos a fi.
nanciamentos concedidos com recursos do agente financeiro;
c) caução dos créditos hipotecários vinculados aos imóveis
objeto de financiamento;

d) hipoteca sobre outros imóveis de propriedade do agente
financeiro, desde que livres e desembaraçados de quaisquer ônus;

e) cessão de créditos do agente financeiro, derivados de
financiamentos concedidos com recursos próprios, garantidos por
penhor ou hipoteca;

f> hipoteca sobre imóvel de propriedade de terceiros;
g) seguro de crédito;

h) garantia real ou vinculação de receitas, inclusive tarífárias; nas aplicações contratadas com pessoa jurídica de direito
público ou de direito privado a ela vinculada;

i) aval em nota promissória;

j) fiança pessoal;
k) alienação fiduciária de bens imóveis em garantia;

/) fiança bancária;
m) outras, a critério do Conselho Curador do FGTS;

§ 5' As garantias, nas diversas modalidades discriminadas no
inciso I do caput deste artigo, serão admitidas singular ou supletivamente, considerada a suficiência de cobertura para os empréstimos e
financiamentos concedidos."
Art. 2' O art. 2' da Lei n' 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
Ool. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2587-2772, jun. 1996

2629
correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação respectiva.
§ I' O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento
de custa nos processos judiciais de cobrança de seus créditos.
§ 2' As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem
a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em
Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento
dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
§ 3' Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.
§ 4' Na cobrança judicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para o Fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cobrança."
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.430, de 9 de maio de 1996.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de junho de 1996; 175' da Independência e lOS' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.479, DE 5 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ 1º Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.

§ 2º Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Art. 2º Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.431, de 9 de maio de 1996.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revoga-se o art. 6º da Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 5 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.480, DE 5 DE JUNHO DE 1996
Altera a redação de dispositivos das Leis
n's 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e
8.911, de 11 de julho de 1994, para instituir
os décimos incorporados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Os arts. 62 e 67, caput, da Lei n· 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 62. Ao servidor efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão
ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.
§ 1· A retribuição de que trata o caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto ..em lei, à
remuneração do servidor efetivo e integra o provento de aposentadoria, na proporção de um décimo por ano de exercício nas
funções e cargos de confiança, até o limite de dez décimos.
§ 2· Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no período de um ano, a importãncia a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.

§ 3· Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observando o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4· Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a incorporação."

"Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de um por cento por ano de serviço efetivo prestado à União, às
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autarquias e às fundações públicas federais, observado o limite
máximo de 35% incidente exclusivamente sobre o vencimento
básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função
ou cargo de confiança.»
Art.. 2" Os arts. 3" e 10 da Lei n" 8.911, de 11 de julho de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3" Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor ocupante
de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em cargo de provimento em comissão ou de Natureza
Especial, previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, a
cada doze meses de efetivo exercício, a importância equivalente
a um décimo:

l - n o caso dos ocupantes de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), Níveis 6, 5
e 4, e dos cargos de Natureza Especial, observada a opção formalizada à época da percepção:
a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebida em seu órgão ou entidade de origem a remuneração do cargo
em comissão ou de Natureza Especial;
b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;

II - do valor referente à representação mensal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se
tratar dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), Níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos de Direção
(CD);

III - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.
§ 1" Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento exercido concomitantemente ao do cargo efetivo regido pela Lei n" 8.112, de
1990.
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§ 2º No caso dos ocupantes de cargos em comissão.do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), Níveis 6, 5 e 4,
e dos cargos de Natureza Especial, havendo o servidor optado
pela remuneração total do cargo em comissão, considera-se, para
efeito de incorporação dos décimos, a diferença entre a remuneração de origem na data em que o servidor completou o interstício
e a remuneração do cargo em comissão exercido por maior tempo.
§ 3º Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior."

"Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, regidas pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo
Poder ou de outro Poder da União, a incorporação de décimos
decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, ou de cargos de provimento em comissão ou de Natureza Especial.
Parágrafo único. A incorporação das parcelas remuneratórias, de que trata este artigo, será efetivada com base no nível da
função de direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em
comissão equivalente no Poder cedente do servidor."
Art. 3º Serão consideradas transformadas em décimos, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta medida
provisória, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quintos, observado o limite máximo de dez décimos.
Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo darse-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.
Art. 4º Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 de janeiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
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I - estabelecidos na Lei n? 8.911, de 1994, na redação original,
para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19 de
janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
II - estabelecidos pela Lei nO 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre 1º de março e 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo único, Ao servidor que completou o interstício a partir
de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimos nos
termos da Lei n· 8.911, de 1994, com a redação dada por esta medida
provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que completou
o interstício.

Art. 5· As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei n" 9.030, de 13 de abril de 1995, com
efeitos vigorantes a partir de 1· de março de 1995, utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei n? 8.911, de 1994, na redação original.
§ 1· Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), Níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo
VI da Lei n· 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo desempenho de função.
§ 2· O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 6· É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei n· 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei n?
8.112, de 1990, exclni a incorporação de que trata o art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.
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Art. 7º Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei nº
8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fixada pela Lei nº 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de 1º de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa data;
II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a 1º de março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei nº 7.596, de 10
de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados
após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções
gratificadas, previstas na Lei nº 8.168, de 1991.
Art. 8º O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990,
na redação dada por esta medida provisória, será considerado uma
única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas
de quintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou
décimos em um único cargo.
Art. 9º· O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2º
da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de
Estado.
Art. 10. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituídos pela Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável
da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEPl, instituidas
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pela Lei n· 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo; valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.

Art. 11. O caput e o § 1· do art. 7· da Lei n" 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 5· e renumerados os subseqüentes:
«Art. 7° Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal
direta, das autarquias, incluídas as em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo Órgão Central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles
a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração
e da essência das atribuições dos cargos de que são ocupantes.
§ 1· Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cuj as
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

Art. 12. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 13. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxilio
financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do
cargo a que estiver concorrendo.
§ 1· No caso de o candidato ser servidor da Administração
Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.
§ 2° Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos,
como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser
investido.
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Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. I", exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2", exceto os §§ 2"
e 3" do art. 3" da Lei n" 8.911, de 1994, 5", 6", 7", 9", 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória n" 1.160, de 26 de outubro de 1995, e as Medidas
Provisórias nOs 1.195, de 24 de novembro de 1995,1.231, de 14 de
dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de
fevereiro de 1996, 1.347, de 12 de março de 1996, 1.389, de 11 de abril
de 1996, e 1.432, de 9 de maio de 1996.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 16. Revogam-se os §§ I" e 2" do art. 78 e o art. 193 da Lei
n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 5"e 6" da Lei n" 8.911,
de 11 de julho de 1994.
Brasília, 5 de junho de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDAPROVISÓRIAN"1.481,DE 5DEJUNHO DE 1996
Altera a Lei n' 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

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

Art. I" Os dispositivos adiante indicados da Lei n" 8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
«Art, I"

.

II - contribuir para a redução e melhoria do perfil da
divida pública, concorrendo para o saneamento do setor público;
.....••..............•................................................................•..............••.»
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«Art. 2Q Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:

I - empresas e instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo;
II - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
III - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;
IV ~ instituições financeiras públicas e estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n Q 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 1Q Considera-se desestatização a alienação, pela União,
de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderãncia nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores da sociedade.
§ 2 Q Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades, bem como aos serviços
públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, quando
pertinente.
§ 3Q Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do ari. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o ari. 177 da
Constituição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constituição, não
se aplicando a vedação aqui prevista às pariicipações acionárias
detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participações.»
,/Art. 4Q As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:

I - alienação de participação societária, inclusive de controle
acionário, preferencialmente mediante a pulverização de ações;
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IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;
VI blicos.

concessão, permissão ou autorização de serviços pú-

§ 1" A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.
§ 2" Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa."

«Art. 5" O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:

I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de Presidente;
11 - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;

111 - Ministro de Estado da Fazenda;
IV ~ Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
V - Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo.
§ 1" Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule.
§ 2" Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
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§ 3' Participará também das reuniões, sem direito a voto,
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4' O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum
do colegiado.
§ 5' Quando deliberar ad referendum do conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
§ 6' O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representante de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 72 O conselho rsunir-se-á, ordinariamente, uma vez par
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
presidente.
§ 8' Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
§ 9' Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
conselho serão representados por substitutos por eles designados.»
«Art. 6' Compete ao Conselho Nacional de Desestatizaçâo:
I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de instituições
financeiras de empresas, serviços públicos e participações minoritárias no programa;
II - aprovar:
a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou
jurtdica e o saneamento financeiro, necessários às desestatizações;
c) as condições aplicáveis às desestatizações;

Col. Leis IWp. Fed. Brasil,Brasília,v. 188, n. 6, p. 2587-2772, jun. 1996

2641
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela

União;

e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação
de subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações;
f) a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades;

III - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;
V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo Presidente do Conselho.
§ 1º Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho
Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
do Presidente da República, o órgão da administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 21
desta lei.
§ 2º O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos, objeto de concessão, permissão ou autorização.

§ 3º A desestatização de empresas de pequeno e médio
portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber,
as atribuições previstas no art. 21 desta lei."

"Art. 7º Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:
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I -

presidir as reuniões do conselho;
U - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;
lU - encaminhar à deliberação do conselho as matérias
previstas no art. 6· desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a designação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso lU,
desta lei.»
«Art. 8· A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4·, pressupõe
a delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatização.»

«Art. 9· Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociaís.»
«Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ I· As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
§ 2· Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos
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depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.
§ 3' Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
§ 4' Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatízação.»

«Art. 11. A União e as entidades da administração indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que
vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
que determinar a inclusão da sociedade no referido Programa,
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.

Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de
debêntures, quando couber."
«Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa ou instituição financeira incluída no Programa N acional de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário
Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do
qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;

b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;

c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
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d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;

e) pagamento de dividendos à Uuíão Federal ou a sociedades
por esta controladas, direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;
f) sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos

estudos de avaliação;
h) valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendidos.»

«Art. 13. A alienação de ações a pessoas fisicas ou jurídicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior.»
«Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los,
preferencialmente, na quitação de suas dívidas vencidas perante
a União.»
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no ãmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:

I -

admissão de moeda corrente;

II - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no ãmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caíxa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização.

III - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no ãmbito do PND, de títulos e créditos
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líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra entidades
por ela controladas, inclusive aquelas em processo de liquidação,
desde que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional
e que venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro
Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND."
«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.

Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
será utilizada pelo representante do titular das ações como
instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artigo."
«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será admínistrado pelo Banco Nacional de Desenvolvímento Econõmico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo."
«Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização,
aí se incluindo os serviços de secretaria;

Il - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;

In - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servídores da
administração direta ou indireta requisitados nos termos do art.
7", inciso IV, desta lei, para o fim de prover apoio técnico à
implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros servíços especializados necessários à execução das desestatizações;
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v - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização as matérias de que trata o inciso II do art. 6'
desta lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
Conselho Nacional de Desestatização, ser feito pelo Banco Central
do Brasil, diretamente ou por meio de empresa especializada."
«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações sobre as
mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.

Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e
outros dados necessários à execução dos processos de desestatização.»
«Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com: terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.

Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do Gestor
do Fundo Nacional de Desestatizaçâo, poderão ser dispensados
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a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo.»

Art. 2° No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei nO 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 3° O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 4° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.433, de 9 de maio de 1996.
Art. 5° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6° Revogam-se os arts. 17, 19,22 e 26 da Lei nO 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 5 de junho de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.482, DE 5 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguínte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1· A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide
sobre sua remuneração conforme definida no inciso III do art. 1· da
Lei n· 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir, com vigência
a partir de 10 de julho de 1994 e até a data de publicação da lei qUe
disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor público civil:
(com base na Lei

Faixas
de 19.1.93, Anexo III)

Alíquota

n~ 8.622,

(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
D, Padrão IV - NA, inclusive

9

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe D,
Padrão IV - NA, exc1usive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV - NI, inclusive

10

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C,
Padrão IV - NI, exc1usive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV - N8, inclusive

11

Remuneração superior a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C, Padrão
N, N8

12

Art. 2' A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
II - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n? 8.212, de
24 de julho de 1991.
Art. 3· Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n· 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
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Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.434, de 9 de maio de 1996.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDAPROVISÓRIAN·1.483, DE 5 DE JUNHO DE 1996(*)
Reduz o Imposto de Importação para os
produtos que especifica e dá outras providênczcs.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até 31 de dezembro de 1999:
I - redução de noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos
acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
II - redução de até noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos
e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos; e
III - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente sobre os produtos relacionados nas alíneas a a c do §
1· deste artigo.
(*) Republicada por ter ocorrido erro na paginação do texto, publicada no DO de
10.6.1996 (pág. 3013 desta obra).
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§ 1" O disposto nos incisos I e Il aplica-se exclusivamente às
empresas montadoras e aos fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto
de três rodas ou mais e jipes;
b) caminhonetas, furgões, pick-ups e veículos automotores, de
quatro rodas ou mais, para transporte de mercadorias de capacidade
máxima de carga não superior a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias
de capacidade de carga igual ou superior a quatro toneladas, veículos
terrestres para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agricolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
f> carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de
mercadorias; e
h) partes, peças e componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nesta e nas alíneas anteriores.
§ 2Q O disposto no inciso In aplica-se exclusivamente às importações realizadas diretamente pelas empresas montadoras e fabricantes nacionais dos produtos nele referidos, ou indiretamente, por
intermédio de empresa comercial exportadora, em nome de quem será
reconhecida a redução do imposto, nas condições fixadas em regulamento.
§ 3Q A aplicação da redução a que se referem os incisos I e n não
poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação inferior a
dois p ar cento.
§ 4Q A aplicação da redução a que se refere o inciso In deste
artigo não poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação
inferior à Tarifa Externa Comum.
§ 5Q OS produtos de que tratam os incisos I e n do caput deste
artigo deverão ser usados no processo produtivo da empresa e, adicionalmente, quanto ao inciso I, compor o seu ativo permanente,
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vedada, em ambos os casos, a revenda, exceto nas condições fixadas
em regulamento.
§ 6· Não se aplica aos produtos importados nos termos deste
artigo o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei n" 37, de 18 de
novembro de 1966.
§ 7· Não se aplica aos produtos importados nos termos do inciso
III o disposto no art. 11 do Decreto-Lei nO 37, de 1966, ressalvadas as
importações realizadas por empresas comerciais exportadoras nas
condições do § 2· deste artigo, quando a transferência de propriedade
não for feita à respectiva empresa montadora ou fabricante nacional.
§ 8· Não se aplica aos produtos importados nos termos dos
incisos I, 11 e 111 o disposto no Decreto-Lei n· 666, de 2 de julho de
1969.
Art. 2· O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:
I - o valor total FOB das importações de matérias-primas e
dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § 1· do artigo anterior,
procedentes e originárias de países-membros do Mercosul, adicionadas às realizadas nas condições previstas nos incisos 11 e 111 do artigo
anterior, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa;
11 - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricados no País, e o valor total FOB das
importações dos mesmos produtos realizadas nas condições previstas
no mesmo inciso, em período a ser determinado, por empresa;
111 - o valor total das aquisições de matérias-primas, produzidas no País, e o valor total FOB das importações de matérias-primas
realizadas nas condições previstas no inciso 11 do artigo anterior, em
período a ser determinado, por empresa; e
IV - o valor total FOB das importações dos produtos relacionados no inciso 11 do artigo anterior, realizadas nas condições previstas no mesmo inciso e o valor das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa.
§ 1· Com o objetivo de evitar concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionaís à importação
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dos produtos relacionados nos incisos I e II do artigo anterior, nas
condições estabelecidas nestes mesmos incisos.

§ 2Q Entende-se, como exportações líquidas, o valor FüB das
exportações dos produtos relacionados no § 1Q do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FüB das importações realizadas sob o regime de
drawback; e
b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a representante no exterior.
§ 3Q No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.
§ 4Q Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas no País, definidas em regulamento, poderá ser estabelecido prazo para o atendimento às proporções a que se refere este artigo,
contado a partir da data do primeiro desembaraço aduaneiro dos
produtos relacionados nos incisos II e III do art. 1Q.
Art. 3Q Para os efeitos dos arts. 2Qe 4Q, serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no exterior, as:
I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituidas nos termos do Decreto-Lei n? 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora; e
II - exportações realizadas por intermédio de subsidiárias integrais.
Art. 4Q Poderão ser computadas adicionalmente, como exportações líquidas, nas condições estabelecidas em regulamento, valores
correspondentes:
I - ao valor FüB exportado dos produtos de fabricação própria relacionados nas alíneas a a h do § 1Q do art. 1Q;
II - às máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
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industriais e de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes, peças de reposição, fabricados no Pais e incorporados ao ativo permanente das empresas;
III - ao valor FOB importado de ferramentais de prensa novos,
bem como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição, incorporados ao ativo permanente das empresas; e
IV - a investimentos efetivamente realizados em desenvolvimento tecnológico no Pais, nos limites fixados em regulamento.
Art. 5º Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão as regras definidas em regulamento.
Art. 6º As empresas fabricantes dos produtos referidos na alínea h do § 1e do art. 1º, que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no Pais, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § 1a do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativo àqueles produtos, desde que a exportação tenha sido intermediada pela montadora..
Art. 7º O Poder Executivo poderá estabelecer, para as empresas
montadoras e fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
h do § 1º do art. 1º, em cuja produção forem utilizados insumos
importados, relacionados no inciso II do mesmo artigo, índice médio
de nacionalização anual, decorrente de compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.
Parágrafo único. Para as empresas que venham a se instalar no
Pais, para as linhas de produção novas e completas, onde se verifique
acréscimo de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresasjá instaladas, definidas em regulamento, o índice de que trata este
artigo deverá ser atendido no prazo de três anos, a contar da data de
inicio da produção dos referidos produtos, conforme dispuser o regulamento.
Art. 8º O comércio realizado no âmbito do Mercosul, dos produtos relacionados no art. 1º, obedecerá às regras específicas aplicáveis,
Art. 9º O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
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brados nos termos dos Decretos-Leis n's 1.219, de 15 de maio de 1972
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério d~
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 10. A autorização de importação e o desembaraço adua,
neiro dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § 1a do art. 1e são
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuí,
zo das demais exigências legais e regulamentares:
I -

Certificado de Adequação à legislação nacional de trãnsito;

e

11 - Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei n' 8.723, de 28 de outubro de 1993.
§ 1e Os certificados de adequação de que tratam os incisos I e
11 serão expedidos, segundo as normas emanadas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama),

§ 2º As adequações necessárias à emissão dos certificados serão
realizadas na origem.
§ 3º Sem prejuízo da apresentação do certificado de que trata o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trânsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.

Art. 11. O Poder Executivo estabelecerá os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se referem os artigos
anteriores, bem como os mecanismos de controle necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Parágrafo único. O reconhecimento da redução do imposto de
importação de que trata o art. l' estará condicionado à apresentação
da habilitação mencionada no caput deste artigo.
Art. 12. As pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real,
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
depreciação normal e sem prejuízo desta, do custo de aquisição ou
construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos,
novos, relacionados no anexo à Medida Provisória n' 1.461, de 23 de
maio de 1996, adquiridos entre a data da publicação desta medida
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provisória e 31 de dezembro de 1997, utilizados em processo industrial do adquirente.
§ 1· A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
§ 2· A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.
§ 3· A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.
§ 4· As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.

Art. 13. A inobservância ao disposto nas proporções, limites e
índice a que se referem os arts. 2· e 7· estará sujeita a multa de:
I - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 10, que
exceder a proporção a que se refere o inciso II do art. 2·;
II - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1·, que
exceder os limites adicionais a que se refere o § 1· do art. 2·;

III - sessenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. 10, que exceder a proporção a que se refere o inciso III
do art. 2·;
IV - sessenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. 1·, que exceder os limites adicionais a que se refere o
§ 1· do art. 2·;
V - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso II do art. 1·, que
concorrer para o descumprimento do índice a que se refere o caput do
art.7Q;
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VI
120% incidente sobre o valor FOB das importações rea,
lizadas nas condições previstas nos incisos II e III do art. 1·, qus
exceder a proporção a que se refere o inciso I do art. 2·; e
VII - setenta por cento incidente sobre o valor FOB das impo-,
tações dos produtos relacionados no inciso II do art. 1·, realizadas nas
condições previstas no mesmo inciso, que exceder a proporção a que
se refere o inciso IV do art. 2·.
Parágrafo único. O produto da arrecadação das multas a que
refere este artigo será recolhido ao Tesouro Nacional.

Se

Art. 14. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória:
I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais; e
'
II - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros de
mesma natureza.
Art. 15. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei n'' 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.435, de 9 de maio de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de junho de 1996; 175· da Indepenedência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.484, DE 5 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Induetrializados, para ressarcimento do valor do
PIS I Pasep e Cofins nos casos que especifica,
e dá outras providências.

O PRESIDNETE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1a O produtor exportador de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
comoressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nºs 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.
Art. 2º A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
Parágrafo único. O crédito fiscal será o resultado da aplicação
do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo.
Art. 3º Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do
montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do
valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1º, tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita
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-

operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos interme_
diários e material de embalagem.
Art. 4º Em caso de comprovada impossibilidade de utilização
do crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos
Industrializados devido, peloprodutor exportador, nas operações de
venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em moeda cor.
rente.
Art. 5· A eventual restituição, ao fornecedor, das importâncias
recolhidas em pagamento das contribuições referidas no art. 1·, bem
assim a compensação mediante crédito, implica imediato estorno
pelo produtor exportador, do valor correspondente.
'
Art. 6· O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória,
inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para
fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição
de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos
lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador.
Art. 7· O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encami.
nhará ao Congresso Nacional projeto de lei cancelando dotação orçamentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária decor.
rente desta medida provisória.
Art. 8· São declarados insubsistentes os atos praticados com
base na Medida Provisória n· 905, de 21 de fevereiro de 1995.
Art. 9· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.436, de 9 de maio de 1996.
Art. 10.
publicação.

Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

Brasília, 5 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.485, DE 7 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoasjuridicas a
que se refere o § L"do art. 22 da Lei n' 8.212,
de 24 dejulho de 1991, e dá outras prooidênelas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1Qdo art. 22 da Lei n Q8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I -- reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
II -- valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda não liquidadas;
III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,

financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresa de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;
c) despesas de câmbio;
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d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e

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

no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;

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

c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas;

V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de
provisões ou reservas técnicas;

Vl - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ 1· É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas na
cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.

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

Art. 2· A contribuição de que trata esta medida provisória será
calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a base de
cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3· As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § 1· do art. 22 da Lei n· 8.212,
de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta medida
provisória.
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Art. 4Q O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.437, de 10 de maio de 1996.
Art. 6 Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7Q Ficam revogados o art. 5Q da Lei n Q 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e os arts. 1Q, 2Q e 3Q da Lei n Q 8.398, de 7 de janeiro
de 1992.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.486, DE 7 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei nºS.031, de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei nº8.177, de lºde março
de 1991, e da Lei n" 8.249, de 24 de outubro
de 1991, e altera o art. 3' da Lei n' 8.249/91.

O PRESIDNETE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F O art. 30 daLeinQ 8 . 1 7 7 , de I? de março de 1991, alterado
pela Lei n" 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados
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-

na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a
finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários
para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou
para realização de operações de crédito por antecipação de recei_
ta.
§ 1" Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os
recursos recebidos em moeda corrente;

b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2" Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República."
Art. 2" O art. 2" da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2" A NTN será emitida com as seguintes características gerais:
I - prazo: até 30 anos;
IH - formas de colocação:
a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;
c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
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colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), instituído pela Lei n? 8.187, de 1· de junho de 1991; nas
operações de troca por Brazil Investment Bond (BIB), de que trata
o art. 1· desta lei; e nas operações de troca por bônus previstas
nos acordos de reestruturação da dívida externa.

§ 2·

.

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

Art. 3· O parágrafo único do art. 3· da Lei n· 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3 2

.....•.•......................••..........................•.•.....................

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
ãmbito do Programa Nacional de Desestatizção (PND), de que
trata a Lei n? 8.031, de 12 de abril de 1990."
Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.438, de 10 de maio de 1996.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.487, DE 7 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1e Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7º, inciso XI, da Constituição.
Art. 2º Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ 1e Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constarregras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, 08 seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2º O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3º Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
a) a pessoa física;
b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:

1. não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
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2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade
institucional e no País;
3. destine O seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais,
comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.

Art. 3º A participação de que trata o art. 2º não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1º Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2º É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.

§ 3º A periodicidade semestral minima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1996, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.
§ 4º As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4º Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I II -

mediação;
arbitragem de ofertas finais.
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§ 1" Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2" O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3" Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4" O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.
Art. 5" A participação de que trata o art. 1" desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.439, de 10 de maio de 1996.
Art. 7" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.488, DE 7 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1s As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6º da Lei nº
8.880, de 27 de maio de 1994;
b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;
c) correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2º É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§ 1º É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2º Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrído.
§ 3º Ressalvado o disposto no § 7º do art. 28 da Lei n" 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4" Nos contratos de prazo de duração igual ou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano,
contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os
pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
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§ 59 O disposto no parágrafo anterior aplicas-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1996.
§ 69 O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 39 Os contratos, em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos,
monetariamente, de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n" 8.666, de 21 de junho
de 1993.
§ 19 A periodicidade anual nos contratos que trata o caput deste
artigo será contado a partir da data limite para a apresentação da
proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2" O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 4" Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5" do art. 27 da Lei n? 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 59 Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Art. 69 A partir de 1" de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), criada pela Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
será reajustada semestralmente.
Art. 79 Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de 19 de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de contas fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 1" de janeiro de 1996.
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§ l' Em l' de julho de 1995 e em l' dejaneiro de 1996, os valores
expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real com
observãncia do disposto no art. 44 da Lei n' 9.069 de 1995, no que
couber.
§ 2' Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de contas
fiscais extintas.
Art. 8' A partir de l' de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
§ l' Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de l' de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2' Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3' A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6' do art.
20 e no § 2' do art. 21, ambos da Lei n' 8.880, de 1994.
Art. 9' É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após a vigência desta medida provisória, o
pagamento de reajuste relativo à variação acumulada do IPC-r entre
a última data-base e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ l' O mediador será desiguado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5' deste artigo.
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§ 2· A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 3· O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.

§ 4· Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
§ 5· O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finaís, que serão
objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença normativa.
§ 1· A decisão que puser fim ao dissídío será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.

§ 2· A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automátíca vinculada a índice de preços.

§ 1· Nas revisões salariaís na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2· Quálquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.

Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
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Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas à
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3· do art. 54 da Lei n· 8.884, de 11 de junho de 1994,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei nº 9.069, de 29 de
junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3· Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)."

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.440, de 10 de maio de 1996.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ 1· e 22 do art. 947 do Código Civil, os
§§ 1· e 22 do art. 1· da Lei n· 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.

14 da Lei n" 8.177, de 1· de março de 1991.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2587-2772, jun. 1996

2672
MEDIDA PROVISÓRIA W 1.489, DE 7 DE JUNHO DE 1996
Dá nova redaçãoao§ sv doort. 52 da Lei
n' 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolu:
ção de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O § 3º do art. 52 da Lei n" 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 52
.
§ 3º No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
Pública Federal, nos termos da Lei nº 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos serão emitidos com prazo mínimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros.»
Art. 2º Os títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10,
inciso lII, da Lei nº 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2º, da
Lei nº 8.447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A., poderão ser substituídos por outros de iguais características,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.441, de 10 de maio de 1996.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175º da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.490, DE 7 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades
federais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O Cadastro Informativo de Créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2' O Cadin conterárelação das pessoas fisicas ejurídicas que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Admiuistração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) do Miuistério da Fazenda.
§ I" Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas fisicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2' Na data do registro, o órgão ou entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin,
fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3' A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida
Ativa atenderá o disposto no parágrafo anterior.

§ 4' Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa
à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro
procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.

§ 5' A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou da
notificação de que tratam os §§ 2' e 3', ou a não exclusão, nas condições
e no prazo previstos no § 4', sujeitará o responsável às penalidades
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-

cominadas pela Lei n· 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei n· 5.452, de 1· de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho).
Art. 3· As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive qUan_
to ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade
integrante do Cadin.
Art. 4· A inexistência de registro no Cadin não implica reconhe_
cimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5· O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2', inciso I;
II - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2·, inciso 11,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;
IV - data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 2· manterá sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender o que dispõe o parágrafo
único do art. 3·.
Art. 6· É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
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I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros;
III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;

b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto do registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;

c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.

Art. 7º A existência de registro no Cadin há mais de trinta dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ 1º Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajnizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;

b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.

§ 2º O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do
débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 3º Na hípótese de o devedor não comprovar o pagamento ou a
inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importãncia do
depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizado na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
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§ 4° Em caso de relevância e urgência, e nas condições que esta_
belecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado sob
cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora poderão SUSpen_
der, em ato conjunto, o impedimento de que trata este artigo.
Art. 8° A não observância do disposto no § 10 do art. 2° e nos
arts. 6°e 7°desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções
da Lei n? 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei nO 5.452, de 1943.
Art. 9° Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1996, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2°, do Decreto-Lei nO 147,
de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4° do
Decreto-Lei nO 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei
nO 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ 1° Observados os limites e condições estabelecidos em portaria
do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos inscritos
em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à
apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive
fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito.
§ 2° Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 6, p. 2587-2772,jilll. 1996

2677

§ 3' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4' Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias, contados da data da protocolização do pedido.
§ 5' O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá será objeto
de verificação.

Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido o valor
dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do disposto no
art. 11 e seu § 1', e dividido pelo número de parcelas restantes.
§ l' Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da concessão.
§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, .os emolumentos e os demais
encargos legais.
§ 3' O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.

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

Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa

dodébito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento
da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:

I -

Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de

terceiros e não recolhido ao Tesouro N acionaI;
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H
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;

IH - imposto de renda decorrente de realização de lucro infla_
cionário na forma do art. 31 da Lei n" 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n" 8.891, de
20 de janeiro de 1995;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento,
relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra exação.

Art. 15. Os débitos vencidos até 31 de dezembro de 1995 poderão ser parcelados em até 72 prestações, desde que os pedidos sejam
protocolizados até 28 de junho de 1996, obedecidos os requisitos e as
demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não
como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou
que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.

Art. 16. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n Q 8.981, de 1995:
"Art. 84

.

§ 8 Q O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional."

Art. 17. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
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I - à contribuição de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
nº 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos
automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social (Finsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9º da Lei n" 7.689, de 1988, na
alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis nOs 7.787, de
30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147, de
28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo
por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos
termos do art. 22 do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao imposto provisório sobre a movimentação ou a transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira
(IPMF), instituído pela Lei Complementar nº 77, de 13 de julho de
1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art. 150,
inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos
termos do art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a
redação da Lei nº 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI -

à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando
de operações de importação e exportação de mercadorias quando
objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela de contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei nº 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei nº 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar nº 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores.
§ 1e Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente
relativo a débitos legalmente exigíveis.
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§ 2" O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.

Art. 18. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autori,
zada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão versar,
exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I a VIII do
artigo anterior, desde que inexista outro fundamento relevante.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às
causas em que figure como parte a Fazenda Nacional e que versem
sobre o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na
importação de mercadorias.

Art. 19. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de
valor consolidado igual ou inferior a mil Uuidades Fiscais de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de
débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ 1" Serão igualmente arquivados os autos em que executados,
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda Nacional de valor
igual ou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.

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

Art. 20. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas
de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos que
apresentem em juízo.
Art. 21. Fica suspensa, até 31 de agosto de 1996, a restrição para
transferência de recursos federais a Estados, ao Distrito Federal e a
Municípios destinados à execução de ações sociais, em decorrência de
registros no Cadastro Informativo (Cadin) e de inadimplência no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi),
§ 1" Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2587-2772, jun. 1996

2681
§ 2' O débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31 de
maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios de de suas
entidades da administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de
convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados nas seguintes condições:
a) o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31 de
agosto de 1996, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o
submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre
a conveniência do atendimento do pleito;

b) o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa
específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do
beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a e
c, II da Constituição

e

c) o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da
concessão;
d) o parcelamento será formalizado pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco
do Brasil S.A., na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;

e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;

fJ o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 3' Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida
provisória.

Art. 22. Ficam convalidados os atos praticados. com base na
Medida Provisória n' 1.442, de 10 de maio de 1996.
Art. 23. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 24. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n" 352, de 17
de junho de 1968. e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei n"
2.049, de F de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n" 2.052, de 3
de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n" 2.163, de 1984, e os arts.
91,93 e 94 da Lei n" 8.891, de 1995.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175 da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.491, DE 7 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções
Gratificadas existentes nos órgãos daAdminsitração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e à classificação, as quantidades constantes do Anexo a
esta medida provisória.
§ 1" O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos
e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre
as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos
cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação
pertinente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2587-2772,jun. 1996

2683
§ 2· No prazo de sessenta dias, após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.

Art. 2· O quantitativo constante do Anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no ãmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória, inclusive a Medida
Provisória n· 1.472, de 5 de junbo de 1996.
Art. 3· Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárqnica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 4· Os atos relativos a vacãncia ou provimento, quando
decorrente da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias, contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.

Art. 5· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.443, de 10 de maio de 1996.
Art. 6· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7· Revoga-se a Lei n? 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 7 de junbo de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin
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(Anexo à Medida Provisória n" 1.491, de 7 de junho de 1996)
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Cargo/Função
Natureza Especial
Direção e Assessoramento Superiores

DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-1

Quantitativo

52
140
567
1.761
2.825
6.327
7.426

Subtotal
Função Gratificada

19.046

FG-1
FG-2
FG-3

9.166
8.649
11.781

Subtotal

29.596
48.694

Total

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.492, DE 7 DE JUNHO DE 1996
Cria a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os serv idores
militares federais das Forças Armadas e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1s Fica instituída a Gratificação de Condição Especial de
Trabalho (GCET), devida mensal e regularmente aos servidores
militares federais das Forças Armadas ocupantes de cargo militar.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças
prestadoras do serviço militar inicial.
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Art. 2Q A Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET)
será calculada obedecendo à hierarquização entre os diversos postos e
graduações, dentro dos respectivos círculos das Forças Armadas, e paga
a partir de 1Q de agosto de 1995, de acordo com o Anexo I.

Art. 3" Simultaneamente, até 31 de agosto de 1996, será concedida uma Gratificação Temporária aos servidores de que trata o art.
1Q, no valor constante do Anexo II.
Parágrafo único. A Gratificação Temporária é acumulável com
a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) e:
a) não servirá de base para cálculo de qualquer vantagem ou
parcela remuneratória, ressalvadas aquelas de que tratam os arts.
35, 40 e 42 da Lei n" 8.237, de 30 de setembro de 1991;
b) será considerada para efeito de pensões e remuneração na
inatividade.

Art. 4 Q A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) passa a integrar a estrutura remuneratória dos militares da
ativa, inativos e pensionistas, prevista na legislação em vigor.

Art. 5Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.444, de 10 de maio de 1996.

Art. 6Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a contar de 1Q de janeiro de
1996.
Art. 7Q Revoga-se o art. 41 da Lei n Q 8.237, de 30 de setembro
de 1991.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175 Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Clóvis de Barros Carvalho
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Anexo I
Tabela de Escalonamento dos Fatores da Gratificação de
Condição Especial de Trabalho (GCET) - (Conforme art. 2º)
I -

Oficiais (fator multiplicativo sobre o soldo do Almirante-de-Esquadra)
Posto

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro
Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro
Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro
Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel
Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel
Capitão-de-Corveta e Major

Capitão-Tenente e Capitão
Primeiro-Tenente

Segundo-Tenente

Fator

0.733
0.688
0.644
0.534
0.495
0.428
0.341
0.302
0.266

11 - Praças Especiais (Fator multiplicativo sobre o soldo de Guarda-Marinha)
Graduação
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial
Aspirante e Cadete (último ano)
Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de Oficiais
da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais da Reserva
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos)
Aluno da Escola de Formação de Sargentos
Grumete

Aprendiz-Marinheiro e aluno de Órgãos de Formação de Praças da Reserva

Fator

0.377
0.065

0.059
0.055
0.049
0.049
0.049
0.040

IH - Praças (Fator multiplicativo sobre o soldo de Guarda-Marinha)
Graduação
Suboficial e Subtenente

Primeiro-Sargento
Segundo-Sargento

Terceiro-Sargento
Cabo (engajado) e 'I'aífeíro-Mor

Taifeiro-de-Primeira Classe
Taifeiro-de-Segunda Classe
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0.377
0.317
0.263
0.221
0.143
0.123
0.109
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Greduecãc
Marinheiro. SoldadoFuzileiro Naval. Soldadodo Exércitoe Soldadode l'

Fator

Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou Corneteiro

de l' Classe e Soldado Pára-Quedista (engajado)
Marinheiro, SoldadoFuzileiro Naval e Soldadode l' Classe
(não-especializados), Soldadodo Exército(especializado e engajado) e
Soldado-Clarim ou Corneteiro de 2' Classe
Soldado do Exército e Soldado de 2' Classe (engajados e não-especializados)
Soldado-Claritn ou Corneteiro de 3' Classe

0.089

0.082
0.065
0.049

Anexo II
I -

Oficiais
Posto

Valor(R$)

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

453,30

Vice-Almirante, Geaeral-de-Dívíaãc e Major-Brigadeiro

425,40

Oontra-Almírente, General-de-Brigada e Brigadeiro

398,40

Capitã.o--de-Mar-e-Guerra e Coronel

330,30

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

306,00

Capitão-de-Corveta e Major

264,30

Capitão-Tenente e Capitão

210,60

Primeiro-Tenente

186,90

Segundo-Tenente

164,70

11- Praças Especiais
Graduação
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial
Aspirante a Cadete (último ano)

Valor(R$)
110,70

19,20

Aspirante a Cadete (demais anos), alunos do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Ofieiais da

Reserva

17,40

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

16,20

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

14,40

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

14,40

Grumete

14,40

Aprendiz-Marinheiro e aluno de órgãos de Formação de Praças da
Reserva

12,00
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In -

Praças
Graduação

Suboficíal e Subtenente

Valor CR$)
110,70

Primeiro-Sargento

93,00

Segundo-Sargento

77,10

Terceiro-Sargento

65,10

Cabo (engajado) e Taífeíro-Mor

42,00

Taifeiro-de-Primeira Classe

36,30

'I'aifeíro-de-Segunda Classe

32,10

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

26,40

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de I!! Classe
(não-especializados), Soldado do Exército (especializado e engajado) e
Soldado-Clarim ou Corneteiro de 2' Classe

24,00

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

19,20

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 31! Classe

14,40

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.493, DE 7 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre 08 fundos que especifica e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Até que sejam promulgadas a lei complementar de que
trata o art. 165, § 9', da Constituição, e a lei ordinária a que se refere
o parágrafo único deste artigo, são mantidos os seguintes fundos,
extintos pelo decurso do prazo previsto no art. 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e recriados pelo art. 6' da Lei
n' 8.173, de 30 de janeiro de 1991, os quais continuarão a funcionar
nos termos da respectiva legislação:
I
Fundo de Compensação e Variação Salariais (FCVS);
II
Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR);
III
Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento
(Funtrede).
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Parágrafo único. No prazo de 120 dias, após a promulgação da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9·, da Constituição, o Poder
Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para
adequar o funcionamento dos fundos de que trata este artigo às
disposições da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9·, da
Constituição.
Art. 2· A adequação do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf), ratificado
pelo Decreto Legislativo n· 22, de 27 de agosto de 1990, às normas da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9·, da Constituição, será
feita, igualmente, no prazo e pela forma previstos no parágrafo único
do artigo anterior.
Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.445, de 10 de maio de 1996.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.494, DE 7 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre a alocação, em depósitos
especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição e considerando que ainda persiste
o estado de calamidade pública do setor de assistência à saúde,
decretado em 10 de março de 1994, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1· Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais, remunerados, no Banco do Brasil S.A., de recursos excedentes da
Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), para a concessão de empréstimo, em caráter excepcional, à
União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, visando ao
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pagamento dos serviços assistenciais do Sistema Único de Saúde
prestados em regime de atendimento ambulatorial e de internaçõe~
hospitalares, lastreados em títulos públicos especiais, do Tesouro
Nacional, com registro no Sistema Especial de Liquidação e de Cus.
tódia (Selic), admiuistrado pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho
determinar a adoção das providências indispensáveis à alocação dos
recursos de que trata este artigo, independentemente de quaisquer
outros atos de natureza administrativa.
Art. 2' Observada a Reserva Míuima de Liquidez prevista no art.
9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada pela Lei
n' 8.352, de 25 de dezembro de 1991, o empréstimo de que trata o artigo
anterior não poderá exceder o valor de R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão
e duzentos milhões de reais), e terá remuneração nominal pela Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescidos de cinco por cento ao ano.
§ l' Os encargos correspondentes ao período compreendido entre
a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês anterior,
à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao principal.
§ 2' Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão pagos
mensalmente, a partir de fevereiro de 1996, sendo a amortização do
principal realizada em 24 parcelas mensais, a partir de junho de 1996.
Art. 3' As leis orçamentárias anuais consignarão no orçamento,
à conta de recursos proveuientes de contribuições sociais vinculadas
à Seguridade Social, dotações específicas para o pagamento do principal e encargos decorrentes do empréstimo de que trata esta medida
provisória.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.446, de 10 de maio de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
AdibJatene
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.495, DE 7 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS IPasep) e dá outras providências.

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

Art. 19 Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da Constituição e as Leis Complementares n 9 7, de 7 de setembro de 1970, e n Q
8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 29 A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
II - pelas entidades sem fins lucrativos, definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Parágrafo único. As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não-associados.

Art. 3Q Para os efeitos do inciso I do artigo anterior, considerase faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do
imposto de renda, proveniente da venda de bens nas operações de
conta própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido
nas operações de conta alheia.
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Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos
o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o Imposto sobr~
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido
pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário.
Art. 4" Observado o disposto na Lei n" 9.004, de 16 de março de
1995, na determinação da base de cálculo da contribuição, serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
U - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
UI - ao transporte internacional de cargas ou passageiros.
Art. 5" A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes
varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto
no varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente
a que se refere este artigo.
Art. 6" A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no Pais, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7" Para efeitos do inciso Ilf do art. 2",nas receitas correntes
serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas; no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Art. 8" A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
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I
0,65% sobre o faturamento;
U
um por cento sobre a folha de salários;
Ill
um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

Art. 9º À contribuição para O PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PISlPasep, bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
o PIS/Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2º
somente se aplica a partir de 1º de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso lU do art. 8º aplica-se às autarquias somente a partir de 1º de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a
partir de F de janeiro de 1996, sujeitam-se ao Imposto de Renda
previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;
U - para as aplicações financeiras de renda varíável, no caso
de fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha,
no mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda
variável.
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Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clube de investimento de que trata o inciso I serão
apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da
legislação então vigente.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.447, de 10 de maio de 1996.

Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1"
de outubro de 1995.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175· da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.496, DE 7 DE JUNHO DE 1996
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho deAtividade de Proteção ao Vôo
e dá outras providências.

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

Art. 3" As gratificações de que tratam os arts. 1"e 2"terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,0936%.do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior
e intermediário, observados o disposto no art. 2" da Lei n" 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n"
8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2" da Lei n" 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994.
§ 1" As gratificações serão calculadas obedecendo a critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2" Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. 1"
e 2", quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as Gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão

de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;
b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.

§ 3" Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2", para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 4" As gratificações a que se referem os arts. 1" e 2" serão
pagas em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação
de Atividade de que trata a Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de
1992.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2587-2772, jun. 1996

2696

-

§ 5· As gratificações serão pagas a partir de 1· de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § I'.

Art. 4· O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5· O Anexo I da Lei n· 8.829, de 22 de dezembro de 1993
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de enqua:
dramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Art. 6' O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n· 7.596, de la de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção
(CD), ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de
Ensino, desde que faça opção nos termos do art. 2º da Lei n? 8.911,
de 11 de julho de 1994.
§ 1· O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional,
para o exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 e
DAS-4, ou equivalentes, quando optante pela remuneração do cargo
efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 2· O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e
do Desporto para o exercício de cargo em comissão de nível DAS-3.

Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.448, de 10 de maio de 1996.
Art. 8· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Cláudia Maria Costin
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ANEXO
(Medida Provisória nº 1.496, de 7 de junho de 1996)
Valor

Carreiras

Classes

Inicial
Oficial de
Chancelaria

"p",

Especial
Subtotal
Inicial

Assistente de

Chancelaria

Quant.

Padrões

Correspondente
aos Padrões

Cargos

deI a VIII
de I a VII
dela V

doAnexo II da
Lei nl! 8.460/92
D-I a e-li
C-IV a B-IV
B-VaA-I1I

"p",

de I a VIII
dela VII

Especial

de I a V

D-I a C-I1I
C-IV a B-IV
B-VaA-m

Subtotal
Total Geral

de
500
350
150
1.000
600
420
1s0
1.200
2.200

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.497, DE 7 DE JUNHO DE 1996(*)
Cria a Gratificação de. Desempenho e

Produtioídade (GDP) das otividades de finanças, controle, orçamento e planejamento,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I
da Carreira Finanças e Controle;
11 - da Carreira de Planejamento e Orçamento;
111 - da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental;
IV - de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo P-1500;
(*) Retificada no DO de 11.6.1996 (pág. 3021 desta obra).
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v - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica Apli.
cada (Ipea), em exercício de atividade de elaboração de planos e orça.
mentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § 1º do art. 2º desta medida
provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtivida.
de a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.
Art. 2º A Gratificação de Desempenho de Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectiva.
mente, do Nível Superior e do Nível Intermediário, observados o
disposto no art. 2º da Lei nº 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2º da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 1e A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calcula.
da obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e Reforma
do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio de 1995.
§ 2º O número de servidores em exercício em cada um dos
órgãos e entidades que integram os Sistemas de Controle Interno do
Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Adminístração
Pública Federal, bem como os em exercício nos seus respectivos órgãos
centrais, com pontuação acima de oitenta por cento do limite de
pontos fixados para a avaliação de desempenho individual não poderá
superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 3º O número de servidores de Nível Intermediário do Ipea,
com pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados
para a avaliação de desempenho individual, não poderá superar
trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários
poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 4º Os servidores titulares de cargos de que trata os incisos I,
Il, IV, V e VI do art. 1º, quando cedidos para órgãos e entidades do
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Governo Federal não integrantes dos Sistemas de Controle Interno
do Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração Pública Federal, bem como dos órgãos centrais desses Sistemas, para o exercicio na Vice-Presidência da República ou de cargos
em comissão, de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, DAS-4, ou equivalentes, perceberão a Gratificação de Desempenho e Produtividade.
gratificação os servidores cedidos nas
§ 5· Não farão jus
condições do § 4·, para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 60 A Gratificação de que trata o art. 1· será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada n· 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 7· A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de 1· de março de 1995, em valor equivalente a setenta por
cento do previsto no caput deste artigo para o Nível Intermediário e
36% para o Nível Superior, até a regulamentação de que trata o § 1·.
§ 8· Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional
para o Ipea.
Art. 3· A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea,
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e c1assificatória e a segunda constituída de curso de formação.
Parágrafo único. As carreiras e o cargo de que trata o caput deste
artigo exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em nível de pós-graduação.
Art. 4· Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ 1" A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite
máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
0,1820% do maior vencimento básico do nível superior, observado o
à
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disposto no art. 2º da Lei n" 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei n' 8.460, de 1992, e no art. 2º da Lei n' 8.852, de
1994.
§ 2' A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3' Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos para
órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o exercício de
cargo em comissão, aplica-se o disposto nos §§ 4' e 5' do art. 2º.
§ 4' A Gratificação de que trata este artigo será paga em COnjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n" 13, de 1992.
§ 5' A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de I' de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2'.
Art. 5' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.449, de 10 de maio de 1996.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 7 de junho de 1991'; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto (*)
Pedro Malan
Antonio Kandir
Cláudia Maria Costin
(*) Conforme redação dada pela retificação publicada no DO de 11.6.1996 (pág.

3057 desta obra).
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MEDIDA PROVISÓRlA Nº 1.498, DE 7 DE JUNHO DE 1996 (*)
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras
providências.

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

Seção!
Da Estrutura
Art. 1º A Presidência da República é constituida, essencialmente,
pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação
Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa Militar.
§ 1e Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.
§ 2º Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.

Seção!!
Das Competências e da Organização
Art. 2º À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
(') Republicada noDO de 11.6.1996 (pág. 3021 desta obra).
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constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relaciona_
mento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Adminis_
tração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até
cinco Subchefias, sendo uma executiva.
Art. 3" À Secretaria-Geral da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desem_
penho de suas atribuições, especialmente na supervisão e execução das
atividades administrativas da Presidência da República e supletiva_
mente da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
II

III
IV
V

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

Art. 4" À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e a coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta, e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5" À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção ~stratégica nacional, na promoção de estudos! elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
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Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comuuicações, o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 6" A Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à Admiuistração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Viee-Presidente da República, e respectivos familiares, assim comopela segurança
dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República, bem
assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo como estrutura
básica o Gabinete e até cinco Subchefias, sendo uma executiva.
Art. 7" Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República
e pelo Advogado-Geral da Uuião, que será presidido pelo Presidente
da República, ou, por sua determinação, pelo Miuistro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim designado pelo Presidente da República;
II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único miuistério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo
Miuistro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1" Para desenvolver as ações executivas das câmaras mencionadas no inciso II, serão constituídos Comitês Executivos, integrados
pelos Secretários Executivos dos ministérios, cujos titulares as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Miuistro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2" O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3" É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.
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§ 4· O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais câmaras de que trata o inciso II do caput.
§ 5· O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das câmaras e dos comitês a que se referem o inciso II do
caput e o § 1·.

Art. 8· Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando
pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes, assisti-lo
no controle interno da legalidade dos atos da administração, sugerir-lhe
medidas de caráterjurídico reclamadas pelo interesse público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder Judiciário quando
impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre outras atribuições
fixadas na Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 9º O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singnlares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas dai decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singnlares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no País e no exterior.
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Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm
a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nQs 8.041, de 5 de
junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo dis porá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que se refere o art. 2 Q.
CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Seção!
Da Denominação
Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I
II
UI
IV
V

VI
VII
VIII
IX
X

XI
XII

da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;
da Agricultura e do Abastecimento;
da Ciência e Tecnologia;
das Comunicações;
da Cultura;
da Educação e do Desporto;
do Exército;
da Fazenda;
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinha;
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XIII
Legal;
XIV

do MeioAmbiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia

de Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
XIX
do Trabalho;
XX
dos Transportes.
Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos Mi.
nistérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.
Seção!!
Das Áreas de Competência
Art. 14. Os assuntos que constituem área de competéncia de
cada ministério são os segnintes:
I - Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:
a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autár.
quica e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e moderuização administrativa de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) moderuização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
fJ desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil (Sipec).
II - Ministério da Aeronáutica:
a) política aeroespacial nacional civil e militar;
b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento
da Força Aérea Brasileira;
XV
XVI
XVII
XVIII
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c) defesa aérea nacional;
ti) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
fi estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização ou
concessão, da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os serviços de apoio
necessário à navegação aérea;
g) orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de pesquisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com os
assuntos aeronáuticos e espaciais;
h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica
e espacial;
i) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura aeronáutica e dos serviços de apoio necessário à Força Aérea Brasileira e à
aeronáutica civil.
III -

Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

a) política agricola, abrangendo produção, comercialização, abastecimento, armazenagem e garantia de preços minimos;
b) produção e fomento agropecuário;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agricola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;
fi fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias
e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agricola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;
j) meteorologia e climatologia;
I) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão rural.
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IV - Ministério da Ciência e Tecnologia:
política nacional de pesquisa científica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ativ],
dades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança.
V - Ministério das Comunicações:
a)

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

Vl -

Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;

b) proteção do patrimônio histórico e cultural.

VlI -

Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;

b) educação pré-escolar;

c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distãncia, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
f) magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes.
VlII -

Ministério do Exército:

a) política militar terrestre;

b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2587-2772,jun. 1996

2709
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à

defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa
aérea;

fJ participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e outros produtos de interesse militar;
h) produção de material bélico;
IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização

e arrecadação;

c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;
f> negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;
X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos

serviços;
b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;

e) turismo;
fJ formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
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g) execução das atividades de registro do comércio;

h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

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

XII -

Ministério da Marinha:

a) política naval e doutrina militar naval;

b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças
navais;
c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do Pais;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
e) política maritima nacional;
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fJ orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação maritima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) política naval;
XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônía Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;
c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;
e) política integrada para a Amazônia Legal;

XIV -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b) aproveitamento da energia hidráulica;

c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;
XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;

b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento
federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas sôcio-econômicas;
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fJ formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvol_
vimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
j) defesa civil;
l) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;
XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;
b) previdência complementar;

c) assistência social;

XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

política internacional;
b) relações diplomáticas e serviços consulares;
c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras e
agências e organismos internacionais e multilaterais;
a)

XVIII -

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;

b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;

c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da
saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos indios;
d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;
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fJ ação preventiva em geral, vigilãncia e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilãncia de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnológica na área de saúde;
XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;

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

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aqua-

viário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ 1Q Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.
§ 2Q A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo, inclui
o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do
setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.

SeçãoIlI
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
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n
In

Gabinete do Ministro;
Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda.

§ 1· No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar n· 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
§ 2· Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
Secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as funções que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.
§ 3· Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas
Subsecretarias.

Seção IV
Dos Órgãos Específicos

Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro Secretarias;
11 - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além
do Conselho Nacional de Política Agricola, da Comissão Especial de
Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueirae
do Instituto Nacional de Meteorologia, até três Secretarias;
111 - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesqnisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Bíossegurança,
até quatro Secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três Secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro Secretarias;
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VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até sete Secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho de
RecUrsos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional de
Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Conselho
Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos ]·,2· e 3· Conselhos de
Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura, da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, da Escola de Admiuistração Fazendária e
da Junta de Programação Financeira, até sete Secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial e do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação, até cinco Secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Peuitenciária, do Conselho Nacional de Trãnsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco Secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Comitê do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, até quatro Secretarias;
XI - do Ministério de Minas e Energia, até duas Secretarias;
XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Comitê de Avaliação de
Crédito ao Exterior, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas EstaCol. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 188, n. 6, p. 2587-2772, jun.1996
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tais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis
Secretarias, sendo uma Especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria-Geral da Previdência
Social, até três Secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional
de Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o
dispsoto no art. 15 da Lei n· 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas
Secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco Secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três Secretarias.

§ 1· São mantidas as estruturas básicas dos ministérios militares.
§ 2· O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral
Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
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CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção,
e Criação de Orgãos e Cargos

Art. 17. São transformados:
I - .a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
11 - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;
111 - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
11
o Ministério do Bem-Estar Social;
III
o Ministério da Integração Regional;
IV
no-Ministério da Justiça:
a) O Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;

b) a Secretaria de Polícia Federal;

c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;
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v - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secreta.
ria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII
as Secretarias de Administração Geral, em cada minis.
tério;
VIII
no Ministério da Educação e do Desporto:
a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;
c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
III - defesa civil.
Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpeceutes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;
III - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
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VII -

na Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) O Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;
b)

a Assessoria, em Assessoria Especial.

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I - para o Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
b)

das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Ci-

vil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da

Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;

11 - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, da Secretaria de Irrigação, do Ministério
da Integração Regional;

111 - para a Casa Civil da Presidência da República, da
Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios,
do Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar
Social;
V - para o Ministério da Justiça:
a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;

b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei nº 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei nº 7.291, de 19 de dezembro
de 1984,e nos Decretos-Leis nOs 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e 204,
de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e nas condições fixados em ato
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conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;
VI - para a Secretaria Executiva, em cada ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas a modernização, infor~ática,recursoshurnnanos,serviçosgerais,planejarnento,orçarnento

e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;
VIII -

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § 1Q do art. 33 desta medida provisória;
b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei n'
7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:

IV -

de Presidente das Fundações de que trata o inciso I do

art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Juridico, nos ministérios de que tratam os incisos II e Ill
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
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IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
Xl - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos
ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.

Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26 terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência .Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
11 -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no Pais;
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intercâmbio
com organismos públicos e privados,
.III .- . manter.
..

naCIOnaIS, internacionaís e estrangeiros;

IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3' do art. 7' desta medida provisória será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § 1', inciso II, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa),
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ l' O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por periodo não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.
§ 2' Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
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saúde ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que
já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou
termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3· Fica o Poder Executivo autorizado a doar, aos Estados ou
Municípios em que se localizem, os imóveis construídos em decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta Secretaria de
Projetos Educacionais Especiais, bem assim os móveis e as instalações neles existentes, independentemente de já terem sido incorporados ou não ao patrimônio da União.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até 31 de
dezembro de 1996, os servidores da Administração Federal indireta,
não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou
assessoramento que, em 19 de novembro de 1992, se encontravam à
disposição de órgãos da administração direta.

Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 1995.
Art. 30. No prazo de 180 dias, contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso
Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, a estrutura, as competências e as atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
§ 1· Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
composta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de Administração Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
previstas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2· Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinculado à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
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função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados
à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estra_
tégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se refere
o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à
Secretaria-Geral da Presidência da República.

Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribnj,
ções pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências
estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados,
transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denollÚnação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n Q 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indssp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ 1Q O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
§ 2Q As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.

CAPÍTULO IV

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 34. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
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da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
n" 8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos cargos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.
Art. 35. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos Ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo único do art. 4' e § 2' do art. 5' do Decreto-Lei n' 200, de 25 de
fevereiro de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão
de assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro
de Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas ou em fase final de realização, com base na autorização concedida
pela Lei n' 8.029, de 12 abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente ou através de órgão da estrutura do
ministério.
Art. 36. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 37. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, as funções
e as atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de
forma a separar as funções e as atividades diversas da utilização de
recursos hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria
Especial do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 38. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento dos
inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
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Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), na forma estabelecida em regulamento;

IH - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infãncia e Adolescência para o Ministério da Justiça.

Art. 39. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios
e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da Admi.
nistração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de cargos
efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e
funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o interesse
da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventa.
riança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos
órgãos extintos e seus antecessores.

Art. 40. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1996,
servidores do Ministério da Educação e do Desporto e suas entidades
vinculadas, para ter exercício naquele Instituto.
Art. 41. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais dos
órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios civis,
de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências,
inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das unidades
e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de junho de
1995.
Art. 42. O art. 47 da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei n" 842, de 9 de setembro de 1969, passa a
vigorar COIll a seguinte redação:
«Art. 47. A autorização para o funcionamento, o credenciámento e o recebimento periódico de universidade ou estabelecimento isolado de ensino superior, e o reconhecimento de cursos
e habilitações oferecidos por essas instituições, e bem assim a
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autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições de ensino superior não universitárias, serão tomados efetivos, em qualquer caso, mediante ato do Poder Executivo, após parecer favorável do Conselho de Educação competente»
Art. 43. O Art. 3" da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3" O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregadores, além de um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
I - Ministério do Trabalho;
11 - Ministério do Planejamento e Orçamento;
III - Ministério da Fazenda;
IV
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
V
Caixa Econômica Federal;
VI
Banco Central do Brasil.
§ 2" Os Ministros de Estado e os presidentes das entidades
mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares
no Conselho Curador, cabendo, a cada um deles, indicar o seu
repectivo suplente ao Presidente do Conselho, que os nomeará.
•••••..••..•.••.•..•...•...••..•.........•.........•...........•................................•./ ..... »

Art. 44. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 45. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nOs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de I" de março de 1995, 962, de 30 de
março de 1995,987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995,
1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996,
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1.302, de 9 de fevereiro de 1996, 1.342, de 12 de março de 1996, 1.384
de 11 de abril de 1996, e 1.450, de 10 de maio de 1996.
'
Art. 46. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 47. Revoga-se as disposições em contrário, especialmente
as da Lei n Q8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ F, 2Qe 3Qdo art.
22 da Lei n? 5.227, de 18 de janeiro de 1967, e o parágrafo único do
art. 2Qdo Decreto-Lei n Q701, de 24 de julho de 1969.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIANQ 1.499, DE 7 DE JUNHO DE 1996
Organiza e disciplina 08 Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

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

TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo
Art. 1Q O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo visa à
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial à administração financeira do Tesouro Nacional e à verificação e
avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2Q O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
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I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
11 - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos público~ por entidades de direito privado;

111 - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;

VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

TÍTULorr
Da Organização, Estrutura e Competências do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura

Art. 3" O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Art. 4" O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I
11

o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
a Secretaria Federal de Controle;
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III - a Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - as unidades de controle interno dos ministérios militares
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presi:
dência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ 1e Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação
§ 2º As áreas de programação financeira dos órgãos da administração direta do Poder Executivo subordinam-se à Secretaria do
Tesouro Nacional.
Art. 5º Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccional do Sistema de Controle Interno,
denominadas Secretarias de Controle Interno, com atuação nos ministérios civis, exceto o Ministério das Relações Exteriores;
II - as unidades regionais do Sistema de Controle Interno nos
Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;
III - a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.
Art. 6º Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidade da administração indireta,
controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente ao qual a
entidade esteja vinculada.
Art. 7º Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
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11 - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro N acional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;

111 - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - estabelecer normas e critérios para a utilização dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.

Art. S' O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
CAPÍTULüll
Das Competências
Seção!
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão

Art. 9" Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2' desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;

11 - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;

111 - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
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IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no ãmbito da Administração
Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;

VII - prestar informações sobre a situação fisico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
XI
União;

exercer o controle da execução dos orçamentos da

XII
estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concern.ente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no ãmbito do Sistema de Controle Intern.o;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
govern.o, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de
recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
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XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência e de atuação.

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

zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;

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

V - controlar a divida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a divida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;

VII - editar nonnas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
X -

instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
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XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Pres],
dente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Dís,
trito Federal e Municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de gover.
no em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.

TÍTULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento

Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ 1º Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Esta-

tais;

c) a Secretaria de Planej amento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;

e) a Secretaria de Orçamento Federal;

fi a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.
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§ 2° Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.
§ 3° Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
§ 4° Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5° Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de
outros poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos
integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão o
acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação da gestão de recursos
públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.

TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os ocupantes dos cargos das Carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4° e 11 desta medida provisória
poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme dispuser ato
do respectivo Ministro de Estado.
Art. 13. Os cargos permanentes das Carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de
Planejamento, P-1501 do Grupo P-1500, criada pelo Decreto nO
75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos
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humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder
Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento.
§ l Q Ficam lotados no Ministério da Adnúnistração Federal e
Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n" 7.834, de 6
de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgãos,
entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de Estado
e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.

§ 2Q Em caráter excepcional os servidores da categoria funcional de Técnico de Planejamento, P-1501, do Grupo P-1500, poderão
ter exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao
Ministério do Planejamento e Orçamento, mediante ato do respectivo
Ministro de Estado, aplicando-se, no caso, a restrição imposta no § 5Q
do art. 2Q da Medida Provisória n Q 1.497, de 7 de junho de 1996.

Art. 14. Fica restabelecido O quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n Q 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.
CAPÍTULO II
Das Nomeações

Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por Tribunal de Contas
de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por Conselho de Contas de Município;
II - punidas, em processo disciplinar, mediante decisão da
qual não caiba recurso em âmbito administrativo, por ato lesivo ao
patrimônio público de qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
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parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicamse também às nomeações para cargos em comissão que impliquem
gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da União, bem
como de membros para comporem as comissões de licitação.
Art. 16. Os Secretários Federal de Controle e do Tesouro Nacional serão nomeados pelo Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO IH
Das Vedações e Garantias
Art. 18. Além das proibições contidas no art. 117 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I
II

atividade político-partidária;
profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser
sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria Fiscalização
e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ 1º Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio.
§ 2º O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos sob
sua fiscalização, obtidos em decorrência do exercício de suas funções,
utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
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§ 3· Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.

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

Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
.
Governo Federal.
Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos
de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.
Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda disporá sobre
a área de atuação de cada unidade seccional do Controle Interno, que
excetuando o Ministério das Relações Exteriores, poderá abranger
mais de um ministério civil e suas entidades vinculadas e supervisionadas.
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Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS)e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1996, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional e na
Secretaria Federal de Controle, independentemente da ocupação de
cargo em comissão ou função de confiança.
Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Miuistério do
Planejamento e Orçamento:
l - o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
II Estatais;

o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas

III -

a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas

Estatais.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
§ 1Q O conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
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composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo
no prazo de sessenta dias.
'
§ 2º O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho 08 meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.

Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
H - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;

IH - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;

VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.

Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
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I -

como membros permanentes:

a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;

b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu vice-presidente;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda;

II -

como membros não-permanentes:

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;

b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.

§ 1· Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a ·critério do presidente, sem
direito a voto:
I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse
específico das respectivas empresas;
II - os titulares de outros órgãos e entidades da Administração Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.
§ 2· A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

§ 3· Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários Executivos.
§ 4· O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.

Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a
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especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de
1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n· S.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Excepcionalmente, nas unidades seccionais do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado
para o exercício de FG servidor efetivo dos quadros dos órgãos
em que a Ciset tiver atuação .»
Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.451, de 10 de maio de 1996.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Cláudia Maria Costin

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.500, DE 7 DE JUNHO DE 1996
Dá nova redação aos arts. 24, 26 e 57 da
Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui normas para licitação e contratos da Administração Pública e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1· Os arts. 24, 26 e 57 da Lei n· 8.666, de 21 de junho de
1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 24

.

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

XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente
à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela
Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais de fomento à
pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico.»
«Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2· e 4· do art. 17 e
nos incisos 111 a XXI do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8· desta lei
deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo
de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
Parágrafo único. .
.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados.»

«Art. 57

..

11 - à prestação de serviços a serem executados na forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições
mais vantajosos para a administração, limitada a sessenta meses;
§ 4· Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata
o inciso 11 do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses,»

Art. 2· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.452, de 10 de maio de 1996.
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Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin
Cl6vis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.501, DE 7 DEJUNHO DE 1996
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 5', 10, 11, 16 e parágrafo único do art. 29 do
Decreto-Lei n' 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n' 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n' 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n' 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art.õ?

............•.............................................................•.........

III -

..

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;

b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;

N -
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c) exportados temporariamente para outro país e condicionados
a reimportação em prazo determinado;

d) armamentos, produtos, materiaís e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em cada caso,
à declaração do titular da Pasta respectiva de que a importação
destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse para a
segurança nacional;
e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do
Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas;

v -

.

b) importadas em decorrência de atos firmados entre peso
soas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;

c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos o art. 78 do Decreto-Lei n· 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exteríor das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas, a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2· do art. 1Q da Lei n· 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
d) importadas pela União através de órgão federal da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;
e) que retornem ao País nas seguintes condições:

1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos
autorizados;
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2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país impor_
tador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;
f) que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental, excluídas armas,
munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de
passageiros;
g) importadas por permissionários autorizados pelo Mimstério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
h) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;

II - que estejam expressamente definidas em lei como
isentas do AFRMM.
§ 12 Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se estejá tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.
§ 22 Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à

parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:

1. trânsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
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3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:
1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco.»
«Art. 10

.

I -

..

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alinea a do inciso I do art. 16;
11 - compulsoriamente, na amortização de dividas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

«Art. 11. Os valores depositados nas contas especial (art.
S", inciso 111) e vinculada (art. 10) poderão ser aplicados pelo
agente financeiro em operações de mercado aberto, com títulos
públicos federais, de emissão do Tesouro Nacional, revertendo-se
o produto da aplicação à conta do Fundo da Marinha Mercante,»
«Art. 16

..

I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até S5% do valor do
projeto aprovado:

1. para construção de embarcações em estaleiros brasileiroa;

2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
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3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasilei_
ros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológíco e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;

c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxíliares, hídrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;

e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
f) para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;

H -

no pagamento ao agente financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos
contratados com o beneficiário;

b) das comíssões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;

c) da comíssão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 52 do art. 12 do Decreto-Lei n 2 1.801, de 18 de agosto de 1980,
ou contratadas até 31 de dezembro de 1987;

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

Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da divida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação."
Art. 2º Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de crédito ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ 1a A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica
condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 2º Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3º Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei nº
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2.404, de 1987, com a redação dada pelo art. 1· desta medida provi,
sória.
§ 4· O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.
§ 5· A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 6· Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer
obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade com o
disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.
Art. 3· Não se aplica ao disposto no inciso V, alínea c, do art. 5·
do Decreto-Lei n· 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos
do § 2· do art. 1· da Lei n· 8.402, de 1992.
Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.453, de 10 de maio de 1996.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação..
Art. 6· Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18, 19 e 20 do Decreto-Lei n· 2.404, de 23 de dezembro de 1987, e o
art. 11 da Lei n· 7.742, de 20 de março de 1989.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República. '

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Odacir Klein
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.502, DE 7 DE JUNHO DE 1996
Dá rwva redação aos arts. 18 e 49 da Lei
n' 9.082, de 25 de julho de 1995, que dispõe
sobre as diretrizes para elaboração da lei
orçamentária de 1996.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Os arts. 18 e 49 da Lei n· 9.082, de 25 de julho de 1995,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federal ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na
forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de
recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação específica e as repartições de receitas tributárias e as
destinadas a atender a estado de calamidade pública legalmente
reconhecido mediante ato ministerial, e dependerão da unidade
beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento
original que:
• • • • • 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 •••

«Art. 49

»

.

«§ 4· Não se incluem no limite previsto no caput deste
artigo as dotações para atendimento de despesas com:
I - pessoal e encargos sociais;
II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;

IH - pagamento do serviço da dívida;
IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Unico de Saúde;
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v - as Operações Oficiais de Crédito supervisão do Ministério da Fazenda;
VI -

recursos sob

o Sistema Nacional de Defesa Civil;

VII - O Programa de Distribuição Emergencial de Ali.
mentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contra.
partida;
IX
doações;

X
XI

os subprojetos e subatividades financiados com
a atividade Crédito para Reforma Agrária;
pagamento a bolsas de estudo;

XII
pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV -

pagamento de compromissos contratuais no exte-

rior,»

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.454, de 10 de maio de 1996.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.503, DE I1 DE JUNHO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União.
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito extraordinário no valor
de R$ 21.000.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 32 do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 12 Fica O Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n 2 9.275, de 9 de maio de 1996),
em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta medida
provisória.
Art. 22 Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n 2 1.455, de 10 de maio de 1996.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, I1 de junho de 1996; 1752 da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 12.6.1996, pág.

10301.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.504, DE 13 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A., e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. F Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.
até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), mediant~
a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), nas modalidades
nominativas e negociável, com prazo máximo de quinze anos e prazo
minimo de resgate de três anos, para principal e encargos, e taxas de
juros calculadas na forma do § 3' do art. 2' da Lei n' 8.249, de 24 de
outubro de 1991;
11 - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da
carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
caracteristicas financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo;

111 - alienar, ao Banco do Brasil S.A, ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n' 8.031,de 12
de abril de 1990, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária
Federal, de que trata a Lei n' 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Índice Geral de Preços -Disponibilidade Interna (IGP-DI)
da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei n' 2.145,de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licença, guias de importação ou qualquer documento
de efeito equivalente, no periodo compreendido entre l' de julho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição
financeira, no mesmo período;
b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas
aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no perío do
compreendido entre l' de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;
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c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial
entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e juros
de 21% ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e juros
de nove por cento ao ano - em empréstimo concedido, por aquela
instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, em
1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de agente financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos
de Trabalho criados pela Portaria MF n? 150, de 26 de abril de 1995,
cujos relatórios foram aprovados pelo Miuistro de Estado da Fazenda;

Vl - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei n"
8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VlI - pagar ao Brazilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor capitalizado
semestralmente, da equalização de taxas referentes à diferença entre
o custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A. e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado;
VlII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por
cento ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de
Leite, no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças
Carentes (PNLCC).
§ 1· Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo,
considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data da publicação desta
medida provisória ou à data da alienação, prevalecendo o maior preço
apurado.
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§ 2" O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso r.
§ 3" As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 4" O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional
semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pel~
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.

§ 5" A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão
efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.

Art. 2" As dívidas da União, a que se referem os incisos V a VIII
do art. 1" desta medida provisória, assim como as dívidas da União
para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas, certas e
exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF n" 150,
de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos (Cetip).
Parágrafo único. Os títulos a que se refere o caput deste artigo,
cujo prazo de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão
atualizados pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até
quinze por cento ao ano.

Art. 3" Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy W
Warszowie S.A., mediante O pagamento do saldo devedor atualizado
da referida operação.
Art. 4" As disponibilidades financeiras dos fundos a que se
referem o parágrafo único do art. 6" do Decreto-Lei n" 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. lº da Lei n? 8.150, de 28 de dezembro de
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1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública
federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na
forma do art. 9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990.

Art. 5' As sociedades de economia mista de capital aberto,
detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio
líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei n'
8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente,
provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro
semestre de 1994.

Art. 6' O art. 2° da Lei n'' 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3':
«§ 3' Será admitida, para fins de cálculo dos juros das NTN,
a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do Tesouro
Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de cada
período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade,
a utilização da-taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil.»
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.457, de 16 de maio de 1996.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.505, DE 13 DE JUNHO DE 1996
Altera os arts. 2 2, 4'1, 5'1 e 7'1 da Lei n'l
8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a contratação por tempo determinado
para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 2', 4', 5' e 7' da Lei n' 8.745, de 9 de dezembro
de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2g
.
VII - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai.»
«Art. 4º

IH -

.

doze meses, no caso dos incisos IV e VII do art. 2';

§ l' No caso do inciso H deste artigo, os contratos poderão
ser estipulados pelo prazo mínimo de trinta dias, admitindo-se
renovações, desde que o prazo total não exceda o limite estabelecido no mesmo inciso.
§ 2' Nos casos dos incisos V e VI do art. 2', os contratos
poderão ser prorrogados, desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos.»

«Ali. 5' As contratações somente poderão ser feitas com
observãncia da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento.»
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«Art. 72

.....•............................................................................

II - nos casos dos incisos I a III e V a VII do art. 2', em
importância não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do
serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho;

III - no caso do inciso 111 do art. 2', quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso II
deste artigo.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

Art. 2' Os contratos por tempo determinado celebrados com
fundamento no art. 17 da Lei n' 8.620, de 5 dejaneiro de 1993, poderão
ser prorrogados por doze meses, e aqueles celebrados para combate a
surtos endêmicos, de que trata o art. 2', inciso lI, da Lei n' 8.745, de
1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro
de 1996.
Art. 3' Ficam convalidados os atos. praticados com base na
Medida Provisória n' 1.458, de 16 de maio de 1996.
Art. 4' Essa medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5' Fica revogado o parágrafo único do art. 5' da Lei n'
8.745, de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 13 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.506, DE 20 DE JUNHO DE 1996
Altera a legislação do Imposto de Renda
e da contribuição social sobre o lucro.

O PRESlDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
'
Art. 1º A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de SUa
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro,
correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do
disposto nos §§ 3º e 4º do art. 10 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 2º O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3º da Lei nº 8.003, de 14
de março de 1990, da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3º O disposto no art. 35, § 1º, alínea b, nº 4, do Decreto-Lei
nº 1.598, de 1977, com a redação dada pelo art. 1º do Decreto-Lei nº
1.730, de 17 de dezembro de 1979, não se aplica à:
I - transferência do registro contábil de participações societárias do ativo permanente para o ativo circulante ou realizável a
longo prazo, em decorrência da inclusão da empresa controlada ou
coligada no Plano Nacional de Desestatização;
II - colocação em disponibilidade, para alienação, de participações societárias em empresa coligada ou controlada, pertencentes
a empresas sob controle de Estado, do Distrito Federal ou de Município.
Art. 4º O disposto no art. 65 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante
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vencedor, de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal
ou do Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas
de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas
jurídicas de direito público, nos casos de desestatização por elas
promovidas.
Art. 5' Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties de qualquer natureza.
Art. 6' Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os
rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa ou
entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil
e no exterior.
Art. 7' Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra
nua, adquiridos por pessoa juridica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 8' Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de l' de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.459, de 21 de maio de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 20 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA W 1.507, DE 20 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
'
Art. ]2 O Programa de Estímulos à Restituição e ao Fortaleci_
mento do Sistema Financeiro Nacional instituído pelo Conselho Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ ]2 O programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei n·
6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n· 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987.
§ 2· O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do programa de que trata o caput.

Art. 2· Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário:
l - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de
aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;
III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido;
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IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso lI,
registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;

v - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodosbase anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;
Vl - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquído.
§ 1a O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do
mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2º do
art.1º.

§ 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 3º Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. 1e não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2º, 264, § 3º, e 270, parágrafo único, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.460, de 23 de maio de 1996.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 20 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, o. 6, p. 2587-2772, jun. 1996

2764
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.508, DE 20 DE JUNHO DE 1996
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de apuração e
prazo de recolhimento do referido imposto
para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na
saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas
para venda a granel, dos estabelecimentos
produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial.

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

Art. 1Q Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, relacionados em anexo, importados ou de fabricação nacional,
bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
§ 1Q São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos
do referido imposto, relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
§ 2Q O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores que

ocorrerem até 31 de dezembro de 1998.
Art. 2Q As microempresas e as empresas de pequeno porte,
conforme definidas no art. 2Qda Lei n Q8.864, de 28 de março de 1994,
recolherão o IPI da seguinte forma:
I - o periodo de apuração passa a ser mensal, correspondendo
às saidas dos produtos dos estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, verificadas no mês-calendário;
II - o pagamento deverá ser efetuado até o último dia útil do
mês subseqüente ao de ocorrências dos fatos geradores.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos fatos
geradores que ocorrerem a partir do mês seguinte ao da publicação
desta medida provisória.
Art. 3' Ficam equiparados a estabelecimento industrial, independentemente de opção, os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a bebidas alcoólicas de produção
nacional, classificadas nas posições 2204, 2205, 2206 e 2208 da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), e
acondicionadas em recipientes de capacidade superior ao limite máximo permitido para a venda a varejo, com destino aos seguintes
estabelecimentos:
I - industriaís que utilizem as bebidas mencionadas como
insumo na fabricação de outras bebidas;
H

HI

atacadistas e cooperativas de produtores;
engarrafadores dos mesmos produtos.

Art. 4' Os produtos referidos 1).0 artigo anterior sarrao com
suspensão do IPI dos respectivos estabelecimentos produtores para
os estabelecimentos citados nos incisos I, H e HI do mesmo artigo.
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo aplica-se
também às remessas, dos produtos mencionados, dos estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores para os estabelecimentos
indicados nos incisos I, H e IH do artigo anterior.
Art. 5' Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do IPI concernente às matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, que tenham sido empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos saídos do
estabelecimento produtor com a suspensão do imposto determinada
no artigo anterior.
Art. 6' Nas notas fiscais relativas às remessas previstas no art.
4', deverá constar a expressão Saído com suspensão do IPI, com a
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro
do IPI nas referidas notas, sob pena de se considerar o imposto como
indevidamente destacado, sujeitando o infrator às disposições legais
estabelecidas para a hipótese.
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Art. 7· O estabelecimento destinatário da nota fiscal emitida
em desacordo com o disposto no artigo anterior que receber, registrar
ou utilizar, em proveito próprio ou alheio, ficará sujeito à multa igual
ao valor da mercadoria constante do mencionado documento, sem
prejuízo da obrigatoriedade de recolher o valor do imposto indevida.
mente aproveitado.
Art. 8· O disposto nos arts. 3· a 7· entra em vigor cinco dias após
a data de publicação desta medida provisória.
Art. 9· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.461, de 23 de maio de 1996.
Art. 'io. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 20 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles

o anexo está publicado no DO de 21.6.1996, págs. 11000/11001.

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.509, DE 20 DE JUNHO DE 1996
Isenta do Imposto de Importação e da
Imposto sobre Produtos Industrializados
bens de informática adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral.

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

Art. lº São isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) os bens de informática destinados à coleta eletrônica de votos,
fornecidos diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral.
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Art. 2" Poderão ser importados com isenção do Imposto de
Importação - II e do IPI as matérias-primas e os produtos intermediários a serem utilizados na industrialização dos bens de que trata
o artigo anterior.
Parágrafo único. A isenção do IPI a que se refere este artigo
estende-se às matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem adquiridos no mercado interno.
Art. 3" Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI incidente sobre os produtos mencionados no parágrafo
único do art. 2".
Art. 4" Para efeito de reconhecimento da isenção, a empresa
deverá, previamente, apresentar à Secretaria da Receita Federal
relação quantificada dos bens a serem importados ou adquiridos no
mercado interno, aprovada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
Art. 5" As importações de que trata esta medida provisória
ficam dispensadas do exame de similaridade.
Art. 6" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.462, de 23 de maio de 1996.
Art. 7" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 20 de junho de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.510, DE 28 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre a ratificação da recriação
dos fundas que menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
C0m força de lei:
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Art. 1" Fica ratificada a recriação do Fundo Aeroviário, do
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fiste!) e do Fundo
Nacional de Saúde, de que trata a Lei nº 9.276, de 9 de maio de 1996
que continuam a funcionar nos termos da respectiva legislação.
'
§ 1º No prazo de 120 dias, após a promulgação da lei complo,
mentar de que trata o art. 165, § 9º, da Constituição, o Poder Executivo
encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para adequar o
funcionamento do Fundo Aeroviário e do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações (Fiste!) às disposições da lei complementar de que
trata o art. 165, § 90, da Constituição.
§ 2º O Fundo Nacional de Saúde extinguir-se-á no dia 31 de
dezembro de 1996, incorporando-se sua programação à da respectiva
entidade supervisora.

Art. 2º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir

REEDIÇÕES

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.463-2, DE 28 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social,
altera alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os
servidores inativos da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1· O salário mínimo será de R$ 112,00 (cento e doze reais),
a partir de 1· de maio de 1996.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo, o
valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais e
setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta e
um centavos).
Art. 2· Os beneficios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1· de maio de 1996, pela variação acumulada do
Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado
pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.

Art. 3· Para os beneficios mantidos pela Previdência Social com
data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos
do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do
IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente
anterior ao do reajuste.
Art. 4· Os beneficios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 5· A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes dos arts. 62 e 72 desta medida provisória, os beneficios mantidos pela Previdência Social serão majorados de forma a
totalizar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril de
1996, incluídos nesse percentual o reajuste de que trata o art. 2·.
Art. 6· O art. 21 da Lei nQ 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso IH do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei,
na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamen-

to dos beneficios de prestação continuada da Previdência Social."
Art. 7· O art. 231 da Lei n· 8.112, de 1990, passa a vigorar com
a seguinte redação:
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«Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas.
.........................................................................................................

§ 3· A contribuição mensal incidente sobre os proventos
será apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de
remuneração estabelecidas para os servidores em atividads.s
Art. 8· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medída Provisõrian" 1.463, de 29 de maio de 1996.
Art. 9· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei n· 8.880, de 27 de maio de
1994.
Brasília, 28 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.464-10, DE 28 DE JUNHO DE 1996
Acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei
n' 4.728, de 14 dejulho de 1965.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. lº O art. 75 da Lei n· 4.728, de 14 de julho de 1965, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
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«Art. 75

.

§ 4º As importâncias adiantadas na forma do § 2º deste
artigo serão destinadas, na hipótese de falência, liquidação extrajudicial ou intervenção em instituição financeira, ao pagamento das linhas de crédito comercial que lhes deram origem, nos
termos e condições estabelecidos pelo Banco Central do Brasil..

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.464, de 30 de maio de 1996.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.465-4, DE 28 DE JUNHO DE 1996
Acrescenta o § 5º ao art. 4º da Lei nº
8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 5º:
«§ 5º Se, nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, ou
no caso de encerramento de mandato dos conselheiros, a composição do conselho ficar reduzida a número inferior ao estabelecido
no art. 49, considerar-se-ão automaticamente interrompidos os
prazos previstos nos arts. 28, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 42, 45, 46,
parágrafo único, 52, § 2º, 54, §§ 4º, 6º, 7º e 10, e 59, § 1º, desta lei,
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e suspensa a tramitação de processos, iniciando-se a nova conta_
gem imediatamente após a recomposição do quorum.
Art. 2· O disposto no § 5· do art. 4· da Lei n· 8.884, de 1994
aplica-se aos processos em tramitação no âmbito do Conselho Admi:
nistrativo de Defesa Econômica, na data da publicação desta medida
provisória.
Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.465, de 30 de maio de 1996.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 28 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO.N' 54, DE 1996
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Clube de Alagoas Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 104, de 24
de junho de 1992, que renova, por dez anos, a permissão outorgada à
Rádio Clube de Alagoas Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 13 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 55, DE 1996
Aprova o ato que rerwua a permissão
outorgada à Rádio Clube de Alagoas Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Ma.
ceiô, Estado de Alagoas.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que Serefere a Portaria nº 120, de 12
de março de 1990, que renova, por dez anos, a partir de 14 de setembro
de 1986, a permissão outorgada à Rádio Clube de Alagoas Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Maceió, Estado de Alagoas.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 13 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 56, DE 1996
Aprova o ato que outorga permissão à 90
- FM Stereo Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüênáa medulada na Cidade de Pirassununga, Estado de
São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 146, de 14
de março de 1990, que outorga permissão à 90 - FM Stereo Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Pirassununga, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 13 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 57, DE 1996
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Cidade das A,iuas Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Amparo, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 825, de 7
de novembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 28 de
janeiro de 1990, a permissão outorgada à Rádio Cidade das Águas
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Amparo, Estado
de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 13 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 58, DE 1996
Aprova o texto do Acordo de Cooperação
Comercial, Econômica e Industrial, celebra.
do entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da TUrquia, em Brasília, em 10 de abril de 1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1e É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Comercial,
Econômica e Industrial, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e O Governo da República da Turquia, em
Brasília, em 10 de abril de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou comprollÚSSOS gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 13 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 14.6.1996.

Faço saber que OCONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 59, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à TV Globo de Recife Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s. n", de 26 de
julho de 1994, que renova por quinze anos, a partir de 5 de outubro
de 1992, a concessão outorgada à TV Globo de Recife para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 13 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 60, DE 1996
Aprova o texto da Convenção lnteramericana sobre Conflitos de Leis em Matéria de
Adoção de Menores, celebrada em La Paz, em
24 de maiv de 1984.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. lº É aprovado o texto da Convenção Interamericana sobre
Conflitos de Leis em Matéria de Adoção de Menores, celebrada em La
Paz, em 24 de maio de 1984.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2773-27S0,jun. 1996

2778
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem modificação da Convenção, bem
como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 19 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF., de 20.6.1996.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 61, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Companhia Catarinense de Rá·
dio e Televisão para explorar serviço de rcdiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto s. nO, de 30 de
julho de 1992, que renova por quinze anos, a partir de 11 de agosto
de 1991, a concessão outorgada à Companhia Catarinense de Rádio
e Televisão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de J oinvil1e,
Estado de Santa Catarina.
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Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 26 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 62, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Radiojornal de Amambaí Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Amambat,
Estado de Mato Grosso do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I" É aprovado o ato a que se refere o Decreto s. nO, de 13 de
outubro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 11 de janeiro
de 1992, a concessão outorgada à Radiojornal de Amambaí Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Amambaí, Estado de Mato Grosso do
Sul.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 26 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 63, DE 1996
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Cruzeiro FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Londrina. Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 62, de 22
de junho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 29 de abril de
1990, a permissão outorgada à Rádio Cruzeiro FM Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Londrina, Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 26 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Col. Leis

ReJ'. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2773-2780, jun. 1996

RESOLUÇÕES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 40 DE 1996
Autoriza a alteração do item g do art.
2º da Resolução nº 53, de 27 de outubro de
1995, do Senado Federal, que autorizou a
Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP) a
emitir, através de ofertas públicas, Letras
Financeiras do Município de Guarulhos
(LFTMIGRS), cujos recursos serão destinados à liquidação de precat6riosjudiciais pendentes, de responsabilidade daquele Município.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" O item g do art. 2· da Resolução n· 53, de 27 de outubro
de 1995, do Senado Federal, passa a ter a seguinte redação:
''15) previsão de colocação e vencimentos dos títulos a serem
emitidos'
Vencimento

30.06.1997
30.06.1998
30.06.1999
30.06.2000

Data-base
30.06.1995
30.06.1995
30.06.1995
30.06.1995

Título

Quantidade

P
P
P
P

4.506.160
1.502.054
3.004.106
6.608.532
15.020.532"

Total
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Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 41, DE 1996
Autoriza o Município do Rio de Janeiro
(RJ) a celebrar operação de crédito externo.
mediante a emissão de Fixed Rate Notes, no

mercado internacional, no valor de US$
150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de
d6lares norte-arnericarws) destinados. exclusivamente, à redução da dívida mobiliária
interna do Município (LFTMRJ).

o SENADO FEDERAL resolve:
Art. I' É o Município do Rio de Janeiro (RJ) autorizado, nos
termos da Resolução n'' 69, de 1995, do Senado Federal, a celebrar
operação de crédito externo, mediante a emissão de Fixed Rate Notes
no mercado internacional, no valor de US$ 150,000,000.00 (cento e
cinqüenta milhões de dólares norte-americanos) destinados, exclusivamente, à redução da dívida mobiliária interna do Município
(LFTMRJ).
Art. ,2' A operação de crédito externo autorizada obedecerá às
seguintes condições:
a) emissor: Prefeitura do Município do Rio de Janeiro (RJ);

b) garantidor: não há;

c) modalidade: Fixed Rate Notes;
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d) valor: US$ 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de
dólares norte-americanos), equivalentes a R$148.110.000,00 (cento e
quarenta e oito milhões, cento e dez mil reais) em 21 de março de
1996;

e) prazo: três anos;

fJ coupon: até 10,125% a.a. (dez vírgula cento e vínte e cinco por
cento ao ano) fixos (equivalente a 400 basis points acima da US
Government Treasury Bond para o prazo de três anos, a ser fixada na
data da colocação), incidente sobre o saldo devedor do principal a
partir da data do ingresso dos recursos no País;
g) preço de emissão: mínimo de 99% (noventa e nove por cento)
sobre o valor nominal, ou seja, deságio máximo de 1% (um por cento)
sobre o valor de face;
h) comissão do agente de lançamento: até 0,75% (zero vírgula
setenta e cinco por cento) flat sobre o valor ingressado;
i) despesas geraís: limitadas a US$ 314,500.00 (trezentos e
quatorze mil e quinhentos dólares norte-americanos);

j) forma de colocação: pública;
1) destinação dos recursos: exclusivamente para reduzir a dívída
mobiliária interna do município do Rio de Janeiro (RJ);
m) condições de pagamento:

- do principal: em uma única parcela, ao final de trinta e seis
meses contados da data do ingresso dos recursos no País;
- dos juros: semestralmente vencidos;
- da comissão do agente de colocação: simultaneamente à entrada das divísas no País; e

- das despesas geraís: após emissão do Certificado de Registro,
mediante comprovação, devendo ser pagas em reaís, exceto aquelas
incorridas no exterior que só possam ser pagas em moeda estrangeiras;
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Art. 3º Esta autorização deverá ser exercida no prazo de duzen,
tos e setenta dias, a contar da publicação desta resolução.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 42, DE 1996
Autoriza o Estado de Santa Catarina a
prestar garantia à União no valor de R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais), em
operações de Crédito Rural Emergencial realizadas no âmbito do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura (Pronaf).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Estado de Santa Catarina autorizado, nos termos da
Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, a prestar garantia à
União nas operações de Crédito Rural Emergencial concedidas a
pequenos produtores rurais no âmbito do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), no valor total de R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
Parágrafo único. A garantia prevista no caput não será computada para efeito de cálculo dos limites fixados no art. 4º da Resolução
nº 69, de 1995, do Senado Federal.
Art. 2º A operação de crédito de que trata esta Resolução obedecerá as seguintes condições:
a) valor pretendido: R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);
b) origem dos recursos: Fundo de Amparo ao Trabalhador (Fat),
condicionada à participação do Governo Estadual mediante assunção
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do risco financeiro das operações até o montante de R$ 20.000.000,00
(vinte milhões de reais);
c) destinação dos recursos: custeio e manutenção dos pequenos
produtores rurais e de suas fanu1ias, atingidos pela estiagem que
assolou o Estado de Santa Catarina no segundo semestre de 1995;
d) agente financeiro: Banco do Brasil S.A., podendo valer-se do
Banco do Estado para formalização das operações;
e) condições de pagamento: três anos, com amortização de cinqüenta por cento do saldo devedor em 31 de agosto de 1998 e, o
restante, em 31 de agosto de 1999.
Art. 3' Esta autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar da publicação desta resolução.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 43, DE 1996
Autoriza o Estado de São Paulo a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
São Paulo (LFT), cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado de São Paulo autorizado, nos termos da
Resolução n' 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP), cujos recursos serão
destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1996.
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Art. 2" A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do § 7" do art. 16 da
Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal, deduzida a parcela de
dois por cento;
b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento; igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LF1'), criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: de até cento e vinte meses;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real) (Selic);
R$ 1.000,00 (um mil reais) (Cetip): em decorrência desse valor de
P.V. as quantidades serão divididas por 1.000 (um mil), de forma a
adequar o valor financeiro de colocação;
f) características dos títulos a serem substituídos:
Título

Vencimento

Quantidade

44.478.649.496

521825

15.06.1996

525000

15.06.1996

encontram-se registrados no Selic

146.878.805
encontram-se registrados no Selic

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

Vencimento

Título

Data-base

17.06.1996

15.06.2001

521824

17.06.1996

17.06.1996

15.06.2001

521824

a serem registrados no Cetip por se tratarem

17.06.1996
de títulos emitidos para pagamentos de
precatórios judiciais.

h) forma de colocação: através de ofertas públicas nos termos da
Resolução n" 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n Q 5.684, de 28 de maio de 1987, e
Decreto n" 29.526, de 18 de janeiro de 1989.
Art. 3Q Esta autorização deverá ser exercida no prazo máximo
de duzentos e setenta dias, a contar da publicação desta resolução.
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Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N· 44, DE 1996
Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS), cujos
recursos serão destinados ao giro da dívida
mobiliária do Estado. vencível no segundo
semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1· É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado, nos termos
da Resolução n· 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS),
cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no segundo semestre de 1996.
Art. 2· A emissão deverá ser realizada nas seguintes condíções:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do § 7· do art. 16 da
Resolução n? 69, de 1995, equivalentes à rolagem de cem por cento de
sua dívida mobiliária vencível no segundo semestre de 1996;

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendímentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n· 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo de até sete anos;

e) valor nominal: R$ 1,00 (um real) (Selic);
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R$ 1.000,00 (um mil reais) - Cetip, em conseqüência de cujo
valor de P. U. as quantidades serão divididas por 1.000 (um mil), de
forma a adequar o valor financeiro de colocação;

fJ características dos títulos a serem substituídos, que se encontram registrados no Selic:
Titulo

Vencimento

Quantidade

532545

15.08.1996

3.232.197.670

15.08.1998

2.064.168.909
2.207.771

532555
535000

15.08.1996
15.11.1996
15.11.1996

532555
534000

5.184.819.795
1.000.000.000

g) previsão de colocação e vencimento d08 títulos a

serem emiti-

dos:
Título
531826

Vencimento

Colocação

15.08.1996
15.08.2001
18.11.1996
15.11.2001
a serem registrados no Selie;
Colocação

15.08.1996

I

531823

Vencimento

15.08.2001

Data-base
15.08.1996
18.11.1996

Título

I

531826

Data-base

I

15.08.1996

a serem registrados no Cetip, por se tratarem de títulos emitidos para pagamento de
precatórios judiciais;

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Leis n's 6.405 e 8.222, de 15 de dezembro de 1972 e 15 de fevereiro de 1989, respectivamente, e Decreto n'
36.348, de 8 de dezembro de 1995.
Art. 3' Esta autorização deverá ser exercida no prazo máximo
de duzentos e setenta dias, a contar da publicação desta resolução.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 45, DE 1996
Autoriza a Prefeitura Municipal de Coronel Barros - RS a contratar operação de
crédito junto à Caixa Econômica Federal, no
valor deR$ 64.092,02 (sessenta e quatro mil,
noventa e dois reais e dois centavos) destinada à construção de unidades habitacionais.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. F É a Prefeitura Municipal de Coronel Barros (RS) autorizada, nos termos da Resolução n Q69, de 1995, do Senado Federal, a
contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal,
dentro do programa Pró-Moradia.
Art. 2º A operação referida no artigo anterior deve obedecer às
seguintes características:
a) valor pretendido: R$ 64.092,02 (sessenta e quatro mil, noventa e dois reais e dois centavos);
b) encargos:
- taxas de juros: 6,1% a.a. (seis vírgula um por cento ao ano),
exigíveis mensalmente, inclusive no penado de carência;
- taxa de risco de crédito: 1% (um por cento) do valor do
financiamento;
c) destinação dos recursos: construção de unidades habitacionais;
d) condições de pagamento do principal: em duzentas e dezesseis
prestações mensais, após carência de sete meses;
e) garantia: quotas do FPM (Fundo de Participação dos Municípios).
Art. 3º A contratação da operação de crédito a que se referem
os arts. 1º e 2º deverá efetivar-se no prazo máximo de duzentos e
setenta dias, a contar da data da publicação desta resolução.
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Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 20 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N· 46, DE 1996
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a
emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de
Janeiro (LFTRJ), destinadas ao giro de sua
dívida mobiliária vencível no segundo semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1· É o Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos termos da
Resolução n· 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro. do Estado do Rio de Janeiro (LFTRJ), destinadas
ao giro de sua dívida mobiliária vencível no segundo semestre de
1996.
Art. 2· A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do § 7· do art. 16 da
Resolução n· 69, de 1995, do Senado Federal;

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n· 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: de até um mil e oitocentos e vinte e sete días;
e) valor nominal R$ 1,00 (um real);

fJ características dos títulos a serem substituídos:
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Titulo

Vencimento

Quantidade

541826
541826
541812
541826
541813
541826
541810
541826
541813
541826

111.07.96

826.882.311
936.382.099
4.956.942.149
1.092.434.744
13.494.465.707
2.085.521.433
16.758.308.601
2.626.669.035
21.382.209.221
10.354.776.128

12.08.96

12.09.96
12.09.96
111.10.96
111.10.96

11l.lL96
12.11.96

12.12.96
12.12.96

Os títulos encontram-se registrados no Selic;

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem erníti-

dos:
Colocação

Vencimento

01.07.96
01.08.96
02.09.96
01.10.96
01.11.96
02.12.96

11l.O7.2001
r~.08.2001

11l.09.2QOl
PI.IO.20a!
12.11.2001

P.12.2001

Título
541826
541826
541825
541826
541826
541825

Data-base

01.07.96
01.08.96
02.09.96
01.10.96
01.11.96
02.12.96

Títulos a serem registrados no Selic;

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei nº 1.389, de 28 de novembro de

1988.
Art. 3º Esta autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar desua publciação.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 20 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 47, DE 1996
Autoriza o Estado de Alagoas a realizar
operação de crédito externo, mediante emissão e lançamento de Secured Global Note, no
mercado internacional, no valor de US$
160,000,000,00 (cento e sessenta milhões de
d6lares norte-americanos), equivalentes a R$
155.744.000,00 (cento e cinqüenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e quatro mil
reais), cotados em 12 dejaneiro de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º É o Estado de Alagoas autorizado, nos termos da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, a realizar operação de crédito
externo, mediante emissão e lançamento de Secured Global Notes, no
mercado internacional, no valor de US$ 160,000,000.00 (cento e
sessenta milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a R$
155.744.000,00 (cento e cinqüenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e quatro mil reais), cotados em 12 de janeiro de 1996.
Art. 2º A operação de crédito será realizada com as seguintes
características:
a)

emissor: Estado de Alagoas;

b) agente de lançamento: Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities Corporation (Nova IorqueIEUA);

c) garantidor: não há;
d) modalidade: Secured Global Notes;
e) valor: US$ 160,000,000.00 (cento e sessenta milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 155.744.000,00 (cento e
cinqüenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e quatro mil reais),
cotados em 12 de janeiro de 1996;

fJ prazo: três anos;
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g) destinação de recursos; regularização das contas públicas e
saneamento financeiro do Estado (Lei Estadual nQ 5.752, de 4 de
dezembro de 1995);
h) preço de emissão: ao par (valor de face);

i) coupon: 500 basis points acima do custo do título do Tesouro
Americano de igual maturidade;
j) comissão dos agentes de lançamento: até 1,5% (um vírgula
cinco por cento) flat sobre o valor ingressado;
l) despesas geraís: as razoáveis, limitadas a US$ 490,000.00
(quatrocentos e noventa mil dólares norte-americanos);

m) forma de colocação: privada;
n) condições de pagamento:

- do principal: em uma única parcela, ao final de três anos,
contados da data do ingresso dos recursos no País;
- dos juros: semestralmente vencidos;
País;

das comissões: simultaneamente ao ingresso das divisas no

- despesas geraís: após a emissão do certificado de registro,
mediante comprovação, devendo ser pagas em reaís, exceto aquelas
ocorridas no exterior que só possam ser pagas com moeda estrangeira.

Art. 3Q OS recursos provenientes da operação de crédito a que
se referem os artigos anteriores serão destinados à regularização das
contas públicas e ao saneamento financeiro do Estado de Alagoas, nos
termos do art. 18, da Lei Estadual n Q 5.752, de 4 de dezembro de 1995.

Art. 4Q Esta autorização deverá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, a contar de sua publicação.

Art. 5Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 20 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° 48, DE 1996
Autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul
a emitir, através de ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Mato
Grosso do Sul (LFTMSJ, destinando-se 08
recursos ao giro de sua dívida mobiliária com
vencimento no segundo semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1a É o Estado de Mato Grosso do Sul autorizado, nos termos
da Resolução nO 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso do Sul (LFTMS),
para giro de sua dívida mobiliária com vencimento no segundo semestre de 1996.
Art. 2° A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional nO
3, de 1993, deduzida a parcela de 2% (dois por cento);
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nO 2.376, de 25 de novembro de 1987;

d) prazo: cinco anos;

e) valor nominal: R$ 1.000,00 (um mil reais) - Cetip;

fJ características dos títulos a serem substituídos:
LFTMS
Título
N
N

Vencimento
12.7.96
128.96

Quantidade
8.000.000.000
3.000.000.000
o uso do preço unitário em milhar pela Cetip implica
na divisão da quantidade por mil, por ocasião do refinanciamento
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g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos'
Colocação

Vencimento

12.7.96

12.7.2001

12.8.96

111.8.2001

Título
N
N

Data-base
1!!.7.96
12.8.96

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n Q565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n" 526, de 27 de dezembro de 1984,
e Decreto n Q8.515, de 11 de março de 1996.
Art. 3Q Esta autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar da publicação desta resolução.
Art. 4Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 20 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 49, DE 1996
Autoriza o Estado do Paraná a prestar
garantia em operação de crédito a ser contratada pela Companhia Paranaense de
Energia (Copel), coma a Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep), no valor de R$
16.606.174,83 (dezesseis milhões, seiscentos
e seis mil, cento e setenta e quatro reais e
oitenta e três centavos), em valores de 2 de
novembro de 1995, destinando-se os recursos
ao Laboratório Central de Eletrotécnica e
Eletrônica (LAe).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. [O É o Estado do Paraná autorizado, nos termos da Resolução n Q 69, de 1995, do Senado Federal, a prestar garantia em
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operação de crédito a ser contratada pela Companhia Paranaense de
Energia (Copel), com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)
destinando-se os recursos ao Laboratório Central de Eletrotécnica ~
Eletrônica (LAC).

Art. 2" A operação de crédito a que se refere o artigo anterior
tem as segnintes características:
a) valor: R$ 16.606.174, 83 (dezesseis milhões, seiscentos e seis
mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), a preços
de 2 de novembro de 1995;
b) encargos: TJLP, acrescida de 6% a.a, (seis por cento ao ano)
de juros;
c) destinação dos recursos: dotar o Laboratório Central de Eletrotécnica e Eletrônica (LAC), entidade mantida pela Copel e pela
Universidade Federal do Paraná (UFPR), de infra-estrutura necessária para promover inovações tecnológicas;
b) garantia: vinculação de quotas-parte dos recursos que deverão ser transferidos ao Estado pela União, conforme disposto no § 4"
do art. 167 da Constituição Federal;
e) taxa de inspeção e supervisão: 1% (um por cento) do valor de
cada parcela do financiamento;
f) garantidor: Governo do Estado do Paraná;
g) condições de pagamento:
- do principal: em quarenta e oito prestações mensais, após
carência de trinta e seis meses;
- dos juros: mensalmente na amortização e trimestralmente na
carência.
Art. 3" A prestação da garantia a que se refere o art. 1" deverá
efetivar-se no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado da
data da publicação desta resolução.

Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 20 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 50, de 1996
Autoriza o Município do Rio de Janeiro
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Município do Rio de Janeiro (LFTM·RIO),
cujos recursos serão destinados ao giro da
Divida Mobiliária do Município, vencível no
segundo semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. F É o Município do Rio de Janeiro autorizado, nos termos
da Resolução n Q69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Município do Rio de Janeiro (LFTM-RIO),
cujos recursos serão destinados ao giro de sua Dívida Mobiliária,
vencível no segundo semestre de 1996.
Art. 2Q A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do § 7Q do art. 16 da
Resolução n? 69, de 1995, do Senado Federal, deduzida a parcela de
2% (dois por cento);

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pélo Decreto-Lei n Q2.376, de 25 de novembro de 1987;
d)

prazo: Selic: até cinco anos;

Cetip: até um mil, setecentos e seis dias;
e) valor nominal: Selic: R$ 1,00 (um real);
Cetip: R$ 1.000,00 (um mil reais), em decorrência de cujo valor
de P.U. as quantidades serão divididas por um mil, de forma a
adequar o valor financeiro de colocação;
f) características dos títulos a serem substituídos:
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Título

Vencimento

Quantidade

681447
681447
681447

l ll.07.1996
12.10.1996

48.014.740.406
76.387.736.787
97.730.869.445

Título

Vencimento

Quantidade

681218
681218
681249
681249
681280
681280
681310
681310
681341
681341

1°.07.1996
11l.O7.1996

50.100.000
60.000.000
50.100.000
60.000.000
50.100.000
60.000.000
50.100.000
60.000.000
50.100.000
60.000.000

1!l.O9.1996

Títulos registrados no Celic

111.07.1996
12.07.1996

1'.07.1996
12.07.1996

1'.07.1996
12.07.1996

12.07.1996
1l!.O7.1996

Títulos registrados no Cetip

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

Vencimento

li!. 7.1996

2. 9.1996

12 . 7.2000
12 . 9.2000

F.IO.199B

1°.10.2000

Título
681461
681460
681461

Data-base

Título
681095
681095
681094
681095
681095

Data-base

1'. 7.1996
2. 9.1996
1'.10.1996

Títulos a serem registrados no Selic
Colocação

Vencimento

li!. 7.1996

12 . 7.1999
12 . 8.1999

lll. 8.1996

2. 9.1996

1'. 9.1999

111.10.1996

1l!.10.1999

12.11.1996

12.11.1999

12 , 7.1996
la, 8.1996

2. 9.1996
lll.10.1996
r~.11.1996

Títulos a serem registrados no Cetip

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n" 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Centra! do
Brasil;
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autorização legislativa: Lei n 2 1.373, de 26 de janeiro de 1989,
e Decreto n 2 8.355, de 26 de janeiro de 1989.
Art. 32 Esta autorização deverá ser exercida no prazo máximo
de duzentos e setenta dias, contado da publicação desta resolução.
i)

Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 51, DE 1996
Autoriza o Estado de Minas Gerais a
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFTMGA cujos recursos serão destinados ao giro da Divida Mobiliária do Estado, vencivel rw segundo semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1a É o Estado de Minas Gerais autorizado, nos termos da
Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFTMG), cujos recursos
serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no
segundo semestre de 1996.
Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do § 7º do art. 16 da
Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, deduzida a parcela de
2% (dois por cento);
b) modalidade: nominativa-transferível;
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c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376, de 25 de novembro de 1987.,
d)

prazo: de até sessenta meses;

e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);

f) características dos títulos a serem substituídos:
Título

Vencimento

Quantidade

511827
511827
511827
511826
511827
511826
511827
511826
511827
511826

1'. 7.1996

5.022.117.769
3.512.424.521
6.757.963.720
4.928.091.151
4.646.247.769
6.874.891.065
9.437.166.011
9.960.865.889
28.683.901.320
14.896.731.620

la. 8.1996

1'. 9.1996
15. 9.1996
1il.IO.199B

15.10.1996
1'.11.1996
15.11.1996
11:1.12.1996

15.12.1996

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
Colocação

Vencimento

Título

lI!. 7.1996

l Q• 7.2001
!l'. 8.2001

511826
511826
511825
511811
511826
511812
511626
511809
511825
511811

12 . 8.1996

2. 9.1996
16. 9.1996
1'.10.1996
15.10.1996
12.11.1996

18.11.1996
2.12.1996
16.12.1996

lI!, 9.2001
11:/. 9.2001

1'.10.2001
12.10.2001
11l.lI.20D!

1l1.11.2001
12.12.2001
12.12.2001

Data-base
la. 7.1996

li!. 8.1996

2. 9.1996
16. 9.1996
11l.10.1996
15.10.1996
111.11.1996

18.11.1996
2.12.1996
16.12.1996

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
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i) autorização legislativa: Lei nO 9.589, de 9 de junho de 1988,
Decretos nOs 29.200 e 29.201, ambos de 19 de janeiro de 1989, e
Resolução nO 1.837, de 23 de janeiro de 1989.
Art. 3° Esta autorização deverá ser exercida no prazo máximo
de duzentos e setenta dias, contado da publicação desta resolução.

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° 52, DE 1996
Autoriza a Prefeitura Municipal de São
Paulo a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desen-

volvimento (BID), no valor de US$
150,000,000.00 (centoe cinqüenta milhões de
dólares norte-americanos), destinados à implementação do Programa de Urbanização e
Verticalização de Favelas (prover ICingapura); e autoriza a República Federativa do
Brasil a conceder garantia referente à mesma
operação.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. lº É a Prefeitura Municipal de São Paulo autorizada a
contratar operação de crédito externo com Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 150,000,000.00 (cento e
cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), destinados à implementação do Programa de Urbanização e Verticalização de Favelas
(Prover/Cingapura); e autoriza a República Federativa do Brasil a
conceder garantia referente à mesma operação.
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-

Art. 2" A operação de crédito externo a que se refere o art. l'
tem as seguintes características:
a) credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);

b) destinação dos recursos: Programa de Urbanização e Vertica.
lização de Favelas (Prover/Cíngapura);

c) valor pretendido: US$ 150,000,000.00 (cento e cinqüenta mio
lhões de dólares norte-americanos), equivalentes aR$148.200.000 00
(cento e quarenta e oito milhões e duzentos mil reais), em 31 de m";'ço
de 1996;
d) garantidor: República Federativa do Brasil;
e) juros: sobre os saldos devedores diários do empréstimo, a uma
taxa anual para cada semestre a ser determinada pelo Custo dos
Empréstimos Qualificados tomados pelo credor durante o semestre
anterior, acrescidos de uma margem expressa em termos de uma
percentagem anual, que o credor fixará periodicamente de acordo com
sua politica sobre taxas de juros;

f) comissão de crédito: 0,75% a.a. (zero vírgula setenta e cinco
por cento ao ano), sobre o saldo não desembolsado do financiamento,
contado a partir de sessenta dias da data de assinatura do contrato;
g) condições de pagamento;

- do principal: o empréstimo deverá ser amortizado mediante o
pagamento de quarenta e seis prestações semestrais, consecutivas e,
tanto quanto possível, iguais, no valor aproximado de US$
3,260,869.57 (três milhões, duzentos e sessenta mil, oitocentos e
sessenta e nove dólares norte-americanos e cinqüenta e sete centavos)
cada um, com vencimento em 8 de junho e 8 de dezembro de cada ano.
A primeira prestação deverá ser paga na primeira data em que deva
ser efetuado o pagamento de juros, uma vez transcorridos seis meses,
contados a partir da data prevista para o desembolso final do empréstimo, e a última até 8 de dezembro de 2021;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 8 de abril e 8 de
dezembro de cada ano, a partir de 8 de junho de 1997;
- da comissão de crédito: semestralmente vencida, nas mesmas
datas estipuladas para o pagamento dos juros.
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§ 1Q A quantia de US$ 1,500,000.00 (um milhão e quinhentos

mil dólares norte-americanos) se destinará a atender Despesas de
Inspeção e Supervisão Geral do credor. Essa quantia será desembolsada em prestações trimestrais e, tanto quanto possível, iguais,
ingressando na conta do credor independentemente de solicitação do
mutuário.
§ 2Q As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de assinatura do
contrato.
Art. 3Q É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operação de crédito externo de que trata o art. 1"
desta resolução.
Art. 4Q A contratação da operação de crédito externo a que se
refere o art. 1" deverá efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e
quarenta dias, contado da data da publicação desta resolução.
Art. 5Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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DECRETO NQ 1.922, DE 5 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre o reconhecimento das Reservas Particulares do Patrimônio Natural e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, e o art. 225 da Constituição, e tendo
em vista o disposto no Código Florestal - Lei n Q4.771, de 15 de
setembro de 1965, e na Lei nQ8.171, de 17 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Q
Art. 1 Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é
área de domínio privado a ser especialmente protegida, por iniciativa
de seu proprietário, mediante reconhecimento do Poder Público, por
ser considerada de relevante importância pela sua biodiversidade, ou
pelo seu aspecto paisagístico, ou ainda por suas características ambientais que justifiquem ações de recuperação.
Art. 2Q As RPPNs terão por objetivo a proteção dos recursos
ambientais representativos da região.
Art. 3Q As RPPNs poderão ser utilizadas para o desenvolvimento de atividades de cunho científico, cultural, educacional, recreativo
e de lazer, observado o objeto estabelecido no artigo anterior.
§ 12 As atividades previstas neste artigo deverão ser autorizadas ou licenciadas pelo órgão responsável pelo reconhecimento da
RPPN e executadas de modo a não comprometer o equilíbrio ecológico
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ou colocar em perigo a sobrevivência das populações das espécies ali
existentes, observada a capacidade de suporte da área, a ser prevista
no plano de utilização de que trata o art. 8º, inciso lI, deste decreto·,
§ 2º Somente será permitida no interior das RPPNs a realiza_

ção de obras e infra-estrutura que sejam compatíveis e necessárias
às atividades previstas no caput deste artigo.

Art. 4º A área será reconhecida como Reserva Particular do
Patrimônio Natural por iniciativa de seu proprietário e mediante
portaria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), na esfera federal.
Art. 5º O proprietário interessado em ter reconhecido seu imóvel, integral ou parcialmente, como RPPN, deverá requerer junto à
Superintendência do Ibama na Unidade da Federação onde estiver
situado o imóvel ou junto ao Órgão Estadual do Meio Ambiente
(Oema), acompanhado de cópias autenticadas dos seguintes documentos:
I - título de domínio, com matrícula no Cartório de Registro
de Imóveis competente;
II - cédula de identidade do proprietário, quando se tratar de
pessoa física;

III - ato de designação de representante quando se tratar de
pessoa jurídica;
IV ral (ITR);

qnitação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Ru-

V - plantas de situação, indicando os limites, os confrontantes, a área a ser reconhecida e a localização da propriedade no
município ou na região.

Parágrafo único. Serão prioritariamente apreciados pelo órgão
responsável pelo reconhecimento os requerimentos referentes aos
imóveis contíguos às unidades de conservação ou a áreas cujas características devam ser preservadas no interesse do patrimônio natural
do País.
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Art. 6Q O órgão responsável pelo reconhecimento da RPPN, no
prazo de sessenta dias, contados da data de protocolização do requerimento, deverá:
I - emitir laudo de vistoria do imóvel, COm descrição da área,
compreendendo a tipologia vegetal, a hidrologia, os atributos naturais
que se destacam, o estado de conservação da área proposta, indicando
as eventuais pressões potencialmente degradadoras do ambiente,
relacionando as principais atividades desenvolvidas na propriedade;
II - emitir parecer, incluindo a análise da documentação
apresentada e, se favorável, solicitar ao proprietário providências no
sentido de firmar, em duas vias, o termo de compromisso, de acordo
com o modelo anexo a este decreto;

III -

homologar o pedido por meio da autoridade competente;

IV - Publicar no Diário Oficial ato de reconhecimento da área
como RPPN.
§ 1Q Após a publicação do ato de reconhecimento, o proprietário
deverá, no prazo de sessenta dias, promover a averbação do termo de
compromisso, a que se refere o inciso II do art. 6º deste decreto, no
Cartório de Registro de Imóveis competente, gravando a área do
imóvel, reconhecida como reserva, em caráter perpétuo, nos termos
do que dispõe o art. 6 Q da Lei n" 4.771/65, a fim de ser emitido o título
de reconhecimento definitivo.
§ 2Q O descumprimento, pelo proprietário, da obrigação referida no parágrafo anterior importará na revogação da portaria de
reconhecimento.

Art. 7Q Será concedida, à RPPN, pelas autoridades públicas
competentes, proteção assegurada pela legislação em vigor às unidades de conservação de uso indireto, sem prejuízo do direito de propriedade, que deverá ser exercido por seu titular, na defesa da reserva,
sob orientação e com apoio do órgão competente.
Parágrafo único. No exercício das atividades de fiscalização,
monitoramento e orientação às RPPNs, o órgão responsável pelo
reconhecimento deverá ser apoiado pelos órgãos públicos que atuam
na região, podendo também obter a colaboração de entidades privadas, mediante convênios, com a anuência do proprietário do imóvel.
Col. LeisRep. Fed. Brasil,Brasilia,v. 188,n. 6, p. 2805-2902, jun. 1996

2808
Art. 8 2 Caberá ao proprietário do imóvel:
I - assegurar a manutenção dos atributos ambientais da
RPPN e promover sua divulgação na região, mediante, inclusive, a
colocação de placas nas vias de acesso e nos limites da área, advertindo terceiros quanto à proibição de desmatamentos, queimadas,
caça, pesca, apanha, captura de animais e quaisquer outros atos que
afetem ou possam afetar o meio ambiente;

n - submeter à aprovação do órgão responsável pelo recohecimento o zoneamento e o plano de utilização da reserva, em consonãncia com o previsto nos §§ 12 e 22 do art. 32 deste decreto;
,

In -

encaminhar, anualmente e sempre que solicitado, ao órgão responsável pelo reconhecimento, relatório de situação da reserva
e das atividades desenvolvidas.
Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto neste artigo,
o proprietário poderá solicitar a cooperação de entidades ambientalistas devidamente credenciadas pelo Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (CNEA) do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama).
Art. 9 2 O órgão responsável pelo reconhecimento, sempre que
julgar necessário, poderá realizar vistoria na reserva ou credenciar
universidades ou entidades ambientalistas com a finalidade de verificar se a área está sendo manejada de acordo com os objetivos
estabelecidos no plano de utilização.
Art. 10. Os danos ou as irregularidades praticadas à RPPN
serão objetos de notificação a ser efetuada pelo órgão responsável pelo
reconhecimento, ao proprietário, que deverá manifestar-se no prazo
a ser estabelecido.
Parágrafo único. Caso seja constatada a prática de infração ao
disposto neste decreto, o infrator estará sujeito às sanções administrativas previstas na legislação vigente, sem prejuizo da responsabilidade civil e penal.
Art. 11. O proprietário poderá requerer ao Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (Incra) a isenção do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR), para a área reconhecida como
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Reserva Particular do Patrimônio Natural, conforme prevê o parágrafo único do art. 104, da Lei nº 8.171/91.
Art. 12. Os projetos necessários à implantação e gestão das
RPPNs reconhecidas ou certificadas pelo Ibama deverão ter prioridade na análise da concessão de recursos ao Fundo Nacional do Meio
Ambiente (FNMA).
Art. 13. A propriedade que contiver RPPN no seu perímetro
terá preferência na análise do pedido de concessão de crédito agrícola,
pelas instituições oficiais de crédito.
Art. 14. Os incentivos de que tratam os arts. 11, 12 e 13 deste
decreto somente poderão ser utilizados para as RPPNs reconhecidas
pelo Poder Público Estadual ou Municipal, mediante certificação do
Ibama, que comprovará o cumprimento dos dispositivos deste decreto.
Art. 15. Caberá ao Ibama fiscalizar o cumprimento das determinações constantes deste decreto, e ainda solicitar o cancelamento
dos incentivos concedidos, caso haja inobservância das mesmas.
Art. 16. O Ibama expedirá os atos normativos complementares
ao cumprimento deste decreto.
Art. 17. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 18. Fica revogado o Decreto n" 98.914, de 31 de janeiro de
1990.
Brasília, 5 de junho de 1966; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
ANEXO AO DECRETO Nº 1.922, DE 5 DE JUNHO DE 1996
Termo de Compromisso
Pelo presente,
proprietário(a) do imóvel abaixo
caracterizado, reconhecido como Reserva Particular do Patrimônio
Natural, pela Portaria nO
, do Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurso Naturais Renováveis
(Ibama), publicada no Diário Oficial da União de
.
, compromete-se a cumprir o disde
de 199
, pág
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posto do Decreto nº
, de
de
1996 e
as demais normais legais e regulamentares aplicáveis à matéria,
assumindo a responsabilidade cabível pela preservação da reserva e
a obrigação de promover a averbação deste Termo no Cartório de
Registro de Imóveis competente, que gravará o imóvel com as restrições de uso previstas no decreto e na legislação pertinente, em caráter
perpétuo, nos termos do que prescreve o artigo 6º da Lei nº 4.771, de
15 de setembro de 1965 (Código Florestal).
O presente termo é firmado na presença do Superintendente do
lbama no Estado de
, e de duas testemunhas para
este fim arroladas, que também o assinam.
Característica do imóvel:
Nome:
.
Localização:
.
Confrontações:
.
Área total:
.
Matrícula:
.
Área de reserva:
.
Registro no lncra:
.
de 199

de

Superintendente do Ibama

Propríetéríora)
Testemunhas:

CPFIN'
_
--============m~~===========
~

RGIN'
Nome: .

Assinatura

-==-=:-

Nome:
RG/W _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CPFIN'
Assinatura
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DECRETO Nº 1.923, DE 7 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre a compatibilização entre a
realização da receita e a execução da despesa,
sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de
1996) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
o disposto na alínea b do art. 48 da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964, combinado com o art. 72, do Decreto-Lei n" 200, de 25 de
fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. 1s A movimentação e o empenho de dotações dos órgãos do
Poder Executivo, dos grupos outras despesas correntes, investimentos,
inversões financeiras e outras despesas de capital, constantes da Lei
nº 9.275, de 9 de maio de 1996, ficam limitados aos valores constantes
do Anexo I deste decreto.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto no caput deste artigo
as dotações:
1 H decreto;
IH -

referentes às transferências constitucionais;
custeadas com fontes não-integrantes do Anexo I deste
relativas à contrapartida nacional de empréstimos; e

IV - destinadas ao pagamento de Benefícios Previdenciários à
conta de recursos do Fundo de Estabilização Fiscal, originárias das
contribuições dos empregadores e dos trabalhadores para a Seguridade Social.
Art. 2º A Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do
Planejamento e Orçamento, providenciará a disponibilização dos
valores das dotações de subatividades, observado o limite de atividades indicado no Anexo I, a que se refere o art. 1e deste decreto,
independentemente de solicitação dos Órgãos Setoriais de Orçamento
ou equivalentes.
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Art. 3" Até 30 de junho, as dotações de subprojetos poderão ser
utilizadas pelos órgãos responsáveis pela execução dos créditos orçamentários, observado o limite para projetos estabelecidos no Anexo I,
a que se refere o art. 1" desde decreto.
Parágrafo único. A partir de 1" de julho, a movimentação e o
empenho das despesas relativas a subprojetos dependerá de prévia
aprovação, pela Secretaria de Orçamento Federal, da proposta de
programação anual a ser apresentada pelos órgãos detentores dos
respectivos créditos orçamentários, através do Sistema Integrado de
Dados Orçamentários (Sidor), observado o limite referido no caput
deste artigo.
Art. 4" As liberações dos recursos financeiros pela Secretaria do
Tesouro Nacional, no Ministério da Fazenda, para execução das
despesas de que trata o Anexo I, bem como para os Restos a Pagar do
exercício de 1995, vinculados a despesas da mesma categoria e fontes
de que trata o art. 1" deste decreto, obedecerão, em cada trimestre de
1996, aos montantes indicados nos Anexos II e Hl.
§ F O Ministério da Fazenda poderá ampliar os limites de
liberação financeira de cada órgão, desde que o valor total das liberações não ultrapasse em mais de 3% o valor global dos limites estabelecidos para o conjunto das fontes do grupo A e do grupo B no ano.
§ 2" Nos casos de descentralização de créditos orçamentários, o
limite financeiro de que trata este artigo deverá ser igualmente
descentralizado, desde que se refira a despesa cujo pagamento deva
ocorrer no exercício de 1996.
§ 3" Incluem-se nos montantes indicados nos Anexos II e Ilf as
cotas financeiras relativas a Darfs eletrônicos emitidos no Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) na
modalidade sem transferência de recursos.

Art. 5" Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser
abertos ou reabertos, ao lor.go do exercício de 1996, relativos aos
grupos de despesas e fontes de recursos de que trata o art. 1" deste
decreto, terão sua disponibilização condicionada aos limites indicados
nos anexos deste decreto.
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Art. 6º Os Órgãos Setoriais de Orçamento ou equivalentes indicarão à Secretaria de Orçamento Federal as dotações disponíveis
de outras despesas correntes e de capital, exceto de amortizações, que
deverão ser canceladas para abertura de créditos adicionais, destinados ao atendimento de despesas de pessoal e encargos sociais, sempre
que for identificada insuficiência de recursos nestas dotações.
Art. 7º O Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento
e Orçamento, no âmbito de suas respectivas competências, adotarão
as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 8º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
ANEXO I
Limites para Movimentação e Empenho
R$Mil
Órgãos dou UnidadesOrçamentárias

Grupo de Fontes B

Grupo de Fontes A

Projeto

To,",
80.600

Presidência da República
Gabinete Vice-Presidência

26.000

Atividade
54.600
927

Seco de Assuntos Estratégicos

10.900
1.500

45.300
101.608

76.900
95.100
76.500
134.400

459.010
303.700
642.200
311.200
1.662.500

88.700

577.600

1.786.900
666.300

8.000
62.714
124.090
5.800
38.617
2.300
100.000

50.000
96.900
309.040
43.100
651.882
193.600
7.926.431
65.700
406.830

58.000
159.614
433.130
48.900
690.499
195.900
8.026.431
65.900
979.950

Estado-Maiordas Forças Armadas
Advocacia-Geral da União
M. da Aeronáutica
M. da Agric. do Abast. e Ref. Agrária
M. da Ciência e Tecnologia
M. da Fazenda
M. da Educação e do Desporto
M. do Exército
M. da Indústria do Comércio e do
Turismo

M. da Justiça
M. da Marinha
M. da Minas e Energia
M. da Previdência e Aaeiet. Social
M. das Relações Exteriores
M.daSaúde
M. do Trabalho
M. doaTransportes

9.500

200

573.120

Projeto Atividade

To,",

927
56.200
103.108
9.500
635.910
398.800

718.700

311.200

1.723

1.723
591.750
87.080

595.266

2.774
6.080
32.618
100.172

46.578
6.080
32.618
100.870

7.659

148.493

166.152

59.360

220.240

279.600

3.516

43.804
698

87.080

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 6, p. 2805-2902, jun. 1996

2814
Grupo de FontesA

Órgãos eJou Unidades Orçamentárias

Atividade

Projeto
M. das Comunicações
M. da Cultura
M. do Meio Amb. Rec. Htd. e Amaz.

Leg.
M. da Adm. Fed. e Reforma do
Estado
M. do Planejamento e Orçamento
Gab. do Ministro Ext, doa Esportes
Trasnf. a Est., DF e Munic. Rec. Superv. MF
Transf. a Eat., DF e Munic.
Rec. Superv. MME
Transf. a Est., DF e Munic. Gov. Dist. Fed.

-

Total Geral

26.200

Projeto

4.358

101.630

26.200
105.888

188.700

77.200

265.900

200
a09.100
500

14.100
286.000
500

14.300
1.095.100
1.000

9.300

53.100

62.400

Atividade

To,,"

16.259

16.259

1.272

1.272

51.150

12.950
57.470

136.938

136.938

1.396.549

1.530.856

12.950

6.320

O

31.500
30.000
2.466.999

Obs.. GrupoA
Grupo B -

Grupo de Fontes B
To,,"

61.500
14.491.758

16.958.757

134.307

Fontes. 100, 112., 115, 151, 153 e 199.
Fontes: 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 157, 158 e 162.

ANEXO II
Programação das Liberações Financeiras
para Orçamento de 1996 e Restos a Pagar de 1995
Fontes: Grupo A
R$Mil
Órgãos e10u Unidades Orçamentárias
20101
20102
20104
20105
20114
21000
22000
.24000
25000
26000
27000
28000
30000
31000
32000
33000
35000
36000
38000
39000
41000
42000
44000
46000
47000
48000

To,,"

Presidência da República
- Vice-Presidência da República
- Seco Assuntos Estratégicos
- EMFA
- Advocacia-Geral da União
- M. da Aeronáutica
- M. da Agricultura
- M. da Ciência e Tecnologia
_ M. da Fazenda
- M. da Educação e Desporto
- M. do Exército
- M. da Indústria, Com. do Turismo
- M. da Justiça
- M. da Marinha
- M. de Minas e Energia
- M. da Previdência Social
- M. das Relações Exteriores
- M. da Saúde
- M. do Trabalho
- M. dos Transportes
- M. das Comunicações
- M. da Cultura
- M. do Meio Ambiente
- M. da Administração Federal
- M. do Planejamento e Orçamento
- Gab. do Min. Ext. dos Esportes

Até
30jun.96

Até
30 eet. 96

Até
31 dez. 96

34.052
356
16.899
16.425
3.237
239.166
86.795
338.553
152.586
708.483
320.000
10.366
55.730
179.974
18.553
105.271
86.913
3.933.842
30.006
406.521
7.340
19.364
132.407
4.917
208.195
347

54.552
536
33.317
37.910
3.678
386.954
161.728
502.648
288.048
1.052.483
420.000
16.133
86.120
260.233
33.109
257.528
139.166
5.883.842
44.611
540.110
14.392
37.747
160.645
9.399
417.700

421

75.815
927
51.128
61.218
4.156
535.582
243.017
718.662
435.000
1.406.916
594.349
22.389
119.088
417.300
48.900
422.700
195.852
7.761.200
60.456
685.030
21.499
72.689
232.974
14.260
639.040
500

7.116.797

10.864.010

14.840.650
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ANExom
Programação das Liberações Financeiras
para Orçamento de 1996 e Restos a Pagar de 1995
Fontes· GrupoB
Órgãos elou Unidades Orçamentárias

24000 - M. da Ciência e Tecnologia
25000
26000
30000
31000
32000
33000
36000
39000
42000
44000
47000
48000

-

M. da Fazenda
M. da Educação e do Desporto
M. da JUBti~
M. da Marinha
M. de Minas e Energia
M. da Previdência Social
M. da Saúde
M. dos Transportes
M. da Cultura
M. do Meio Ambiente
M. do Planejamento e Orçamento
Gab. do Min. Ext. dos Beportee

AM

AM

AM

SOjun.96

30 eet, 96

31 dez. 96

1.279
132.335
30.332
11.921
5.583
67.909
11.599
19.682
220.336
6.319

1.478
355.252
32.550
16.825
5.806
113.399
22.248
33.738
246.858
9.177
670
3.687
60.460

1.723
595.266
35.288
22.878
6.080
169.656
35.394
51.090
279.600
12.705
1.272
6.996
63.252

183
1.006
48.199
556.682

To'"

892.148

1.271.100

DECRETO Nº 1.924, DE 7 DE JUNHO DE 1996
Dá nova redação ao parágrafo único do
art. SI!, ao caput e §§ lI!, 31!, 4º e 5º do art. 9º e
00 caputdo art. 10, do Decreto n' 825, de 28 de
maio de 1993, que estabelece normas para a
programação e execução orçamentária e financeira dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social e aprova quadro de cotas trimestrais de
despesa para o Poder Executivo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O parágrafo único do art. 8º, o caput e os §§ 1º, 3º, 4º e 5º
do art. 9º e o caput do art. 10, do Decreto nº 825, de 28 de maio de
1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 8º ..................................................................................
Parágrafo único. O prazo de que trata o caput deste artigo
poderá ser prorrogado pela Secretaria de Orçamento Federal do
Ministério do Planejamento e Orçamento, em decorrência da
data da sanção da Lei Orçamentária Anual.»

Art. 9° Os créditos adicionais serão solicitados através do
Sistema Integrado de Dados Orçamentários (Sidor) e abertos ou
reabertos por grupo de despesa, com a especificação das respectivas fontes de recursos, modificando-se, automaticamente, os
Quadros de Detalhamento da Despesa (QDD).
§ 1° As alterações dos Quadros de Detalhamento da Despesa, nos niveis de modalidade de aplicação e elemento de despesa,
inclusive o detalhamento dos grupos de despesa, a que se refere
o caput deste artigo, serão efetuadas, em todos os grupos de
despesa, pelos órgãos ou entidades responsáveis pela execução
dos créditos orçamentários, diretamente no Sistema Integrado
de Administração Financeira (Siafi).

§ 3° As alterações em nivel de fontes de recursos serão
efetuadas pela Secretaria de Orçamento Federal, no Ministério
do Planejamento e Orçamento, que as encaminhará à Secretaria
do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, para fins de
atualização dos dados constantes do Siafi.

§ 4° A Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da
Fazenda, publicará, juntamente com as demonstrações e balanços a que se referem os incisos I e II do art. 24 deste decreto, as
alterações e detalhamentos efetivados no Siafi, no mês imediatamente anterior, nos termos deste artigo.
§ 5° Não poderão ser objeto de alteração, na forma prevista
nos §§ F, 2° e 3° deste artigo, as dotações orçamentárias oferecidas em cancelamento para a abertura de créditos adicionais.

Art. 10. Para efeito de análise e de abertura de créditos
adicionais serão considerados, exclusivamente, os dados constanCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n.6, p. 2805-2902, jun. 1996
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tes do Sistema Integrado de Dados Orçamentários (Sidor) e do
Siafi.
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 1752 da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
DECRETO Nº 1.925, DE 10 DE JUNHO DE 1996
Promulga a Convenção lnteramericana
sobre Prova e Informação Acerca do Direito
Estrangeiro, concluída em Montevidéu, Uruguai, em 8 de maio de 1979.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, e
Considerando que a Convenção Interamericana sobre Prova e
Informação Acerca do Direito Estrangeiro foi concluída em Montevidéu, Uruguai, em 8 de maio de 1979;
Considerando que a convenção ora promulgada foi opurtunamente submetida ao Congresso Nacional, que a aprovou por meio do
Decreto Legislativo n' 46, de 10 de abril de 1995;
Considerando que o Governo brasileiro depositou a carta de
ratificação do instrumento multilateral em epígrafe, em 27 de novembro de 1995, passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 26 de
dezembro de 1995, na forma de seu art. 15,
DECRETA:
Art. l' A Convenção Interamericana sobre Prova e Informação
Acerca do Direito Estrangeiro, concluída em Montevidéu, Uruguai,
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em 8 de maio de 1979, apensa por cópia ao presente decreto, deverá
ser cumprida tão inteiramente como nela se contém.

Art. 2" O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 11.6.1996, págs. 10235/10236.

DECRETO N" 1.926, DE 13 DE JUNHO DE 1996
Acresce parágrafo ao art. 6º do Decreto
n' 95.076, de 22 de outubro de 1987, que
dispõe sobre a Carreira Finanças e Controle.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. I" O art. 6" do Decreto n" 95.076, de 22 de outubro de 1987,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«§ 3" Mediante aprovação do Miuistro de Estado da Fazenda, a
pedido do interessado, poderá ser dispensada a habilitação em curso
de aperfeiçoamento, desde que o servidor preencha um dos seguintes
requisitos:
a) ser ocupante de cargo em comissão de Natureza Especial ou
do Grupo-Direção e Assessoramento Superior (DAS), níveis 4, 5 e 6,
ou equivalentes;

b) ser habilitado em curso de pós-graduação stricto sensu, em
áreas correlatas às atividades da Carreira Finanças e Controle, bem
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comoem cursos autorizados pelo Órgão Setorial de Pessoal, com carga
horária equivalente ou superior à do curso de aperfeiçoamento, ouvida a Secretaria do Tesouro Nacional ou a Secretaria Federal de
controle, conforme o caso.
§ 4º O Miuistro de Estado da Fazenda poderá expedir normas
complementares para a execução do disposto neste decreto.»

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Nº 1.927, DE 13 DE JUNHO DE 1996
Acresce § 8~ ao art. 6!! do Decreto n!!
1.590, de 10 de agosto de 1995, que dispõe
sobre ajornada de trabalho dos servidores da
Administração Pública Federal direta, das
autarquias e fundações públicas federais.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1º O art. 6º do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 8º:
,,§ 8º No interesse do serviço, o dirigente máximo do órgão
ou entidade poderá manter o controle de freqüência dos ocupantes de cargo de Pesquisador e Tecnologista do Plano de Carreira
para a área de Ciência e Tecnologia, de que trata a alínea d do
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parágrafo anterior, conforme as características das atividades de
cada entidade».

Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N" 1.928, DE 13 DE JUNHO DE 1996
Remaneja cargos em comissão e funções
gratificadas que menciona e dá outras prooidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ihe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1" Ficam remanejados os seguintes cargos em comissão e
funções gratificadas:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Cultura, um DAS 101.4, oriundo da
extinção de órgãos da Administração Pública Federal;
II - do Ministério da Cultura para o Ministério da Adnúnistração Federal e Reforma do Estado, um DAS 101.3, um DAS 101.1, duas
FG-1 e uma FG-2.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto nos incisos I e II
deste artigo, o Anexo II ao Decreto n 2 1.673, de 11 de outubro de 1995,
passa a vigorar na forma do Anexo I a este decreto.

Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 13 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Weffort
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXaI
(Decreto nº 1.673, de 11 de outubro de 1995)
ANEXOU
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e

Funções Gratificadas do Ministério da Cultura
Cargos/
Unidade

Gabinete do Ministro

Coordenação
Divisão
Assessoria de Comunicação Social
Coordenação
Divisão

Assessoria Parlamentar
Divisão

Secretaria Executiva
Gabinete

Coordenação

Divisão

Funções

Denominação

N'

Cargo/Função

2
1
1
1
2
3
1
2
1
1
1
2
1
1
1
31
29
9
1
2

Assessor do Ministro
Assistente do Ministro
Chefe

1
2
4
1
1

Assessor
Assistente
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe da Assessoria
Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe da Assessoria
Auxiliar
Chefe

Secretário Executivo
Assessor do Secretário
Executivo
Chefe
Assessor
Auxiliar
Coordenador
Chefe

NEI
DASIFG

102.4
102.3
101.5
102.3
102.2
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.2
FG-1
FG-2
FG-3

NE
102.4
101.4
102.3
102.1
101.3
101.2
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Unidade

Cargos!
Funções

N'
Serviço
Subsecretaria de Assuntos Adminis-

3

tratiuoe

1
1
1
2
1
1
1
1
4

Coordenação

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação

Divisão

Denominação
CargolFunção

NEI

DASIFG

Chefe

101.1

Subsecretário

101.5
102.2
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2

Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

Coordenação-Geral de Recursos Huma-

nos
Coordenação

Divisão
Coordenação-Geral de Modernização e
Informática
Coordenação

Divisão
Serviço

1
1
1
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
1
1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
2

Subsecretário
Auxiliar

101.5
102.1

1
2
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3
101.2
101.1

Auxiliar

Coordenador

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Coordenação-Geral de Orçamento e Fi-

nanças
Coordenação
Divisão

Serviço

Chefe
Chefe

Coordenação-Geral de Planejamento

Setorial
Divisão

Serviço
Consultoria Jurldica
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos e Estudos Normativos
Coordenação
Serviço

Secretaria de Politica Cultural
Gabinete

1
1
1
1
1

Coordenador-Geral

1
1
1
1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

Chefe
Chefe
Consultor Jurídico
Auxiliar

Secretário
Secretário Adjunto
Chefe
Auxiliar
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Cargos!

Funções

Unidade

N'

Denominação

Cargo/Função

NEI
DASIFG

Coordenação-Geral de Projetos e Política Cultural
Coordenação
Divisão
Secretaria de Intercâmbio e Projetos

1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

Especiais

1
1

Secretário
Auxiliar

101.6
102.1

Coordenação-Geral de Assuntos Internacionais
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Projetos Espe-

1
3
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

ciaia

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
1
2
1
1
1

Secretário
Chefe
Auxiliar

101.6
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

da Cultura
Coordenação
Divisão
Serviço

1
2
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador

Coordenação-Geral do Mecenato
Coordenação
Divisão

1
2
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
1

Secretário
Auxiliar

101.6
102.1

1
1
1
3

Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador
Chefe

101.4
101.2
101.3
101.2

1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

Coordenação

Secretaria de Apoio à Cultura
Gabinete
Coordenação
Divisão

Serviço

Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenação-Geral do Fundo Nacional

Secretaria para o Desenvolvimento Audíooieual
Coordenação-Geral de Atividades Audiovisuais
Divisão
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Desenvolvímento e Acompanhamento de Projetos AU

Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

M

diovísuaia
Coordenação
Divisão
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Cargos!
Funções

Unidade

Denominação
Cargo/Função

N'

NE/

DASIFG

Delegacias Regionais
a) Rio de Janeiro
b) Minas Gerais, sãO

I

Delegado

101.4

3

Delegado

101.3

Paulo e Pemam-

buco

b) Quadro-Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Cultura
Código

DAS
Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1
Subtotall (+)
FG-I
FG-2
FG-3
Subtotal 2 (+)
Total

Situação Atual

Qtde.

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
3,08
1,24
1,11
1,00

4
5
18
27
33
12
4
4
3
20

0,31
0,24
0,19

130
33
30
9
72
202

Valor Total
26,08
24,70

55,44
33,48
36,63
12,00

12,32
4,96
3,33
20,00

228,94
10,23
7,20

1,71
19,14

248,08

Situação Nova

Qtde.

Valor Total

4
5
19
26
33
11
4
4
3
20

26,08
24,70
58,52

129
31
29
9

229,78

69
198

32,24
36,63

11,00
12,32
4,96
3,33

20,00
9,61
6,96
1,71
18,28

248,06

DECRETO Nº 1.929, DE 17 DE JUNHO DE 1996
Dá nova redação aos arts. 3~ e 6º do
Decreto n' 1.910, de 21 de maio de 1996, que
dispõe sobre a concessão e a permissão de
serviços desenvolvidos em terminais alfandegados de uso público.

O PRESlDENTE DA REPÚBLlCA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
Colo Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n.ê, p. 2805-2902, jun. 1996
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nas Leis n· 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e n·9.074, de 7 de julho
de 1995,
DECRETA:
Art. 12 Os arts. 3· e 6· do Decreto n· 1.910, de 21 de maio de
1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3· Nas EAF e TRA poderão ser realizadas operações
com mercadorias submetidas ao regime aduaneiro comum e
regimes aduaneiros suspensivos previstos nas alíneas b a f do
inciso 11 do artigo anterior .»
«Art 6Q
.
XI - certidões negativas de falência, concordata ou execução forçada, expedidas pelos cartórios distribuidores do local em
que for estabelcida a sede da pessoa jurídica;»
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 22 de maio de 1996.
Brasília, 17 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETON·1.930,DE 17 DE JUNHO DE 1996
Cria a Comissão de Acompanhamento
do Programa de Apoio ao Desenvolvimento
do Extrativismo (Prodex), em apoio ao Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte
(FNO).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1· Fica criada a Comissão de Acompanhamento do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Extrativismo (Prodex), com o
o
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objetivo de facilitar o acesso dos extrativistas aos recursos oriundos
do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), no âmbito das matérias correlacionadas, inclusive aquelas pertinentes:
I
à Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal;
II
III

à promoção do desenvolvimento sustentável;

IV

a privilegiar as atividades de baixo impacto ambiental;

V

VI

à geração de emprego e renda na região;

à descentralização do gerenciamento ambiental;
à participação dos Estados e Municípios;

VII
à conjugação de esforços das esferas governamentais
com a sociedade regional;
VIII -

à garantia de assistência técnica.

Art. 2º A Comissão de Acompanhamento será integrada por um
répresentante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
I - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal;
II
III

IV
V

VI

Ministério do Planejamento e Orçamento;
Ministério da Fazenda;
Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
Conselho Nacional dos Seringueiros;
Grupo de Trabalho Amazônico.

§ 1º Os membros da Comissão de Acompanhamento e respectivos suplentes serão designados pelo Ministro de Estado do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, mediante
indicação dos titulares dos órgãos e entidades representados.

§ 2º A Comissão de Acompanhamento terá as seguintes atribuições:
a) identificar, discutir e propor encaminhamento dos assuntos
técnicos relacionados com as atividades de assistência técnica do
Prodex;
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b) estabelecer interlocução com o Banco da Amazônia S.A.
(Basa), organizaçôes não-governamentais e outras instituiçôes públicas, nas esferas estadual e municipal, para o pleno fortalecimento e
desenvolvimento do Prodex;
c) articular nas esferas governamentais e não-governamentais
o apoio e o fortalecimento do Prodex;
d) acompanhar a implementação do Prodex, avaliando seus
resultados, anualmente.
§ 3º A Comissão de Acompanhamento será presidida pelo Secretário de Coordenação dos Assuntos da Amazônia Legal do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
ficando a Coordenação de Operações a cargo do Basa,
§ 4º Os serviços administrativos da Comissão de Acompanhamento serão prestados pela Secretaria de Coordenação dos Assuntos
da Amazônia Legal.
Art. 3º Poderão ser convidados para participar das reuniões da
Comissão de Acompanhamento representantes de outros órgãos do
governo e da sociedade.
Art. 4º As ações mencionadas neste decreto observarão a legislação pertinente ao Fundo Constitucional de Financiamento do Norte
(FNO), em especial as Leis nºs 7.827, de 27 de dezembro de 1989, e
9.126, de 10 de novembro de 1995, e ainda os programas anuais de
aplicação dos recursos, aprovados pelo Conselho Deliberativo da
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), bem
assim as condições, as normas e os procedimentos operacionais estabelecidos pelo Banco da Amazônia S.A., agente financeiro do FNO.
Art. 5º O Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal apresentará à Câmara de Políticas dos
Recursos Naturais, ao final de cada exercicio financeiro, relatório das
atividades da Comissão de Acompanhamento.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Gustavo Krause
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília,v. 188, n. 6, p. 2805-2902, jun. 1996

2828
DECRETO N· 1.931, DE 17 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre a realização do concurso
público para provimento de cargos na Cate.
goria Funcional de Procurador Autárquico
do Instituto Nacional do Seguro Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1· O concurso público para provimento de cargos de Procurador Autárquico para o exercício das funções de representante legal
do Instituto Nacional do Seguro Social, responsável pela inscrição e
cobrança dos créditos de natureza previdenciária, de que trata a Lei
n· 8.212, de 21 dejulho de 1991, realizar-se-á em duas etapas, ambas
de caráter eliminatório e c!assificatório, sendo a primeira de provas
e títulos e, a segunda, de programa de formação, nos termos a serem
estabelecidos no edital.
Art. 2· O Procurador Autárquico do Instituto Nacional do Seguro Social desempenhará atividades envolvendo defesa dos interesses do instituto, a sua representação judicial e extrajudicial, as
respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídico, apuração de liquidez e certeza dos créditos de qualquer natureza, inscrevendo-as em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial,
bem como as previstas em legislação específica.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO NQ 1.932, DE 17 DE JUNHO DE 1996
Revoga o Decreto n' 68.708, ck3 deiunho
de 1971, e o incisoIlI do art. 17 do Decreto n Q
91.800, de 18 de outubro de 1985.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1Q Ficam revogados o Decreto n Q68.708, de 3 de junho de
1971, e o inciso III do art. 17 do Decreto n Q91.800, de 18 de outubro
de 1985.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de junho de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Benedito Onofre Bezerra Leonel

DECRETO NQ 1.933, DE 18 DE JUNHO DE 1996
Promulga o Convênio de Subscrição de
Ações, assinado em 30 de novembro de 1995,
por meio do qual a República Federativa do
Brasil, representada pelo Banco Central do
Brasil, tornou-se acionista da Corporação
Andina de Fomento (CAF).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o Convênio de
Subscrição de Ações entre a República Federativa do Brasil, representada pelo Banco Central do Brasil, e a Corporação Andina de
Fomento (CAF) por meio do Decreto Legislativo n Q49, de 23 de maio
de 1996,
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DECRETA:
Art. 1e O Convênio de Subscrição de Ações da Corporação Andina de Fomento (CAF) deverá ser cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2º O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan

o anexo está publicado no DO de 19.6.1996, págs. 10773/10774.

DECRETO Nº 1.934, DE 18 DE JUNHO DE 1996
Cria as Comissões Executiva Nacional e
Consultiva de Avaliação e Acompanhamento
do Plano Diretor de Erradicação do Aedes
Aegypti, do Brasil, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, e tendo em vista o disposto no art. 196 da
Constituição;
DECRETA:
Art. 1a O combate ao mosquito transmissor do dengue observará as estratégias estabelecidas no Plano Diretor de Erradicação do
Aedes Aegypti do Brasil (PEAa), gerido pelo Ministério da Saúde.
Art. 2º O PEAa será executado, na esfera federal, pelos ministérios envolvidos e seus órgãos integrantes, e coordenado por Comissão Executiva Nacional, presidida pelo Ministro de Estado da Saúde.
Col.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188,
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§ 1· Integrarão a Comissão Executiva Nacional:
a) um representante dos seguintes órgãos:

1. Conselho Nacional de Saúde;

2. Conselho Nacional de Secretários de Saúde;
3. Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde;
4. Ministério da Educação e do Desporto;
5. Ministério das Comunicações;
6. Ministério da Fazenda;
7. Ministério do Exército;
8. Ministério da Marinha;
9. Ministério da Aeronáutica;
b) dois representantes dos Ministérios do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e do Planejamento e Orçamento, sendo um da Diretoria de Defesa Civil,

c) oito representantes do Ministério da Saúde.
§ 2· Caberá à Comissão Executiva Nacional:
a)

coordenar e acompanhar a implantação e execução do PEAa;

b) promover a integração de ações entre os ministérios e outros
órgãos do Governo Federal, assim como entre a União, os Estados e
os Municípios, necessárias à consecução dos objetivos do PEAa;

c) articular as ações dos diversos executores do PEAa com a
sociedade civil organizada, com o propósito de facilitar o desenvolvimento das ações e atividades planejadas e garantir, junto com a
elevação da consciência sanitária da população, o alcance das metas
e a manutenção dos resultados;
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d) estimular a elaboração dos Planos Operativos Estaduais
resultantes da compatibilização dos Planos Municipais, de cada Uni:
dade Federada, e acompanhar, anualmente, seu desenvolvimento;
e) estabelecer os canais que permitam o efetivo controle social
da execução do PEAa, através dos Conselhos de Saúde;

fJ garantir a implantação do PEAa, em observância aos princípios e às diretrizes do Sistema Unico de Saúde, promovendo a descentralização das ações de vigilância e combate às doenças transmitidas por vetores;
g) viabilizar a execução de projetos de pesquisa, com o propósito
de subsidiar o desenvolvimento técnico-científico do PEAa;
h) propor soluções para problemas relativos aos recursos humanos necessários à execução do PEAa;
i) examinar as sugestões da Comissão Consultiva, promovendo
os ajustes necessários no PEAa;

j) divulgar sistematicamente o desenvolvimento e os principais
resultados das avaliações periódicas do PEAa para a sociedade brasileira.

§ 3· O Ministério da Saúde proverá o apoio administrativo
necessário ao funcionamento da Comissão Executiva.

Art. 3· Fica criado Grupo de Trabalho composto por representantes dos Ministérios da Saúde, da Fazenda, do Planejamento e
Orçamento e da Administração Federal e Reforma do Estado, com a
finalidade de viabilizar a proposta orçamentária para atendimento
das necessidades do PEAa.
Parágrafo único. A cada ministério incumbirá a execução programática, orçamentária e financeira, na sua respectiva área de
atuação, de acordo com o Plano Operativo Anual do PEAa.

Art. 4· O desenvolvimento do PEAa será continuamente acompanhado por Comissão Consultiva de Avaliação e Acompanhamento,
que terá a seguinte composição:
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I -

um representante das seguintes entidades:

a) Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva;

b) Sociedade Brasileira de Medicina Tropical;

c) Associação Brasileira de Engenharia Sanitária;
d) Fundação Oswaldo Cruz;

e) Instituto Adolfo Lutz;
II - dois representantes da Fundação Nacional de Saúde, sendo um do Instituto Evandro Chagas e um do Centro Nacional de
Epidemiologia;

III - três representantes das universidades com atuação na
área de saúde pública.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Saúde definirá as
atribuições e os mecanismos de funcionamento da comissão de que
trata este artigo.

Art. 5º O Ministro de Estado da Saúde:
I - poderá instituir outras instãncias operacionais do PEAa,
que vierem a ser necessárias;
II - designará os representantes da Comissão Executiva Nacional indicados pelos titulares dos ministérios e conselhos representados, bem como o Secretário da Comissão Executiva Nacional e
o Presidente da Comissão Consultiva de Avaliação e Acompanhamento;

III - poderá solicitar aos responsáveis pelas áreas relacionadas com a execução do PEAa, nos ministérios envolvidos, a prestação
de assessoria ou de informações, quando necessário;
IV - pactuará com os Estados e Municípios a organização e o
funcionamento de Centros Municipais, Estaduais e, eventualmente,
Federais encarregados da execução direta das ações do PEAa;
V - apresentará à Câmara de Políticas Sociais do Conselho
de Governo, nos meses de março e setembro de cada ano, relatório
sobre a execução do Plano Diretor no período anterior.
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Art. 50 A participação na Comissão Executiva Nacional e na
Comissão Consultiva de Avaliação e Acompanhamento será consida,
rada como serviço relevante não-remunerado.
Art. 7· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Domingos Alfredo Silva
Zenildo de Lucena
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Paulo Renato Souza
Francisco Weffort
Antonio Augusto Junho Anastasia
Lelio Viana Lobo
AdibJatene
Francisco Dornelles
Antonio Kandir
Sérgio Motta
Luiz Carlos Bresser Pereira
Aspasia Brasileiro A. Camargo
Clóvis de Barros Carvalho
Benedito Onofre Bezerra Leonel
DECRETO N· 1.935, DE 20 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
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no art. 81 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, e no art. 8º da
Medida Provisória nº 1.470, de 5 de junho de 1996,
DECRETA:

Art. 1º O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, órgão de deliberação coletiva de segundo grau, existente na
estrutura do Ministério da Fazenda, criado por força do Decreto nº
91.152, de 15 de março de 1985, tem sede em Brasília, Distrito
Federal.
Art. 2º Ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional compete julgar em segunda e última instância:
I - os recursos interpostos das decisões relativas à aplicação
de penalidades administrativas previstas:
a) no inciso XXVI do art. 4º e nos incisos I, Il, IH e IV do art. 44
da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art. 3ºdo Decreto-Lei
nº 448, de 3 de fevereiro de 1969;
b) no § 4º do art. 11 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976;
c) no § 2º do art. 43 da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964,
combinado com o § 7º do art. 4º da Lei n? 4.595, de 31 de dezembro de
1964;
d) no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 1.248, de 29 de novembro
de 1972, e no art. 74 da Lei nº 5.025, de 10 de junho de 1966;
e) na legislação cambial, de capitais estrangeiros, de crédito
rural e industrial;
H - os recursos das decisões proferidas pelo Banco Central do
Brasil, em processos administrativos instaurados contra instituições
financeiras, seus administradores e membros de seus conselhos, em
que, cautelarmente:
a) determinarem o afastamento dos indiciados da administração
dos negócios das instituições, enquanto perdurar a apuração de suas
responsabilidades;
b) impedirem que os indiciados assumam quaisquer cargos de
direção ou administração de instituições financeiras ou atuem como
mandatários ou prepostos de diretores ou administradores;
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c) impuserem restrições às atividades das instituições financei_
ras;
d) determinarem às instituições financeiras a substituição de
empresa de auditoria contábil ou do auditor contábil independente.

Art. 3" Compete ainda ao conselho apreciar recursos de oficio
interpostos pelos órgãos e entidades competentes, das decisões qu~
concluirem pela não-aplicação das penalidades previstas no inciso I
do artigo anterior.
Art. 4" O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional
será integrado por oito conselheiros de reconhecida competência e
possuidores de conhecimentos especializados em assuntos relativos
aos mercados financeiro, de cãmbio, de capitais estrangeiros e de
crédito rural e industrial, observada a seguinte composição:
I
II

um representante do Ministério da Fazenda;
um representante do Banco Central do Brasil;

III
um representante da Secretaria de Comércio Exterior do
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
IV -

um representante da Comissão de Valores Mobiliários;

V - quatro representantes das entidades de classe dos mercados financeiros, de cãmbio, de capitais estrangeiros e de crédito
rural e industrial, por estas indicados em lista tríplice, por solicitação
do Ministro de Estado da Fazenda;
§ 1" Os membos do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e seus respectivos suplentes serão designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, com mandato de dois anos, podendo ser
reconduzidos uma única vez.

§ 2" Junto ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, funcionará um Procurador da Fazenda Nacional, designado
pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, de reconhecida competência e possuidor de conhecimentos especializados em assuntos
relativos aos mercados financeiro, de cãmbio, de capitais estrangeiros
e de crédito 'rural e industrial, com a atribuição de zelar pela fiel
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n.6, p.

2805~2902, jun.

1996

2837
observância das leis, decretos, regulamentos e demais atos normativos.

§ 3" O conselho terá como presidente o representante do Ministério da Fazenda e como vice-presidente a pessoa assim designada
pelo Ministro de Estado da Fazenda dentre os representantes referidos no inciso V do caput deste artigo.

Art. 5" O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional
contará com o apoio de uma Secretaria Executiva dirigida por um
Secretário Executivo, designado pelo Ministro de Estado da Fazenda,
de reconhecida competência e possuidor de conhecimentos especializados em assuntos relativos aos mercados financeiro, de câmbio, de
capitais estrangeiros e de crédito rural e industrial.
§ I" Fica o Banco Central do Brasil incumbido de fornecer os
recursos técnicos, humanos e materiais necessários ao funcionamento
da Secretaria Executiva, que manterá suas instalações nas dependências daquela autarquia.
§ 2" A Comissão de Valores Mobiliários, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e
os órgãos do Ministério da Fazenda, sempre que for necessário,
proporcionarão o apoio técnico, material e administrativo para o
cumprimento dos objetivos do conselho.

Art. 6" A organização e o funcionamento do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional são fixados no Regimento Interno, na forma do anexo a este decreto.
Art. 7" Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
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ANEXO
(Decreto nº 1.935, de 20 de junho de 1996)
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE
RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade

Art. 1e O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, órgão integrante da estrutura básica do Ministério da Fazenda,
criado pelo Decreto nº 91.152, de 15 de março de 1985, tem por
finalidade o julgamento administrativo, em segunda e última instãncia, dos recursos contra as decisões mencionadas no art. 3º desse
regimento.
CAPÍTULO II
Da Organização

Art. 2º O conselho será integrado por oito conselheiros, de reconhecida competência e possuidores de conhecimentos especializados
em assuntos relativos aos mercados financeiro, de câmbio, de capitais
estrangeiros e de crédito rural e industrial, observada a seguinte
composição:
I
II

um representante do Ministério da Fazenda;
um representante do Banco Central do Brasil;

III - um representante da Secretaria de Comércio Exterior do
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;

IV -

um representante da Comissão de Valores Mobiliários;

V - quatro representantes das entidades de classe dos mercados financeiros, de câmbio, de capitais estrangeiros e de crédito
rural e industrial, por estas indicados em lista tríplice, por solicitação
do Ministro de Estado da Fazenda.
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§ l' Os membros do conselho e seus respectivos suplentes serão
designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, com mandato de
dois anos, podendo ser reconduzidos uma única vez.
§ 2' Cada suplente terá seu mandato coincidente com o do
representante titular. Afastando-se definitivamente determinado
conselheiro-titular de seu cargo, dever-se-á designar novo membro e
respectivo suplente, para novo mandato de dois anos.

§ 3' A ausência do conselheiro-titular por três vezes consecutivas ou cinco alternadas determinará a sua exoneração e simultãnea
nomeação de novo conselheiro e respectivo suplente.
§ 4' Junto ao conselho, funcionará um Procurador da Fazenda
Nacional, de reconhecida competência e possuidor de conhecimentos
especializados em assuntos relativos aos mercados financeiro, de
câmbio, de capitais estrangeiros e de crédito rural e industrial,
designado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, com a atribuição de zelar pela fiel observãncia das leis, decretos, regulamentos
e demais atos normativos.
§ 5' O conselho terá como presidente o representante do Ministério da Fazenda e como vice-presidente a pessoa assim designada
pelo Ministro de Estado da Fazenda dentre os representantes referidos no inciso V deste artigo.

§ 6' O conselho contará com o apoio de uma Secretaria Executiva, dirigida por um Secretário Executivo, de reconhecida competência e possuidor de conhecimentos especializados em assuntos relativos aos mercados financeiro, de câmbio, de capitais estrangeiros e de
crédito rural e industrial, designado pelo Ministro de Estado da
Fazenda.
CAPÍTULO III
Da Competência
Art. 3' Compete ao conselho julgar em segunda e última instãncia:
I - os recursos interpostos das decisões relativas à aplicação
de penalidades administrativas previstas:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2805-2902, jun. 1996

2840
a) no inciso XXVI do art. 4' e nos incisos I, lI, IH e IV do art. 44
da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art. 3' do Decreto-Lei
n' 448, de 3 de fevereiro de 1969;
b) no § 4' do art. 11 da Lei n' 6.385, de 7 de dezembro de 1976',
c) no § 2' do art. 43 da Lei n' 4.380, de 21 de agosto de 1964
combinado com o § 7' do art. 4' da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro d~
1964;
d) no § 2' do art. 2' do Decreto-Lei n' 1.248, de 29 de novembro
de 1972, e no art. 74 da Lei n' 5.025, de 10 dejunho de 1966, respeitada
a competência do Terceiro Conselho de Contribuintes;
e) na legislação cambial, de capitais estrangeiros, de crédito
rural e industrial.
H - os recursos das decisões proferidas pelo Banco Central do
Brasil, em processos administrativos instaurados contra instituições
financeiras, seus administradores e membros de seus conselhos, em
que, cautelarmente:
a) determinarem o afastamento dos indiciados da administração
dos negócios das instituições, enquanto perdurar a apuração de suas
responsabilidades;
b) impedirem que os indiciados assumam quaisquer cargos de
direção ou administração de instituições financeiras ou atuem como
mandatários ou prepostos de diretores ou administradores;
c) impuserem restrições às atividades das instituições financeiras;
d) determinarem às instituições financeiras a substituição de
empresa de auditoria contábil ou de auditor contábil independente.
Art. 4' Compete, ainda, ao conselho:
I - representar, por intermédio do seu presidente, ao Ministro de Estado da Fazenda, sobre irregularidade constatada nos autos
ou ocorrida nos órgãos e entidades recorridos, avocando, se for o caso,
os respectivos processos;
II - apreciar recurso de ofício, interposto pelos órgãos e entidades competentes, das decisões que concluírem pela não-aplicação
das penalidades previstas no inciso I do artigo anterior;
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III - propor ao Ministro de Estado da Fazenda modificação no
Regimento Interno;

IV -

mandar riscar dos autos expressões injuriosas;

V -

corrigir erro material cometido no julgamento de recurso

de sua competência; e

VI -

deliberar sobre outros assuntos de seu interesse.

Art. 5 Ao presidente do conselho compete:
Q

I - presidir, supervisionar, coordenar e orientar as atividades do conselho;
II - praticar atos administrativos, de caráter normativo,
nos assuntos de competência do conselho;
III
mentos;

autorizar o desentranhamento e a restituição de doeu-

IV - distribuir, para estudo e relatório, os assuntos submetidos ao conselho, podendo designar comissão composta por conselheiros, pelo Procurador da Fazenda Nacional ou pelo Secretário Executivo, indicando ao colegiado os nomes dos conselheiros que devam
coordenar as comissões, quando for o caso;

V - adotar as providências, quando esgotados os prazos
legais, para andamento imediato dos processos em poder dos conselheiros ou do Procurador da Fazenda Nacional;
VI - designar outro relator, se o acórdão não houver sido
apresentado no prazo estabelecido;
VII - convocar os substitutos dos conselheiros, nos casos de
ausências previamente justificadas ou comunicadas por escrito à
Secretaria Executiva do conselho e nos casos de impedimento,
quando o recurso não for apreciado na sessão em que o mesmo for
reconhecido;

VIII - apreciar os pedidos dos conselheiros relativos à justificação de ausência às sessões ou à prorrogação de prazos para retenção
de processos;
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IX - facultativamente, determinar que processos que ver.
sem sobre assuntos semelhantes sejam sorteados para um só relator
e um só revisor;

x - determinar o não-seguimento de pedido ou solicitação
feita diretamente ao conselho, em que se constate, desde logo, a
incompetência do órgão para conhecê-lo;
XI - determinar a devolução ao órgão de origem de recurso
sabidamente incabível ou que não se enquadra na competência do
conselho;
XII - dar vista, em sessão, ao Procurador da Fazenda Nacional, dos acórdãos assinados;
to·,

XIII

XIV conselho.

dirimir dúvidas e resolver casos omissos neste regimenexpedir todos os atos necessários ao funcionamento do

Art. 6º Aos conselheiros, inclusive ao presidente e ao vice-presidente, incumbe:
I -

comparecer às reuniões do conselho;

11 - relatar os recursos que lhes forem submetidos, e atuar
como revisor nos recursos para os quais forem sorteados;

111

redigir ementas e acórdãos;

IV

participar das deliberações e decisões do conselho.

Art. 7º Ao Procurador da Fazenda Nacional junto ao conselho
incumbe:
I - comparecer às reuniões do conselho, zelando pela fiel
observância das leis, decretos, regulamentos e demais atos normativos;
11

prestar assessoramento jurídico ao presidente do conse-

lho;

111 - opinar sobre os recursos apresentados na forma do art. 3º
e do art. 4º, inciso 11, deste regimento;
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IV - requerer o que for necessário à realização da justiça e ao
resguardo dos interesses da Fazenda Nacional.
Art. 8Q Ao Secretário Executivo do conselho compete:
I - promover os trabalhos administrativos necessários ao
funcionamento do conselho;
II - receber, autuar e numerar os recursos ingressados no
conselho;
111 - receber, preparar, dar tramitação, expedir e arqnivar
documentação relativa às matérias de competência do conselho;
IV - distribuir os processos, em registros próprios, aos conselheiros e ao Procurador da Fazenda Nacional;
V - preparar e fazer publicar o edital de convocação das
sessões do conselho e a respectiva pauta de trabalhos, a ser aprovada
pelo presidente do conselho;
VI - elaborar, fazer publicar e arquivar as atas das sessões
do conselho;
VII - anotar e catalogar as decisões do conselho, para efeito
de orientação normativa;
VIII - manter arquivo atualizado da legislação e jurisprudência de interesse do conselho;
IX
expedir certidões;
X
origem;

devolver os autos, após o julgamento, aos órgãos de

XI
conselho;

promover a elaboração de relatório das atividades do

XII - cumpriras demais atribuições que lhe forem fixadas em
ato do presidente do conselho.
CAPÍTULO IV
Do Procedimento Ordinário
Art. 9 Observados os prazos e efeitos previstos na legislação
pertinente, o recurso será interposto:
Q
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I - pela parte, em petição dirigida ao presidente do conselho
e apresentada perante o órgão ou entidade que houver aplicado a
penalidade;
II - de ofício, por despacho no próprio ato que deixar de aplicar
a penalidade.
Parágrafo único. Na ausência de disposição legal expressa, o
prazo para interposição do recurso, sem efeito suspensivo, será de
trinta dias.

Art. 10. O recurso, juntado ao processo respectivo, será encaminhado ao conselho no prazo de trinta dias, sob pena de responsabilidade do dirigente do órgão ou entidade recorridos.
Art. 11. Autuado e numerado o recurso e antes de sua distribuição, os autos serão presentes ao Procurador da Fazenda Nacional,
que terá o prazo de trinta dias para requerer diligências e esclarecimentos necessários à sua completa instrução, bem como para a
incumbência prevista no inciso III do art. 7· deste regimento.
Art. 12. Os autos serão ordinariamente distribuídos na ordem
cronológica de seu ingresso no conselho.
Parágrafo único. Poderão ser distribuídos preferencialmente, a
critério do presidente, os recursos referentes a penalidades de valor
elevado, que versem assunto semelhante, ou que forem objeto de
pedido justificado de recorrente, conselheiro ou do Procurador da
Fazenda Nacional.

Art. 13. Os autos a distribuir serão sorteados, em sessão, a um
relator e a um revisor.
§ 1· A ausência do conselheiro não impede que lhe sejam distribuídos autos mediante sorteio.
§ 2" Não poderá ser relator membro do conselho que houver sido
indicado como representante do órgão ou entidade recorridos.
§ 3· O relator terá o prazo de trinta dias e o revisor de vinte dias
para, respectivamente, elaborar o relatório e proceder à revisão,
podendo, nesse prazo, solicitar a realização de diligências.
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§ 4Q O prazo estabelecido para o relato poderá, em casos excepcionais, ser prorrogado, por despacho do presidente, a requerimento
do relator, desde que justificado o motivo da prorrogação.

§ 5Q Dentro do período estabelecido no parágrafo 3Q, o conselheiro poderá declarar seu impedimento ou suspeição, sendo que, na
primeira hipótese, deverá declinar o motivo.
§ 6Q Se o Procurador da Fazenda Nacional houver requerido
diligência, esta somente será cumprida depois de sorteados o relator
e o revisor, que poderão solicitar outros esclarecimentos, no prazo,
respectivamente de vinte e dez dias.
§ 7Q Cumprida a diligência, serão os autos encaminhados ao
Procurador da Fazenda Nacional, relator e revisor que, no prazo de
vinte, vinte e quinze dias, respectivamente, deverão devolvê-los à
secretaria para serem conclusos ao presidente.
§ 8 Q OSprazos fixados neste artigo poderão ser prorrogados pelo
presidente, mediante requerimento formal nesse sentido.

Art. 14. Devolvidos, os autos relatados e revisados serão conclusos ao presidente, que determinará sua inclusão em pauta, cuja
publicação será providenciada pelo Secretário Executivo.
Art. 15. Os Conselheiros e o Procurador da Fazenda Nacional
estarão impedidos de participar do julgamento dos recursos quando
tenham:
I
aplicado a penalidade;
II
interesse econômico ou financeiro, direto e indireto do
litígio;
III
cônjuge, companheiro, parentes, consangüíneos ou afins,
até o terceiro grau, interessados no litígio.
§ 1Q O impedimento ou suspeição deverão ser declarados pelo
conselheiro ou pelo Procurador da Fazenda Nacional ou poderão ser
alegados por qualquer interessado, cabendo, neste caso, ao argüido,
pronunciar-se oralmente sobre a alegação que, se não reconhecida a
sua procedência, será submetida à votação.
§ 2Q Considera-se suspeito o conselheiro que, pessoalmente ou
por cuja pessoa jurídica a que estiver vinculado, ou a entidade
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controlada, controladora ou coligada a esta, houver interposto recurso
contra decisão de primeiro grau que trate de assunto análogo ao objeto
do julgamento. Esta suspeição vigorará ainda que O recurso interpos_
to pelo conselheiro ou ente ligado já tenha sido julgado.
§ 3º Para os efeitos deste artigo, considera-se também existir
interesse econômico ou financeiro, direto ou indireto, nos casos em
que o conselheiro tenha percebido, nos dois anos anteriores à interposição do recurso, remuneração do sujeito passivo ou de firma ou
escritório que lhe preste assistência técnica ou jurídica, em caráter
eventual ou permanente, qualquer que seja a razão ou título da
percepção.
§ 4º Os conselheiros e o Procurador da Fazenda Nacional poderão se declarar suspeitos por motivo de foro íntimo, a qualquer tempo.

§ 5º A argüição será examinada após a leitura do relatório e da
revisão, devendo sempre ser ouvido o argüido e o Procurador da
Fazenda Nacional. Da votação para exame do impedimento ou suspeição não participará o argüido.
§ 6' No caso de impedimento ou suspeição do relator ou do
revisor, o processo será redistribuído a outro membro do conselho.
§ 7' O vice-presidente substituirá o presidente, na ausência
ocasional e transitória deste último ou em caso de seu impedimento
ou suspeição.
Art. 16. O conselho reunir-se-á para deliberar sobre matéria
previamente indicada, quando convocado pelo seu presidente ou por
solicitação da maioria dos seus membros em petição dirigida ao
presidente.

Art. 17. O conselho deliberará quando presentes três quartos
de seus membros, e as deliberações serão tomadas por maioria simples, cabendo ao presidente também o voto de qualidade.
Art. 18. A pauta, indicando dia, hora e local da sessão e
julgamento, será afixada em lugar visível e acessível ao público, na
sede do conselho, e publicada no Diário Oficial com oito dias de
antecedência, no mínimo.
§ 1º Os processos cujo julgamento for adiado serão incluídos na
pauta da sessão de julgamento seguinte.
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§ 2º Nos casos em que se tomar impossível julgar todos os
processos da pasta ou quando não se concluir o julgamento na data
designada, fica facultado ao presidente suspender a sessão e reiniciála no dia útil subseqüente, independentemente de nova convocação e
publicação.
§ 3º A sessão que não se realizar, por motivo de força maior,
ficará automaticamente transferida para o primeiro dia útil seguinte,
na hora anteriormente marcada, independentemente de nova convocação e publicação.

Art. 19. Será observada a seguinte ordem nos trabalhos:
I
verificação de quorum regimental;
leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior;

II

III

expediente;

IV
revisores;

distribuição dos recursos aos conselheiros relatores e

V - análise de questões submetidas ao conselho, pelo presidente, por qualquer dos conselheiros ou pelo Procurador da Fazenda
Nacional;
VI pauta.

relatório, discussão e votação dos recursos constantes da

Art. 20. Anunciado o julgamento, o presidente dará a palavra
ao relator para leitura do relatório, após o que, se o sujeito passivo ou
o seu representante legal, ou o Procurador da Fazenda Nacional, não
quiserem fazer uso da palavra, realizar-se-ão os debates.
§ 1º A leitura do relatório poderá ser dispensada, se cópia do
mesmo tiver sido anteriormente distribuída aos conselheiros, e desde
que não haja oposição de qualquer dos conselheiros, do Procurador da
Fazenda N aeional, do sujeito passivo ou do seu representante legal.
§ 2º Encerrados os debates, o presidente tomará, sucessivamente, o voto do relator, o do revisor, e dos que tiverem vista dos autos
e dos demais, a partir do primeiro conselheiro sentado à sua esquerda,
e votará por último, anunciando, em seguida, o resultado do julgamento.
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§ 3º Se o sujeito passivo, ou seu representante legal, desejar
fazer sustentação oral, concluída a leitura do relatório, o presidente
franquear-lhe-á a palavra pelo período de quinze minutos, prorrogá_
vel por igual período.
§ 4º O Procurador da Fazenda Nacional intervirá oralmente,
sem limitação de tempo, após a defesa oral do sujeito passivo ou a
leitura do relatório, conforme o caso.
§ 5º Antes de ser proferido o voto do relator, é facultado a
qualquer dos conselheiros ou ao Procurador da Fazenda Nacional
pedir vista dos autos, devendo devolvê-los nos cinco dias seguintes,
para julgamento.
§ 6º O conselheiro ou o Procurador da Fazenda Nacional que
haja pedido vista dos autos terá o prazo de cinco dias para solicitar a
conversão do julgamento em diligência.

§ 7º Na votação de proposta de conversão do julgamento em
diligência, aplicar-se-á, no que couber, o disposto no § 2º.
§ 8° O presidente poderá ex officio ou por solicitação de conselheiro do Procurador da Fazenda Nacional ou do recorrente, por
motivo justificado, determinar o adiamento do julgamento de determinado processo.
§ 9º O voto escrito do relator, devidamente motivado, será apresentado na sessão de julgamento, facultado ao presidente permitir
que seja entregue na Secretaria Executiva, no prazo de dez dias.
§ 10. Caso o relator seja vencido, o presidente determinará a
juntada aos autos de qualquer dos votos vencedores, no prazo de dez
dias.
§ 11. Concluída a votação, se algum dos conselheiros desejar
fundamentar o seu voto por escrito, poderá fazê-lo, no prazo de dez
dias, com vista dos autos na Secretaria Executiva.
§ 12. A sessão de julgamento será pública.

§ 13. O presidente, poderá advertir ou determinar que se retire
do recinto quem, de qualquer modo, perturbar a ordem, podendo
também advertir o orador ou cassar-lhe a palavra, quando usada de
forma inconveniente.
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Art. 21. Quando mais de duas soluções distintas forem propostas ao plenário pelos conselheiros, a decisão será adotada mediante
votações sucessivas, das quais serão obrigados a participar todos os
conselheiros presentes, observado o disposto no parágrafo único.
Parágrafo único. Serão votadas em primeiro lugar duas de
quaisquer das soluções; dessas duas, a que não lograr maioria será
considerada eliminada, devendo a outra ser submetida novamente ao
plenário com uma das demais soluções não apreciadas, e assim
sucessivamente, até que só restem duas soluções, das quais haver-seá como adotada a que reunir maior número de votos.

Art. 22. As questões preliminares serão julgadas antes do
mérito, deste não se conhecendo quando incompatível com a decisão
adotada.
Parágrafo único. Rejeitadas as preliminares, todos os conselheiros, inclusive os vencidos, deverão votar quanto ao mérito.

Art. 23. A decisão, em forma de acórdão ou resolução, será
assinada pelo relator, pelo presidente e pelo Procurador da Fazenda
Nacional, mencionados os conselheiros presentes e, quando for o caso,
especificando os vencidos, impedidos e suspeitos.
Art. 24. O resumo da ata de cada sessão será publicado no
Diário Oficial da União, destacando o nome dos interessados, o
número dos autos sorteados e o dos submetidos a julgamento, a
decisão e outros fatos relevantes.
Parágrafo único. A ata será assinada pelo Secretário Executivo
e pelo presidente.

Art. 25. Em qualquer fase, o recorrente pode desistir do recurso
em andamento no conselho, contanto que se manifeste neste sentido,
por escrito.
Parágrafo único. A petição de desistência deverá ser recebida
pelo Secretário Executivo ou pelo Presidente do Conselho, no máximo,
até o primeiro dia útil imediatamente anterior à data da sessão de
julgamento do recurso.

Art. 26. Existindo contradição entre a decisão e os fundamentos, ou dúvida na sua conclusão, qualquer conselheiro, o Procurador
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da Fazenda Nacional, a parte ou a autoridade encarregada da execução poderá requerer ao presidente que a elimine ou a esclareça.

Art. 27. Os erros e inexatidões materiais existentes na decisão
serão corrigidos mediante requerimento da autoridade incumbida da
execução do acórdão, do Procurador da Fazenda Nacional, de conselheiro ou do sujeito passivo.
Parágrafo único. Será rejeitado, de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento que não demonstrar, com precisão, a inexatidão ou o erro.

Art. 28. Findo ojulgamento, os autos serão remetidos ao órgão
de origem, para implementação da decisão proferida pelo conselho.
CAPÍTULO V
Do Procedimento Especial

Art. 29. Observados os prazos e efeitos previstos na legislação
específica, os recursos de decisões cautelares proferidas no curso de
processos administrativos instaurados pelos órgãos de primeira instância, com efeito suspensivo, serão interpostos pela parte apenada,
em petição dirigida ao Presidente do Conselho e apresentada perante
o órgão ou entidade que houver aplicado a penalidade.
Parágrafo único. Na ausência de disposição legal expressa, o
prazo para interposição de recurso será de dez dias.

Art. 30. O recurso, juntado ao processo respectivo, será encaminhado ao conselho, no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade do dirigente do órgão ou entidade recorridos.
Art. 31. Autuado e numerado o recurso, o Secretário Executivo,
no prazo de 72 horas, fará o seu encaminhamento ao Procurador da
Fazenda Nacional, que terá o prazo de dez dias para requerer diligências e esclarecimentos necessários à sua completa instrução, bem
como para a incumbência prevista no inciso III do art. 7º deste
regimento.
Art. 32. Devolvido o processo, far-se-á nas dependências da
Secretaria Executiva o sorteio do relator, no prazo de três dias, fora
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de Sessão, com a presença, no mínimo, do presidente, do Secretário
Executivo e do Procurador da Fazenda Nacional.
§ 1s O processo será distribuído para o relator, no prazo de 48
horas.
§ 2º O relator terá o prazo de dez dias para elaborar o relatório.
§ 3º O prazo estabelecido para o relator poderá, em casos excepcionais, ser prorrogado, por despacho do presidente, a requerimento
motivado do relator.
Art. 33. O recurso será julgado na primeira Sessão Ordinária
em que o conselho se reunir ou em Sessão Extraordinária que o
presidente convocará para essa finalidade.
§ 1º A publicação no Diário Oficial, indicando dia, hora e local
da Sessão Extraordinária de julgamento, será efetuada com cinco dias
de antecedência, no mínimo.

§ 2º A Sessão que não puder se realizar, por motivo de
força maior, ficará automaticamente transferida para o primeiro dia útil seguinte, na hora e local anteriormente marcados,
independentemente de nova convocação e publicação.
Art. 34. A decisão, em forma de acórdão ou resolução, será
assinada pelo relator, pelo presidente e pelo Procurador da Fazenda
Nacional.
§ 1º A decisão será publicada no Diário Oficial, pelo Secretário
Executivo, no prazo de cinco dias.
§ 2º Após a publicação, o processo será devolvido ao órgão de
origem, no prazo de 48 horas.
Art. 35. Ao Procedimento Especial aplicar-se-ão, no que couber, os mesmos princípios e atos administrativos do Procedimento
Ordinário.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 36.
instância.

A decisão prolatada pelo conselho é dada em última
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Art. 37. Ressalvada a competência do Poder Judiciário, somsn,
te o Ministro de Estado da Fazenda e o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional poderão fazer requisição de autos ao Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional.
Art. 38. Aplicam-se a este regimento, subsidiariamente, no qUe
se refere às disposições de caráter exclusivamente processual, as
regras do Processo Penal. Não existindo estas, aplicar-se-ão as regras
do Processo Civil. Não será permitida, todavia, a aplicação das regras
de Processo Civil ou Processo Penal, em caráter subsidiário ou analógico, quando estas colidirem com preceitos administrativos, hipótese em que estes últimos prevalecerão.

DECRETO N' 1.936, DE 20 DE JUNHO DE 1996
Altera dispositivos do Decreto n" 1.488,
de 11 de maio de 1995, que regulamenta as
normas que disciplinam os procedimentos
administrativos relativos à aplicação de me"
didas de salvaguarda.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista O
disposto no Acordo Sobre Salvaguardas, aprovado pelo Decreto Legislativo n' 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto
n' 1.355, de 30 de dezembro de 1994,
DECRETA:
Art. I" Os dispositivos abaixo indicados do Decreto n? 1.488, de
11 de maio de 1995, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 4fl

•.•.••.••.•.•..•..••....••.•.•.•..•.••.••.........•.••••.•...•..••.............••.

§ 3' Medidas de salvaguarda provisórias serão aplicadas
como elevação do Imposto de Importação, por meio de adicional
à Tarifa Externa Comum (TEC), sob a forma de alíquota ad
vaiarem, de alíquota específica ou da combinação de ambas.
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§ 4" Ocorrerá a restituição do valor correspondente à medida de salvaguarda provisória, nos termos da legislação vigente,
sempre que a investigação concluir pela improcedência de aplicação de medidas de salvaguarda definitivas.»

«Art. 5" As medidas de salvaguarda serão aplicadas ao
produto importado independentemente de sua origem, exceto nos
casos previstos nas disposições transitórias aplicáveis a produtos
têxteis.»
«Art. S" As medidas de salvaguarda definitivas serão aplicadas, na extensão necessária, para prevenirou reparar o prejuízo grave e facilitar o ajustamento da indústria doméstica, da
seguinte forma:

I - elevação do Imposto de Importação, por meio de adicional à Tarifa Externa Comum (TEC), sob a forma de alíquota ad
vaiarem, de alíquota específica ou da combinação de ambas;
........................................................................................................»

Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de junho de 1996; 175" da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Arlindo Porto Neto
Francisco Dornelles
Antonio Kandir
DECRETO N" 1.937, DE 21 DE JUNHO DE 1996
Estabelece regras para a redação de atos
normativos do Poder Executivo sujeito à
aprovação do Presidente da República.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. S4, incisos IV e VI, da Constituição, e
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Considerando a necessidade do controle de juridicidade e legitimidade dos atos normativos, assim como a uniformização dos atos e
procedimentos administrativos,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1· Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal
observarão as normas e diretrizes constantes deste decreto e as do
Manual de Redação da Presidência da República na elaboração dos
seguintes atos a serem encaminhados à Casa Civil da Presidência da
República:
I
exposições de motivos dirigidas ao Presidente da Repüblicai

H
proposições de natureza legislativa, iniciadas no âmbito
do Poder Executivo e sujeitas à assinatura do Presidente da República, tais como os projetos de lei e medidas provisórias;

IH -

decretos.
CAPÍTULO II
Da Elaboração dos Atos Normativos

Seção!
Das Regras Básicas de Elaboração
Art. 2· Incumbe aos ministérios, às Secretarias da Presidência
da República e demais órgãos da estrutura da Presidência da República propor a elaboração dos atos normativos, observadas as suas
respectivas competências.
Art. 3· Os projetos de lei que alterem sistema ou regime jurídico
conterão cláusulas que assegurem a transição de um para outro
regime, em respeito ao princípio da segurança jurídica.
Art. 4· Os projetos de lei não conterão autorizações legislativas
puras ou incondicionadas.
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Art. 5Q As proposições regulamentares estabelecerão as condiÇões para a aplicação da lei, não podendo conter matéria estranha ao
ato legislativo a ser regulamentado.

Art. 6Q OS projetos de lei que disciplinem matérias técnicas ou
tecnológicas complexas devem prever forma de aferição de resultados,
tendo em vista a necessária adequação do direito positivo às novas
situações, ao desenvolvimento tecnológico, ou ao desenvolvimento das
relações fáticas e jurídicas.
Parágrafo único. Dos projetos de lei que reclamarem uma avaliação sistemática de resultados, deverá constar cláusula relativa à
elaboração de relatório de experiência a serem encaminhados periodicamente a órgão do Poder Executivo ou do Poder Legislativo.

Art. T A cláusula de revogação deverá conter, expressamente,
todas as disposições revogadas a partir da vigência do novo ato.
Art. 8 Q Na hipótese de elaboração de projetos de atos normativos de especial significado político, poderá ser dada ampla divulgação
ao texto básico ou realizar-se audiência pública com o objetivo de
receber sugestões por parte de órgãos, entidades ou pessoas a quem
a medida se destina ou interessa.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese proceder-se-á a divulgação dos projetos de que trata este artigo sem o prévio conhecimento
e aprovação da Casa Civil da Presidência da República.

Art. 9Q OS projetos de atos normativos não poderão conter matéria estranha ao seu objeto ou a ele não vinculado por afinidade,
pertinência ou conexão, enunciado na respectiva ementa.
Parágrafo único. O mesmo assunto não poderá ser disciplinado
por mais de um ato normativo, salvo quando o subseqüente alterar o
preexistente, caso em que o último ato consolidará os anteriores.

,

Art. 10. Nos atos normativos, devem ser evitadas as remissões
puras e simples a dispositivos de um outro ato normativo.
Parágrafo único. As remissões devem ser feitas de total sorte
que permitam a compreensão do seu sentido sem o auxílio do texto
em causa.
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Seção II

-

Da Numeração de Decretos e de Medidas Provisórias

Art. 11. Somente serão numerados os decretos que contenham
regras jurídicas de caráter normativo geral e abstrato.
§ 1· Os decretos relativos a abertura de crédito, declaração de
utilidade pública, reforma agrária, doação e aceitação de imóvel, luto
oficial, concessão de rádio e televisão, criação de embaixadas e consu,
lados, e calamidade pública, dentre outros, não serão numerados, mas
ementados de forma a permitir a identificação do ato.
§ 2· Os decretos pessoais e os relativos a provimento ou vacân,
cia de cargo público não serão numerados nem conterão ementa.

Art. 12. Na reedição de medidas provisórias, serão mantidos
os números originários a elas atribuídos, acrescidos do número correspondente à reedição, separado por hífen.
Parágrafo único. Somente será atribuído número novo ao primeiro texto da medida provisória em edição.
CAPÍTULO III

Da Alteração ou Retificação dos Atos Normativos

Art. 13. As propostas de alteração de lei ou decreto deverão ser
feitas:
I - mediante reprodução integral num só texto, quando se
tratar de alteração considerável;
II - nos demais casos, mediante substituição ou supressão, no
próprio texto do dispositivo atingido, ou acréscimo de dispositivo
novo.

Art. 14. Os atos com dispositivos modificadores de outras normas deverão conter ementa que identifique claramente a matéria
alterada.
Art. 15. No caso de erro material que não afete a substância
dos atos singulares de caráter pessoal (nomeação, promoção, transferência, etc.), a correção deverá ser feita mediante apostila.
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CAPÍTULO IV
Da Apresentação e Tramitação dos Atos Sujeitos à
Apreciação do Presidente da República

Art. 16. Os projetos de atos normativos, na sua elaboração,
deverão observar a orientação constante do Anexo I a este decreto, e
serão encaminhados à Casa Civil da Presidência da República mediante exposição de motivos da autoridade proponente, à qual serão
anexados:
I - as notas explicativas e justificativas da proposição, integrantes da exposição de motivos, em consonância com o Anexo II a
este decreto;
II - o projeto do ato normativo;
III - o parecer conclusivo da Consultoria Jurídica do Ministério ou do órgão de assessoramento jurídico da Presidência da República, quanto à constitucionalidade, àjuridicidade da proposição, bem
como sobre a forma do ato normativo proposto;
§ 12 Quando se tratar de ato proposto por mais de uma autoridade, as notas e o parecer a que se referem os incisos I e III deverão
ser subscritos conjuntamente pelos respectivos órgãos de assessoramento jurídico e técnico.
§ 22 Os projetos que tratem de assunto envolvendo mais de um
ministério ou órgão da estrutura da Presidência da República deverão
contar com a participação de cada um desses órgãos na sua elaboração.
§ 32 Quando os projetos demandarem despesas, deverá ser indicada a existência de prévia dotação orçamentária.
Art. 17. As exposições de motivos dos projetos de natureza
legislativa, devidamente assinadas, e seus respectivos anexos serão
apresentadas em original, observados os parâmetros do Anexo Il,
Art. 18. Os projetos de natureza legislativa, encaminhados na
forma do artigo anterior, deverão conter a referenda da autoridade
proponente, exceto em se tratando de projeto de lei.
Art. 19. Quanto ao mérito das proposições, a Casa Civil da
Presidência da República examinará a compatibilidade da matéria
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com as políticas e diretrizes estabelecidas pelas Câmaras do Conselho
de Governo, articulando com os órgãos interessados os ajustes necss.
sários.
Art. 20. O ato normativo, objeto de parecer contrário, será
devolvido à origem com ajustificativa do não-seguimento da proposta.
Art. 21. Na apreciação de projetos de lei, enviados pelo Congresso Nacional ao Presidente da República para sanção, a Subchefia
para Assuntos Parlamentares da Casa Civil da Presidência da República, formulará pedido de informações aos ministérios e aos demais
órgãos da Administração Pública Federal, que julgar conveniente,
para instruir o exame de projeto.
§ 1" Salvo determinação em contrário, os ministérios e demais
órgãos da Administração Pública Federal procederão, impreterivelmente, no prazo de dez dias, ao exame do pedido de informações de
que trata este artigo.
§ 2" Quando necessário, a solicitação de informações ao Poder
Judiciário e ao Ministério Público será feita por intermédio da Casa
Civil da Presidência da República, com indicação da data em que a
proposta de sanção ou veto deverá ser apresentada ao Presidente da
República.

CAPÍTULO V
Da Apreciação das Propostas de Medidas Provisórias
Art. 22. Somente serão apreciados pela Presidência da República projetos de medida provisória se caracterizado estado de necessidade legislativo, decorrente de circunstância fática ou situação
jurídica de difícil previsão.
§ 1" O estado de necessidade legislativo caracteriza-se pela
exigência ou indispensabilidade de tomada de providência de índole
legislativa com efeito imediato sob pena de se verificarem prejuízos
de ordem administrativa, econômica, social ou de segurança pública.
§ 2" Não serão disciplinadas por medidas provisórias matérias
que possam ser aprovadas dentro dos prazos estabelecidos pelo procedimento legislativo de urgência previsto na Constituição.
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§ 32 Caso se verifique retardo ou demora na apreciação de
projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, poderá o órgão
competente, configurada a urgência, propor a edição de medida provisória também na hipótese do parágrafo anterior.

Art. 23. Os projetos de medida provisória deverão observar, na
sua elaboração, a orientação constante do Anexo I a este decreto, e
serão encaminhados à Casa Civil da Presidência da República mediante exposição de motivos da autoridade proponente, que deverá
explicitar o estado de necessidade legislativo e a conveniência da
edição da medida, observado o mesmo procedimento disposto no art.
16.
Art. 24. As propostas de alteração de medidas provisórias em
vigor, sempre encaminhadas por intermédio de exposição de motivos,
devem guardar relação de pertinência com o texto vigente e objetivar
a supressão de incompletudes, falhas ou incorreções que possam
causar graves prejuízos à ordem administrativa, jurídica ou às finanças públicas.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo somente
serão consideradas as propostas apresentadas à Casa Civil da Presidência da República, devidamente instruídas na forma dos itens 7 e
8 do Anexo 11, até' cinco dias úteis antes do término do prazo de
vigência da medida que se pretende alterar.

Art. 25. Quando a medida provisória a ser alterada envolver
matéria de competência de mais de um ministério ou órgão da
estrutura da Presidência da República, a exposição de motivos propondo a alteração deverá vir assinada pelos titulares de todos os
órgãos envolvidos.
CAPÍTULO VI

Da Competência da Casa Civil da Presidência da República

Art. 26. À Casa Civil da Presidência da República compete
zelar pela fiel observância dos preceitos deste decreto, podendo devolver aos órgãos de origem os atos em desacordo com suas normas.
Art. 27. A Casa Civil da Presidência da República supervisionará a elaboração de projetos de atos normativos de iniciativa do
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Poder Executivo, solicitando a participação dos órgãos competentes
)
nos casos de:
I - declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no
tocante à iniciativa do Poder Executivo (CF, art. 103, § 2·);
II - deferimento de mandado de injunção pelo Supremo Tribunal Federal, no tocante à iniciativa do Poder Executivo (CF, art.
102, I, q).

Art. 28. Na hipótese de regulamentação exigida por lei, a Casa
Civil da Presidência da República fará gestões junto aos ministérios
e órgãos da estrutura da Presidência da República no sentido do
cumprimento dessa prescrição.
Art. 29. À Casa Civil da Presidência da República, por intermédio da Subchefia para Assuntos Jurídicos, incumbe coordenar a
consolidação de atos normativos de iniciativa do Poder Executivo.

CAPÍTULO VII
Das Disposições Gerais e Finais
Art. 30. A constituição de delegações, comissões, comitês ou
grupos de trabalho, que dependa de autorízação ou aprovação do
Presidente da República, far-se-á mediante exposição de motivos,
exceto nos casos em que a constituição tenha sido determinada por
lei ou por despacho do Presidente da República.

§ 1· A exposição de motivos, devidamente fundamentada e instruída com os anexos, indicará a autoridade encarregada de presidir
ou de coordenar os trabalhos do colegiado, a sua composição e, quando
for o caso, os membros, o órgão encarregado de prestar apoio administrativo dos serviços, a autoridade encarregada de estabelecer o
regimento interno ou as normas de funcionamento, bem como o
custeio das despesas, se for o caso, e o prazo de duração dos trabalhos.
§ 2· Findo o prazo para conclusão dos trabalhos, deverá ser
apresentado à Casa Civil da Presidência da República ou à Câmara
do Conselho de Governo, de que trata o § 4·, relatório circunstanciado
das atividades desenvolvidas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n.6, p. 2805-2902, jun. 1996

2861
§ 3º Quando a constituição desses colegiados se der por decreto,
este não será numerado e conterá as indicações referidas no § 1º.
§ 4º Os grupos de trabalho, comissões e comitês serão vinculados a uma Câmara do Conselho de Governo sempre que tiverem por
finalidade a elaboração de proposta de diretrizes e.políticas públicas,
OU ação integrada de 6rgãos do governo.
Art. 31. A disposição prevista no art. 12 será aplicada a partir
da data de publicação deste decreto.
Art. 32. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 33. Revoga-se o Decreto nº 468, de 6 de março de 1992.
Brasília, 21 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
ANEXO I
Questões que Devem serAnalisadas na Elaboração de Atos Normativos no Ambito do Poder Executivo.
1. Deve ser tomada alguma providência?
1.1. Qual o objetivo pretendido?

1.2. Quais as razões que determinaram a iniciativa?
1.3. Neste momento, como se apresenta a situação no plano fático
e no plano jurídico?
1.4. Que falhas ou distorções foram identificadas?
1.5. Que repercussões tem o problema que se apresenta no âmbito
da economia, ciência, técnica e jurisprudência?
1.6. Qual é o número de atingidos pelo problema, e qual o número
de casos a resolver?
1.7. O que poderá acontecer se nada for feito? (e.g. O problema
toma-se-á mais grave? Permanecerá estável? Poderá ser superado
pela própria dinâmica social, sem a intervenção do Estado? Com que
conseqüências?)
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-

2. Quais as alternativas disponíveis?
2.1. Qual foi o resultado da análise do problema? Onde se situara
as causas do problema? Sobre quais as causas pode incidir a ação qUe
se pretende?
2.2. Quais os instrumentos da ação que parecem adequados para
alcançar os objetivos pretendidos, no todo ou em parte? (e.g. medidas
destinadas à aplicação e execução de dispositivos já existentes; trabalhos junto à opinião pública; amplo entendimento; acordos; inves_
timentos; programas de incentivo; auxílio para que os próprios atin,
gidos pelo problema envidem esforços que contribuam para SUa
resolução; instauração de processo judicial com vistas à resolução do
problema)
2.3. Quais os instrumentos de ação que parecem adequados
'
considerando-se os seguintes aspectos:
• desgaste e encargos para os cidadãos e a economia;
• eficácia (precisão, grau de probabilidade de consecução do
objetivo pretendido);
• custos e despesas para o orçamento público;
• efeitos sobre o ordenamento jurídico e sobre metas já estabelecidas;
• efeitos colaterais e outras conseqüências;

• entendimento e aceitação por parte dos interessados e dos
responsáveis pela execução;
• possibilidade de impugnação no Judiciário.
3. Deve a União tomar alguma providência? Dispõe ela de competência constitucional ou legal para fazê-lo?
3.1. Poderia a ação ser empreendida pelos Estados ou Municípios
com os recursos de que dispõem?
3.2. Por que a União deve agir? Qual o fundamento constitucional
para a iniciativa?
3.3. Em que medida deve a competência da União ser esgotada?
4. Deve ser proposta uma lei?
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4.1. A matéria a ser regulada está submetida ao princípio da
reserva legal?
4.2. Por que deve a matéria ser regulada pelo Congresso Nacional?
4.3. Se não for o caso de se propor uma lei: deve a matéria ser
disciplinada por um regulamento? Por que não seriam suficientes
portarias?
4.4. Existe fundamento legal suficiente para a edição de ato
normativo secundário? Qual?
5. Deve a lei ter prazo de vigência limitado?
5.1. É a lei necessária apenas por período limitado?
5.2. Não seria o caso de editar-se uma lei temporária, submetida
a um período probatório?
6. Deve ser editada uma medida provisória?
6.1. Existe fundamento suficiente para edição de medida provisória?
6.2. Estão demonstrados os pressupostos de relevância e urgên-

cia?
6.3. Quais são os prejuízos decorrentes da não-edição da medida
provisória?
6.4. Cuida-se de matéria de competência exclusiva do Congresso
Nacional?
6.5. A matéria exige lei em sentido formal?
6.6. Possui o Poder Executivo iniciativa legislativa na matéria?
7. Deve ser tomada alguma providência neste momento?
7.1. Quais as situações-problema e os outros contextos correlatos
que devem ainda ser considerados e pesquisados? Por que, então, deve
ser tomada alguma providência neste momento?
7.2. Por que não podem ser aguardadas outras alterações necessárias, que se possam prever, para que sejam contempladas em um
mesmo ato normativo?
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8. A densidade que se pretende conferir ao ato normativo é a apropriada?
8.1. O projeto de ato normativo está isento de disposições programáticas?

8.2. Pode a densidade da norma (a diferenciação e o detalhamsn,
to) ser limitada por fórmulas genéricas (tipificação e utilização de
conceitos amplos e de cláusulas gerais ou atribuição de competência
discricionária)?
8.3. Podem os detalhes ou eventuais alterações ser confiados ao
poder regulamentador do Estado ou da União?
8.4. Não teria a matéria já sido regulada em outras disposições
de hierarquia superior (regras redundantes que poderiam ser evitadas)? Por exemplo, em:

• tratado devidamente aprovado pelo Congresso Nacional;
• lei federal (em relação a regulamento);
• regulamento (em relação a portaria);
8.5. Quais as regras já existentes que serão afetadas pela disposição pretendida? São regras dispensáveis?

9. O ato normativo corresponde às expectativas dos cidadãos e é
inteligível para todos?
9.1. O novo ato normativo será entendido e aceito pelos cidadãos?

9.2. As limitações à liberdade individual e demais restrições
impostas são indispensáveis? Por exemplo:
• proibições, necessidades de autorizações;

• comparecimento obrigatório perante autoridade;
• indispensabilidade de requerimento;
• dever de prestar informações;
• imposição de multas e penas;
• outras sanções.

9.3. Podem as medidas restritivas ser substituídas por outras?
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9.4. Em que medida os requisitos necessários à formulação de
pedidos perante autoridades poderia ser reduzido a um mínimo
aceitável?
9.5. Podem os atingidos pela regra entender o vocabulário utilizado, a organização e a extensão das frases e das disposições, a
sistemática, a lógica e a abstração?
10. O ato normativo é exeqüível?
10.1. Por que não se renuncia a um novo sistema de controle por
parte da admínistração?
10.2. As disposições podem ser aplicadas diretamente?
10.3. Podem as disposições administrativas que estabelecem
normas de conduta ou proíbem determinadas práticas ser aplicadas
com os meios existentes?
10.4. É necessário incluir disposições sobre proteção jurídica? Por
que as disposições gerais não são suficientes?
10.5. Por que não podem ser dispensadas?
• as regras sobre competência e organização?

• a criação de novos órgãos e comissões consultivas?
• a intervenção da autoridade?
• exigências relativas à elaboração de relatórios?

• outras exigências burocráticas?
10.6. Quais os órgãos ou instituições que devem assumir a responsabilidade pela execução das medidas?
10.7. Com que conflitos de interesse pode-se prever que o executor
das medidas ver-se-á confrontado?
10.8. Dispõe o executor das medidas da necessária discricionariedade?
10.9. Qual é a opinião das autoridades incumbidas de executar
as medidas quanto à clareza dos objetivos pretendidos e à possibilidade de sua execução?
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10.10. A regra pretendida foi submetida a testes sobre a possihí,
lidade de sua execução com a participação das autoridades encarrs,
gadas de aplicá-la? Por que não? A que conclusão se chegou?
11. Existe uma relação equilibrada entre custos e benefícios?
11.1. Qual o ônus a ser imposto aos atingidos pela norma?
(Calcular ou, ao menos, avaliar a dimensão desses custos).
11.2. Podem os atingidos pela norma, em particular as pequenas
e médias empresas, suportar esses custos adicionais?
11.3 As medidas pretendidas impõem despesas adicionais ao
orçamento da União, dos Estados e dos Municípios? Quais as possibilidades existentes para enfrentarem esses custos adicionais?
11.4. Procedeu-se a uma análise da relação custo-benefício? A que
. 'conclusão se chegou?
11.5. De que forma serão avaliados a eficácia, o desgaste e
eventuais efeitos colaterais do novo ato normativo após sua entrada
em vigor?

ANEXO II
Anexo à Exposição de Motivo do (indicar nome do ministério ou do
órgão da estrutura da Presidência da República) nQ ,de / /
1. Síntese do problema ou da situação' que reclama providências:
1

_

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida
proposta:

3. Alternativas existentes às medidas propostas:
Mencionar:
• ,se há outro projeto do Executivo sobre a matéria

• se há projetos sobre a matéria no Legislativo
• outras possibilidades de resolução do problema
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4. Custos
Mencionar:
• se a despesa decorrente da medida está prevista na lei orçamentária anual; se não, quais
as alternativas para custeá-la;
• se é o caso de solicitar-se abertura de crédito extraordinário, especial ou suplementar;
• valor a ser despendido em moeda corrente;
• se a medida não implicará despesa de espécie alguma.

5. Razões que justificam a urgência (a ser preenchido somente se o
ato proposto for medida provisória ou projeto de lei que deva
tramitar em regime de urgência)
Mencionar:

• se o problema configura calamidade pública;
• por que é indispensável a vigência imediata;
"e se trata de problema cuja causa ou agravamento não tenham sido previstos;
• se se trata de desenvolvimento extraordinário de situação já prevista.

6. Impacto sobre o meio ambiente (sempre que o ato ou medida proposta
possa vir a tê-lo)

7. Alterações propostas: (a ser preenchido somente no caso de alteração de medidas provisórias)

ITexto atual

ITexto proposto

8. Sintese do parecer do órgão juridico:
• Com base em avaliação do ato normativo ou da medida proposto à luz das questões
levantadas no Anexo li
• A falta ou insuficiência das informações prestadas poderão acarretar, a critério da
Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil a devolução do projeto de ato normativo
para que se complete o exame ou se reformule o ato proposto.
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DECRETO NO 1.938, DE 21 DE JUNHO DE 1996

-

Prorroga o prazo de utilização, no COmér.
cio interno, de container estrangeiro e seus

acessórios, de que tratam os Decretosn'l
1.214, de 8 de agosto de 1994, e n' 1.571, de
25 de julho de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
o disposto no art. 11, parágrafo único, da Lei n? 6.288, de 11 de
dezembro de 1975,
DECRETA:

Art. 1" Fica prorrogado, por mais doze meses, o prazo de utilização, no comércio interno, de container estrangeiro e seus acessórios,
de que tratam os Decretos n" 1.214, de 8 de agosto de 1994, e n" 1.571,
de 25 de julho de 1995.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1996; 175" da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein

DECRETO N" 1.939, DE 25 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre a estruturação do Conselho
Nacional de Política Cultural e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do cargo
de PRESIDEt'TE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:
2

Art. 1 O Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), órgão
colegiado integrante da estrutura básica do Ministério da Cultura,
nos termos do Decreto n 2 1.673, de 11 de outubro de 1995, será
composto de nove membros, nomeados pelo Presidente da República,
por indicação do Ministro de Estado da Cultura, escolhidos dentre
personalidades eminentes da cultura brasileira e de reconhecida
idoneidade.
§ 12 A escolha dos membros considerará o amplo conhecimento,
por parte das personalidades, dos assuntos inerentes às áreas de
atuação do Ministério da Cultura.
§ 22 O mandato de membro do Conselho Nacional de Política
Cultural será de um ano, permitidas duas reconduções.
§ 32 Na ocorrência de vacància do cargo de membro do conselho,
a substituição dar-se-á para completar o mandato, admitida a recondução nos termos do parágrafo an1:erior.
§ 42 Na hipótese de afastamento temporário de membros do
conselho, o Ministro de Estado da Cultura designará substituto,
enquanto durar a licença do titular.
§ 52 A função de conselheiro é considerada de relevante interesse público.
Art. 22 A Presidência do Conselho Nacional de Política Cultural
será exercida pelo Ministro de Estado da Cultura.
Art. 32 O vice-presidente, eleito por seus pares para um período
de um ano, permitidas duas reconduções, substituirá o presidente,
em caso de ausência ou impedimento.
Art. 42 Ao Conselho Nacional de Política Cultural compete assessorar o Ministro de Estado da Cultura na formulação e definição
de diretrizes e estratégias para a ação governamental na área cultural, emitindo pareceres em assuntos que lhe forem submetidos pelo
Ministro de Estado.
Art. 52 O Conselho Nacional de Política Cultural se reunirá,
ordinariamente, pelo menos uma vez por ano, e extraordinariamente,
quando necessário, por convocação do presidente.
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Parágrafo único. O conselho contará com a assistência técnica e
administrativa da Secretaria de Política Cultural do Ministério da
Cultura.
Art. 6· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7· Ficam revogados os Decretos n· 823, de 21 de maio de
1993, e 834, de 7 de junho de 1993.
Brasília, 25 de junho de 1996; 175' da Independência e 108· da
República.
MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MACIEL
Francisco Weffort

DECRETO N' 1.940, DE 27 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre a execução do Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no período 196211980 n!? 11, entre o Brasil
e Equador, de 28 de março de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ihe confere O art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n'' 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Equador,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 28 de
março de 1996, em Montevidéu, o Décimo Protocolo Adicional ao
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas
no periodo de 1962/1980 n· 11, entre Brasil e Equador,
DECRETA:
Art. 1· O Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no período
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1962/1980 n· 11, entre Brasil e Equador, apenso por cópia ao presente
decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém, inclusive quanto à sua vigência.

Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

o acordo está publicado no DO de 28.6.1996, pág. 11650.

DECRETO N· 1.941, DE 27 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre a execução do Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no período 1962/1980 n' 10 (Protocolo de
Adequação), entre Brasil e Colômbia, de 8 de
março de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Colômbia,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 8 de
março de 1996, em Montevidéu, o Quinto Protocolo Adicional ao
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas
no período de 1962/1980 n" 10 (Protocolo de Adequação), entre Brasil
e Colômbia,
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DECRETA:
Art. 1· O Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no período de
1962/1980 n· 10 (Protocolo de Adequação), entre Brasil e Colômbia
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tã~
inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

o acordo está publicado no DO de 28.6.1996, pág. 11651.

DECRETO N· 1.942, DE 27 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre a execução do Décimo Séti-

nw Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das concessões OU~
torgadas no período 1962/1980 n 2 3, entre
Brasil e Chile, de 29 de março de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n· 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Chile, com
base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 29 de março
de 1996, em Montevidéu, o Décimo Sétimo Protocolo Adicional ao
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessõesoutorgadas
no período de 1962/1980 n· 3, entre Brasil e Chile.
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DECRETA:
Art. 10 O Décimo Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no pertodo
de 1962/1980 n' 3, entre Brasil e Chile, apenso por cópia ao presente
decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

o acordo está publicado no DO de 28.6.1996, pág. 11651.

DECRETO N' 1.943, DE 27 DE JUNHO DE 1996
Altera o Decreto nº 1.544, de 30 dejunho
de 1995, que dispõe sobre o cálculo do média
de índices depreços de abrangência nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
o disposto no art. 8' da Medida Provisória n' 1.488, de 7 de junho de
1996,
Considerando a impossibilidade de se promover acordo entre as
partescontratantes;e
Considerando a impossibilidade de utilização da média de índices
de preços de abrangência nacional, calculada de acordo com os índices
previstos no Decreto n' 1.544, de 30 de junho de 1995, em função da
incompatibilidade entre as datas de divulgação daqueles índices e as
datas de atualização mensal dos títulos e créditos definidos pelos
instrumentos contratuais em vigência,
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DECRETA:
Art. F Fica acrescentado um novo art. 2' ao Decreto n' 1.544
de 30 de junho de 1995, com a seguinte redação, renumerando-se ~
atual art 2' para art. 3':
«Art. 2' A atualização monetária dos ativos emitidos pelo
Tesouro Nacional, no período compreendido entre l' de julho de
1994 e l' de julho de 1995, para fins de renegociação de dívidas
vencidas e vincendas de responsabilidade da União ou por ela
garantidas, e de dívidas assumidas pela União por força de lei
será efetuada, a partir de F de julho de 1996, com base na
variação do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), da
Fundação Getúlio Vargas (FGV).»
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

DECRETO N' 1.944, DE 27 DE JUNHO DE 1996
Aprova o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Grouficoâas da Fundação Osório e dá outras
prouidéncias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam aprovados o Estatuto e o Quadro Demonstrativo
de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Fundação Osório,
na forma dos Anexos I e li a este decreto.
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Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão e função
gratificada:
a) do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
para a Fundação Osório, oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, dois DAS 101.2;

b) da Fundação Osório para o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, um DAS 102.2, um DAS 101.1 e uma

FG-3.

Art. 2º Os apostilamentos dos cargos decorrentes da aprovação do estatuto de que trata o artigo anterior serão efetuados
pela Divisão de Administração da Fundação Osório e deverão
ocorrer no prazo de 20 dias contados da data de publicação deste
decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput
deste artigo, o Ministro de Estado do Exército fará publicar no Diário
Oficial da União, no prazo de 30 dias contados da data de publicação
deste decreto, a relação nominal dos titulares dos cargos em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que se refere
o Anexo lI, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua
denominação e respectivos níveis.

Art. 3º O Regimento Interno da Fundação Osório será aprovado
pelo Ministro de Estado do Exército e publicado no Diário Oficial da
União.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
Luiz Carlos Bresser Pereira
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(Decreto n· 1.944, de 27 de junho de 1996)
ANEXO I
ESTATUTO DA FUNDAÇÃO OSÓRIO
CAPÍTULO I
Da Natureza, Finalidade, Sede e Foro
Art. 1· A Fundação Osório, entidade de direito público vinculada ao Ministério do Exército, criada pelo Decreto n· 14.856, de 1· de
junho de 1921, por força do Decreto Legislativo n· 4.235, de 4 de
janeiro de 1921, com as modificações introduzidas pelo Decreto n·
16.392, de 27 de fevereiro de 1924, pelo Decreto-Lei n· 8.917, de 26
de janeiro de 1946, e pela Lei n· 9.026, de 10 de abril de 1995, com a
finalidade de instruir, profissionalizar, educar, e, em especial, ministrar o ensino de primeiro e segundo graus aos filhos e dependentes
legais de militares do Exército e das demais Forças Singulares,
reger-se-á por este estatuto.
Parágrafo único. A Fundação Osório tem sede e foro na Cidade
do Rio de Janeiro e prazo de duração indeterminado.
CAPÍTULO 11
Da Organização e Direção
Seção!
Da Estrutura Básica
Art. 2· A Fundação Osório tem a seguinte estrutura básica:
I - órgão colegiado: Conselho Deliberativo;
11 - órgãos de assisténcia direta e imediata ao Presidente:
a) Gabinete:
b) Coordenação Técnica;
111 - órgãos seccionais:
a) Procuradoria Juridica;
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b) Divisão de Auditoria;
c) Divisão de Administração;

IV -

órgãos específicos singulares:

a) Divisão de Assuntos Especiais;
b)

Divisão Assistencial;

c) Divisão de Ensino.

Seção!!
Da Direção e Nomeação
Art. 3' A Fundação Osório é dirigida por um presidente, com
experiência administrativa e educacional, nomeado pelo Presidente
da República, por indicação do Ministro de Estado do Exército.
Parágrafo único. Nas faltas e impedimentos eventuais ou temporários do presidente, suas funções serão exercidas pelo Coordenador Técnico e, em caso de impedimento deste, pelo Chefe da Divisão
de Ensino.
Art. 4' O gabinete será dirigido por Chefe, a Coordenação Técnica por Coordenador, as Divisões e os Serviços por Chefe.
CAPÍTULO III
Do Conselho Deliberativo

Seção Única
Da Composição e Funcionamento
Art. 5' O Conselho Deliberativo, órgão colegiado de deliberação
superior da Fundação Osório, é integrado pelos seguintes membros:
I H -

o Presidente da Fundação Osório, que o presidirá;
seis conselheiros designados pelo Ministro de Estado do

Exército;
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tes de uma lista tríplice fornecida pelos professores, por intermédio
do Presidente da Fundação Osório.
Art. 6º Os membros do Conselho Deliberativo serão escolhidos
dentre pessoas com conhecimento na área de atividade pedagógica,
de ilibada reputação, para um período de quatro anos, permitida uma
recondução.
Parágrafo único. A forma de indicação de candidatos ao Conselho Deliberativo será regulamentada no Regimento Interno da Fundação Osório.
Art. 7· O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente
uma vez por trimestre e, extraordinariamente, por convocação de seu
Presidente ou por solicitação de, no mínimo, três conselheiros.
Art. 8º As deliberações do Conselho Deliberativo serão tomadas
por maioria de votos dos presentes, cabendo, em caso de empate, o
voto de qualidade ao Presidente do Conselho.
Parágrafo único. O exercício da função de conselheiro não será
remunerado.
CAPÍTULO IV
Da Competência dos Órgãos da Estrutura Básica
Seção I
Do Órgão Colegiado
Art. 9· Ao Conselho Deliberativo compete:
I - definir a política da Fundação Osório, obedecidas as
disposições contidas neste estatuto e na legislação vigente;
II - examínar e aprovar, anualmente, o plano de ação da
Fundação Osório;
III - aprovar a proposta orçamentária da Fundação Osório;
IV - manifestar-se sobre o Regimento Interno da Fundação
Osório e suas eventuais alterações;
V - propor ao Ministro de Estado do Exército alterações no
Estatuto da Fundação Osório;
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VI alterações;

VII

aprovar o quadro de pessoal da Fundação Osório e suas
pronunciar-se sobre questões de interesse da Fundação

Osório;
VIII - deliberar sobre casos omissos ou sobre qualquer outro
assunto que lhe seja submetido pelo Presidente da Fundação Osório.
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo terá suas normas de
funcionamento definidas no Regimento Interno da Fundação Osório.

Seção II
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Presidente
Art. 10. Ao gabinete compete assistir ao presidente em sua
representação política e social, incumbindo-se das atividades de comunicação social, de relações públicas e do preparo e encaminhamento do expediente da Presidência.
Art. 11. À Coordenação Técnica, como órgão executivo da administração superior, compete exercer a supervisão das atividades de
ensino, de assistência físico-psicológica e de administração, em consonãncia com a legislação e diretrizes superiores.

SeçãolII
Dos Órgãos Seccionaís
Art. 12. À Procuradoria Jurídica, órgão vinculado à AdvocaciaGeral da União, compete:
I
mente;

representar a Fundação Osório em juízo, ativa e passiva-

11 - assistir ao Presidente da Fundação Osório e demaís dirigentes em assuntos de sua competência;
111 - apurar a liquidez e a certeza dos créditos de qualquer
natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida
ativa para fins de cobrança amigável ou judicial.
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-

Parágrafo único. A Procuradoria Jurídica exercerá, no que couber, as competências previstas na Lei Complementar nQ 73, de 10 de
fevereiro de 1993.

Art. 13. À Divisão de Auditoria, sujeita à orientação técnica e
normativa do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, nos
termos da legislação vigente, compete acompanhar, orientar e fisca.
lizar a gestão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e de
recursos humanos, e emitir parecer conclusivo sobre a propriedade e
a regularidade dos atos e fatos pertinentes.
Art. 14. À Divisão de Administração, órgão seccional dos sists,
mas federais de serviços gerais, de organização e modernização administrativa, de recursos humanos, de administração dos recursos da
informação e informática, e de planejamento e orçamento compete
planejar, coordenar, controlar, avaliar e orientar a execução das
atividades decorrentes das orientações técnicas e normativas dos
órgãos centrais dos referidos sistemas.

Seção IV
Dos Órgãos Específicos Singulares

Art. 15. À Divisão de Assuntos Especiais compete planejar,
coordenar, controlar e avaliar a execução das atividades da Fundação
Osório envolvidas no desenvolvimento de projetos especiais, na promoção de ações de cooperação técnica e no acompanhamento de
acordos e convênios.
Art. 16. À Divisão Assistencial compete planejar, coordenar,
controlar e avaliar a execução das atividades de apoio social e psicológico, desenvolver projetos de assistência, orientação profissional e
estágios de alunos, bem como prestar serviços correlatos.
Art. 17. À Divisão de Ensino compete planejar, coordenar e
conduzir a execução das atividades pedagógicas e culturais, cabendolhe ministrar o ensino regular, bem como outros cursos e ações de
educação continuada na área de atuação da Fundação Osório.
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CAPÍTULO V
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I
Do Presidente

Art. 18. Ao presidente incumbe:
I
II

cumprir e fazer cumprir este estatuto;
dirigir as atividades da Fundação Osório;

III
cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho
Deliberativo;
IV - representar a Fundação Osório em juízo ou fora dele,
podendo, inclusive, delegar poderes e constituir mandatários;
V -

dar posse aos membros do Conselho Deliberativo;

VI - assinar os diplomas dos membros do Conselho Deliberativo, dos colaboradores beneméritos e os relativos aos títulos honoríficos conferidos pela Fundação Osório;

VII - submeter à apreciação do Conselho Deliberativo o relatório anual de atividades, a prestação de contas, o orçamento e os
planos anuais e plurianuais de trabalho;
VIII - baixar normas regulamentares e praticar os demais
atos pertinentes à organização e funcionamento da Fundação Osório,
nos termos do seu Regimento Interno;
IX - celebrar convênios e contratos, após aprovação do Conselho Deliberativo;
X - submeter ao Ministro de Estado do Exército propostas
de alteração do Estatuto e do Regimento Interno da Fundação Osório,
ouvido o Conselho Deliberativo;
Xl - autorizar a aceitação de subvenções, usufrutos, doações, legados ou quaisquer outros auxílios, ouvido o Conselho Deliberativo;
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XII - propor ao Ministro de Estado, ouvido o Conselho nsu.
berativo, a criação e a extinção de cursos regulares, extraordinários
e de extensão;
XIII -

exercer as atribuições de ordenador de despesas;

XIV - praticar os demais atos de administração necessários à
implementação das atividades da Fundação Osório.

Seção II
Do Coordenador Técnico

Art. 19. Ao Coordenador-Técnico incumbe:
I - assistir ao presidente nos assuntos relacionados com as
atividades da Fundação Osório;
II - supervisionar e avaliar a execução dos planos, programas
e projetos da Fundação Osório;
UI - substituir o presidente em seus impedimentos legais ou
temporários;
IV - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas
pelo presidente.

SeçãollI
Dos Demais Dirigentes

Art. 20. Aos Chefes do Gabinete, de Divisão e de Serviço
incumbe planejar, dirigir, coordenar, supervisionar e controlar a
execução das atividades das respectivas unidades, bem como exercer
outras atribuições que lhe forem conferidas pelo presidente.
CAPÍTULO VI
Das Atividades de Ensino

Art. 21. A organização do ensino e o programa dos cursos da
Fundação Osório, propostos de acordo com os arts. 1" e 2' do DecretoLei n' 8.917, de 26 de janeiro de 1946, e a legislação em vigor, serão
submetidos ao Conselho Deliberativo.
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Art. 22. O ingresso, a matrícula, a rematrícula, o rendimento
escolar, o desligamento, o sistema disciplinar e a assistência aos
alunos serão regulados pelo Regimento Interno da Fundação Osório.
Art. 23. Os integrantes dos corpos docente e discente poderão
constituir, a seu critério, órgãos representativos junto à Fundação
Osório, cuja atuação e funcionamento serão regulados em regimento
próprio, submetido à aprovação do Conselho Deliberativo.
CAPÍTULO VII
Do Patrimônio e dos Recursos Financeiros

Seção I
Do Patrimônio

Art. 24. O patrimônio da Fundação Osório é constituído:
I - por suas atuaís instalações e pelos direitos, bens móveis
e imóveis que possni e dos que vierem a ser adquiridos, a qualquer
título;
II - por doações e legados recebidos de pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado;

III - por disponibilidades financeiras.
Parágrafo único. Os bens imóveis da Fundação Osório serão
utilizados exclusivamente na consecução de seus fins.
Seção II
Dos Recursos Financeiros

Art. 25. Os recursos financeiros da Fundação Osório são provenientes de:
I - dotações que lhes forem consignadas anualmente no orçamento da União;
II - dotações, auxílios e subvenções que lhe venham a ser
destinados por pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado;
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III

receitas provenientes de serviços educacionais;

IV

rendas e usufrutos instituídos em seu favor por terceiros',

V

resultado das operações de crédito e juros bancários;

VI - receitas eventuais, bem como as originárias de convênios
acordos e contratos.
'

SeçãoIII
Dos Colaboradores

Art. 26.
boradores:

A Fundação Osório dispõe de duas categorias de cola-

I - os beneméritos, constituídos por aqueles que prestarem
relevantes serviços à Fundação Osório;

II - os contribuintes, constituídos por aqueles que efetuam,
regularmente, doações financeiras à Fundação Osório.

Art. 27. Ao Conselho Deliberativo cabe aprovar a concessão de
títulos de colaborador benemérito, bem como de títulos honorificos,
às personalidades e autoridades que prestarem relevantes serviços à
fundação.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 28. O atual presidente e os demais membros do Conselho
Deliberativo continuarão em exercício até a nomeação prevista no art.
3º e as designações previstas no art. 5º.
Art. 29. Em caso de extinção da Fundação Osório, seus bens e
direitos passarão à União, depois de satisfeitas as obrigações com
terceiros.
Parágrafo único. O imóvel da Rua São Clemente, nº 175, Rio de
Janeiro, deverá ser incorporado a uma instituição educacional federal, com fins precípuos de educação de filhos de militares.

Art. 30. Os balanços, relatórios e prestação de contas da Fundação Osório, após apreciação e aprovação do Conselho Deliberativo,
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serão encaminhados ao Ministério do Exército, para fins de controle
interno e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União.
Parágrafo único. O exercício financeiro da Fundação Osório
coincidirá com o ano civil.
Art. 31. AB norma de organização e o funcionamento das unidades serão fixadas em Regimento Interno.
Art. 32. O Presidente da Fundação Osório terá prazo de 120
dias, contados a partir da aprovação do presente estatuto para, ouvido
o Conselho Deliberativo, submeter a proposta do Regimento Interno
ao Ministro de Estado do Exército.
(Decreto nº 1.944, de 27 de junho de 1996)
ANEXO I!
a)

Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e
Funções Gratificadas da Fundação Osório
Unidade

Cargos/
Funções

N'
Gabinete

Coordenação Técnica
Serviço
Seção

Procuradoria Jurídica
Serviço

Divisão de Auditoria

Divisão de Administração
Serviço
Seção

1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
4
2

Denominação
CargolFunção
Presidente
Chefe

Coordenador
Chefe
Chefe

Procurador
Chefe

Chefe

Chefe
Chefe
Chefe

DAS!
FG

101.6
101.1
FG-1
FG-2
101.3
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.3
101.1
FG-1
FG-2
101.2
FG-1
FG-2
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-S
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Cargos!
Funções

Unidade

Denominação
CargolFunção

N'
1
2
2
1
1
1
4
4
2
1
2
4
5
3

Divisão de Assuntos Especiais
Seção

Divisão Assistencial
Serviço
Seção

Divisão de Ensino
Serviço
Seção

DAS!
FG

Chefe
Chefe

101.2
FG-1
FG-2
FG-3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

Chefe
Chefe

Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

b) Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e

Funções Gratificadas da Fundação osório
Código
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.3
101.2
101.1

DAS Unitário

Qtde.

6,52
1,24

1,11
1,00

-

Valor Total

1
2
5

6,52
2,48
5,55
7,00

Subtota11

-

15

21,55

FG-1
FG-2
FG-3

0,31
0,24
0,19

18
20
9

5,58
4,80
1,71

Subtota12

-

48

12,09

63

33,64

Total (1+2)

DECRETO Nº 1.945, DE 28 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre a Comissão Federal de
Transportes Ferroviários (Cofer) e dá outras
providências.

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

Art. 1º A Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do Ministério dos Transportes, com jurisdição sobre todo o sistema ferroviário
nacional, tem as seguintes competências:
I - decidir, em grau de recurso, no que respeita à aplicação
de penalidades, as controvérsias que surgirem entre a União e os
concessionários, 08 concessionários e 08 usuários, e os concessionários
entre si;
II -

manifestar-se quanto às modificações societárias que ve-

nham a ocorrer nas empresas concessionárias e que possam compro-

meter a relação contratual, ou, ainda, ensejar o estabelecimento de
qualquer tipo de monopólio ou prática de abuso econômico;

III - opinar, quando solicitada, sobre propostas de expansão
ou de supressão de serviços ferroviários, atenta às necessidades
emergentes da satisfação do interesse público objetivado na concessão;
IV - opinar, quando solicitada, sobre matérias pertinentes à
modalidade ferroviária, relacionadas direta ou indiretamente aos
contratos de concessão, especialmente em relação a normas gerais
que disponham sobre níveis de qualidade e segurança dos serviços
prestados;
V -

acompanhar e avaliar o desempenho de concessionários e

o disciplinamento das relações operacionais entre concessionários e
entre estes e usuários.

Parágrafo único. A manifestação a que alude o inciso II deste
artigo será encaminhada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Ministério da Justiça (Cade).

Art. 2º A Cofer tem a seguinte composição:
I -

representantes do Ministério dos Transportes;

a) Secretário de Transportes Terrestres, que a presidirá;

b) Secretário de Desenvolvimento;

c) Diretor do Departamento de Transportes Ferroviários;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2805-2902, jun. 1996

2888
II
dois representantes dos concessionários de transportes
ferroviários;
III - dois representantes dos usuários.
Parágrafo único. A Secretaria de Transportes Terrestres prestará o apoio técnico e administrativo necessário ao desenvolvimento
das atividades da Cofer.
Art. 3Q OSrepresentantes a que alude os incisos II e III do artigo
anterior, e respectivos suplentes, serão escolhidos e designados pelo
Ministro de Estado dos Transportes, com base em listas tríplices, para
cada vaga, apresentadas pelas respectivas categorias, e terão mandato de dois anos, permitida uma recondução.
Art. 4Q O Presidente da Cofer terá, além do voto normal, o voto
de qualidade nas deliberações do colegiado, detendo, ainda, o poder
de veto.
Art. 5Q As deliberações da Cofer, tomadas em forma de resolução, e após homologadas pelo Ministro de Estado dos Transportes,
serão publicadas no Diário Oficial da União.
Art. 6Q A participação na Cofer não será remunerada.
Art. 7Q O Ministro de Estado dos Transportes expedirá o regimento interno da Cofer.
Art. 8Q Este decreto em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de junho de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein
DECRETO NQ 1.946, DE 28 DE JUNHO DE 1996
Cria o Programa Nacional de Fortalecimento daAgricultura Familiar (Pronaf), e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
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DECRETA:

Art. 1º Fica criado o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf), com a finalidade de promover o desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores familiares, de modo a propiciar-lhes o aumento da capacidade
produtiva, a geração de empregos e a melhoria de renda.
Art. 2º O Pronaf assenta-se na estratégia da parceria entre os
Governos Municipais, Estaduais e Federal, a iniciativa privada e os
agricultores familiares e suas organizações.
§ 1e A aplicação de recursos do Governo Federal no Pronaf
requer a adesão voluntária dos Estados, dos Municípios, da iniciativa
privada e dos agricultores familiares às normas operacionais do
Programa e à efetivação de suas contrapartidas.
§ 2º As ações do programa orientar-se-ão pelas seguintes diretrizes:
a) melhorar a qualidade de vida no segmento da agricultura
familiar, mediante promoção do desenvolvimento rural de forma
sustentada, aumento de sua capacidade produtiva e abertura de
novas oportunidades de emprego e renda;
b) proporcionar o aprimoramento das tecnologias empregadas,
mediante estímulos à pesquisa, desenvolvimento e difusão de técnicas adequadas à agricultura familiar, com vistas ao aumento da
produtividade do trabalho agricola, conjugado com a proteção do meio
ambiente;
c) fomentar o aprimoramento profissional da agricultura familiar, proporcionando-lhe novos padrões tecnológicos e gerenciais;
d) adequar e implantar a infra-estrutura física e social necessária ao melhor desempenho produtivo dos agricultores familiares,
fortalecendo os serviços de apoio à implementação de seus projetos,
à obtenção de financiamento em volume suficiente e oportuno dentro
do calendário agrícola e o seu acesso e permanência no mercado, em
condições competitivas;
e) atuar em função das demandas estabelecidas nos níveis municipal, estadual e federal pelos agricultores familiares e suas organizações;
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fJ agilizar os processos administrativos, de modo a permitir que
os benefícios proporcionados pelo Programa sejam rapidamente absorvidos pelos agricultores familiares e suas organizações;
g) buscar a participação dos agricultores familiares e de seus
representantes nas decisões e iniciativas do programa;
h) promover parcerias entre os poderes públicos e o setor privado
para o desenvolvimento das ações previstas, como forma de se obter
apoio e fomentar processos autenticamente participativos e descen.
tralizados;
i) estimular e potencializar as experiências de desenvolvimento,
que estejam sendo executadas pelos agricultores familiares e suas
organizações, nas áreas de educação, formação, pesquisas e produção,
entre outras.
Art. 3' Caberá ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento
a coordenação do Pronaf, competindo-lhe, especialmente:

I - promover gestões e apoiar a reorganização institucional
que se fizer necessária junto aos órgãos federais que atuem no setor,
bem como junto aos Governos Estaduais e Municipais, visando o
reajustamento das políticas públicas aos objetivos do programa;
II - apoiar e promover, em parceria com os Estados, os Municípios e os agentes financeiros, linhas de financiamento para a adequação e implantação da infra-estrutura física e social necessária ao
desenvolvimento e continuidade da agricultura familiar;

III - propor mecanismos mais adequados à concessão de crédito aos agricultores familiares, orientando-os sobre os respectivos
procedimentos de acesso e de reembolso;
IV - levar em consideração, na formulação das políticas de
preços agricolas, a realidade da agricultura familiar, promovendo,
ademais, a criação de centros primários de comercialização e a redução da cadeia de intermediários;
V - promover ações para a capacitação e profissionalização
dos agricultores familiares e de suas organizações e parceiros, de
modo a proporcionar-lhes os conhecimentos, habilidades e tecnologias
indispensáveis ao processo de produção, beneficiamento, agroindustrialização e comercialização, assim como para a elaboração e acomCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n.6, p. 2805-2902, jun. 1996

2891
panhamento dos Planos Municipais de Desenvolvimento Rural
(PMDR);
VI - assegurar o caráter descentralizado de execução do Pronaf e o estabelecimento de processos participativos dos agricultores
familiares e de suas organizações na implementação e avaliação do
Programa.
Art. 4· O Pronafserá constituído por organismos co-participantes, cujas ações confluirão para os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural (CMDR), Conselhos Estaduais do Pronaf e Conselho Nacional do Pronaf.
§ 1· Integram a estrutura do Pronaf, no plano municipal, mediante adesão voluntária:
a) a Prefeitura Municipal, cabendo-lhe:

1. instituir, em seu âmbito, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR) e o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural
(PMDR);
2. participar. do CMDR e da execução, acompanhamento e fiscalização das ações do PMDR;
3. celebrar acordos, convênios e contratos no âmbito do Pronaf;
4. aportar as contrapartidas de sua competência;
5. promover a divulgação e articular o apoio político-institucional
ao Pronaf;
b) o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR), o
qual terá como membros, representantes do poder público, dos agricultores familiares e das entidades parceiras, inclusive das vinculadas à proteção do meio ambiente, cabendo-lhe:

1. analisar a viabilidade técnica e financeira do PMDR e o seu
grau de representatividade das necessidades e prioridades dos agricultores familiares;
2. aprovar em primeira instância o apoio do Pronaf a projetos
contidos no PMDR, relatando o Plano à Secretaria Executiva Estadual do Pronaf;
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3. negociar as contrapartidas dos agricultores familiares, da
Prefeitura Municipal, do Estado e dos demais parceiros envolvidos na
execução do PMDR;
4. fiscalizar a aplicação dos recursos do Pronaf no município;
5. articular-se com as unidades locais dos agentes financeiros
com vistas a solucionar eventuais díficuldades na concessão de financiamentos aos agricultores familiares, relatando ao Conselho Estadual do Pronaf sobre os casos não solucionados;
6. elaborar e encaminhar à Secretaria Executiva Estadual do
Pronaf pareceres e relatórios periódícos sobre a regularidade da
execução físico-financeira do PMDR;
7. promover a dívulgação e articular o apoio político-institucional
ao Pronaf;
c) os agricultores familiares, aos quais cabe:
1. apresentar e priorizar suas demandas;

2. participar da execução do Pronaf;
3. aportar as contrapartidas de sua competência;
d) as organizações de agricultores familiares, cabendo-lhes:

1. formular propostas de ação compatibilizadas com as demandas
dos agricultores familiares;

2. participar da elaboração e da execução do PMDR e do acompanhamento e fiscalização das ações do Pronaf;
3. celebrar e executar acordos, convênios e contratos com órgãos
da administração pública e entidades parceiras privadas;
4. aportar as contrapartidas de sua competência;
e) as entidades parceiras, públicas e privadas, que díreta ou
indiretamente desenvolvam ações relacionadas com o desenvolvimento rural e a proteção ambiental, cabendo-lhes:
1. participar da elaboração e da execução do PMDR, dentro de
suas áreas de atuàção específica;

2. aportar as contrapartidas de sua competência;
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3. colaborar na elaboração de relatórios de execução físico-financeira do Pronaf.
§ 2' Integram a estrutura do Pronaf, no plano estadual, mediante adesão voluntária:
a) o Governo Estadual, cabendo-lhe:

1. instituir, em seu âmbito, o Conselho Estadual do Pronaf, e sua
Secretaria Executiva Estadual;

2. participar da execução, do acompanhamento e da fiscalização
do programa no âmbito estadual;
3. celebrar acordos, convênios e contratos com órgãos da administração pública e com entidades parceiras privadas;
4. aportar as contrapartidas de sua competência;
5. promover a divulgação e articular O apoio político-institucional
ao Pronaf;
b) o Conselho Estadual do Pronaf, o qual terá como membros
representantes, no âmbito estadual, do poder público, das organizações dos agricultores familiares e das entidades parceiras, inclusive
das vinculadas à proteção do meio ambiente, cabendo-lhe:

1. analisar o apoio do Pronaf a projetos contidos nos PMDR,
relatando os Planos à Secretaria Executiva Nacional do Pronaf;

2. promover a interação entre o Governo Estadual, os Governos
Municipais e as entidades parceiras, com vistas à obtenção de suas
contrapartidas aos PMDR;
3. acompanhar e avaliar a execução do Pronaf no âmbito estadual;
4. elaborar propostas de políticas públicas a serem encaminhadas
aos órgãos da administração estadual e federal;
5. articular-se com as unidades administrativas estaduais dos
agentes financeiros, com vistas a solucionar eventuais dificuldades
encontradas, a nível municipal, na concessão de financiamentos aos
agricultores familiares, relatando ao Conselho Nacional do Pronaf
sobre os casos não solucionados;
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6. promover a divulgação e articular o apoio político-institucional
ao Pronaf;
c) a Secretaria Executiva Estadual no Pronaf, a ser chefiada por
Secretário Executivo Estadual designado pelo Governo do Estado
cabendo-lhe:
'
1. analisar os PMDR, relatando-os ao Conselho Estadual do
Pronaf;
2. implementar decisões do Conselho Estadual;

3. monitorar e avaliar a execução do PMDR, relatando ao Conselho Estadual;
4. emitir pareceres técnicos.
§ 3º Integram a estrutura do Pronaf, no plano nacional:
a) o governo federal, por intermédio do Conselho Nacional do
Pronaf e sua Secretaria Executiva, que funcionarão no âmbito do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
b)

o Conselho Nacional do Pronaf, cabendo-lhe:

1. aprovar o seu regimento interno;

2. definir diretrizes nacionais para o Pronaf;
3. propor a adequação de políticas públicas às necessidades da
agricultura familiar;
4. recomendar normas operacionais para o programa;

5. identificar fontes de recursos para o Pronaf;
6. recomendar critérios para a alocação e aplicação de recursos;
7. aprovar a programação físico-financeira anual do Pronaf e
apreciar os pertinentes relatórios de execução;
8. examinar estudos de avaliação do Pronaf e propor redirecionamentos;

c) a Secretaria Executiva Nacional do Pronaf, a ser exercida
pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento e chefiada por um
Secretário Executivo Nacional designado pelo titular da Pasta, cabendo-lhe:
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1. implementar decisões do Conselho Nacional do Pronaf;

2. analisar e aprovar o apoio do Pronaf a projetos contidos nos
PMDR;
3. propor normas operacionais para o programa;
4. promover estudos com vista à adequação de políticas públicas
às necessidades da agricultura familiar;
5. elaborar a proposta de programação físico-financeira anual do
Pronaf, monitorar e avaliar sua execução, relatando ao Conselho
Nacional;
6. receber pedidos, preparar acordos, convênios e contratos e
promover a liberação de recursos para o financiamento dos projetos
aprovados no ãmbito dos PMDR;

7. emitir pareceres técnicos;
8. promover a divulgação e articular o apoio político-institucional
ao Pronaf;
d) as Delegacias Federais da Agricultura (DFA), cabendo-lhes:

1. assessorar os Estados, as Prefeituras Municipais, as organizações de agricultores familiares e as entidades parceiras, na elaboração
dos processos para celebração de convênios, no ãmbito do Pronaf, com
o Ministério da Agricultura, instruindo-os quando aprovados;

2. fiscalizar a aplicação dos recursos dos convênios de que trata
o item anterior;
3. emitir pareceres técnicos sobre a execução dos convênios antes
referidos;

4.promover a divulgação e articular apoio institucional ao Pronaf;
e) os órgãos e entidades de ãmbito nacional, públicos e privados,
vinculados à agricultura e à proteção do meio ambiente, cabendo-lhes:
1. participar, mediante articulação da Secretaria Executiva Nacional do Pronaf, de estudos e debates com vistas à adequação de
políticas públicas à realidade sócio-econômica da agricultura familiar;
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2. mobilizar recursos financeiros, materiais e humanos, em suas
respectivas áreas de atuação, para o apoio às ações do Pronaf;
3. participar de operacionalização, acompanhamento e avaliação
do programa, segundo suas atribuições e aptidões institucionais;
4. mobilizar e orientar suas unidades estaduais e municipais, no
sentido de integrá-las na operacionalização dos PMDR.

Art. 5Q Integram o Conselho Nacional do Pronaf:
I - O Secretário Executivo do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, que será o seu presidente;
II
mento;

um representante do Ministério do Planejamento e Orça-

III

um representante do Ministério da Fazenda;

IV

um representante do Ministério do Trabalho;

V
um representante da Secretaria Especial de Políticas
Regionais do Ministério do Planejamento e Orçamento;
VI - um representante da Secretaria Executiva do Programa
Comunidade Solidária.
§ 1Q Poderão ainda integrar o Conselho Nacional do Pronafum
representante de cada entidade a seguir indicada:
a) Fórum dos Secretários Estaduais de Agricultura;

b) Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
(Contag);
c) Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB);

d) Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer).

§ 2 Q OS membros do Conselho Nacional do Pronaf serão designados pelo Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento,
mediante indicação dos titulares dos órgãos e entidades representados.
§ 3Q O Conselho Nacional do Pronaf deliberará por maioria
simples, presente, no mínimo, a metade de seus membros.
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§ 4º Nas deliberações do conselho, O seu presidente terá, além
do voto ordinário, o de qualidade.
§ 5' Em suas ausências e impedimentos, o Presidente do Conselbo indicará seu substituto, dentre um dos representantes do Governo Federal.
§ 6º A participação no conselbo não será remunerada, sendo
considerada serviço público relevante.
§ 7º Das reuniões do conselho poderão participar, sem direito a
voto e a convite de seu presidente, especialistas, autoridades e outros
representantes dos setores público e privado, quando necessário ao
aprimoramento ou esclarecimento de matéria incluída na ordem do
dia.
Art. 6º O financiamento da produção dos agricultores familiares e de suas organizações será efetuado pelos agentes financeiros, no
âmbito do Pronaf, segundo normas específicas a serem estabelecidas
para esse fim nas instâncias competentes e de modo a atender
adequadamente às características próprias desse segmento produtivo, contemplando, inclusive, a assistência técnica.
§ 1º Nos financiamentos de que trata este artigo, será dado
prioridade ao investimento e ao custeio associado ao investimento de
propostas de candidatos localizados em municípios nos quais já
tenham sido instituídos os Conselbos Municipais de Desenvolvimento
Rural (CMDR) e os Planos Municipais de Desenvolvimento Rural
(PMDR), sem exclusão, porém, dos financiamentos para custeio isolado e, ainda, de candidatos localizados nos demais municípios, na
medida das disponibilidades de recursos.
§ 2º As propostas de financiamento apresentadas pelos agricultores familiares e suas organizações prescindem do exame pelos
Conselbos do Pronaf e devem ser submetidas diretamente ao agente
financeiro, a quem cabe analisá-las e deferi-las, observadas as normas
e prioridades do programa.
Art. 7' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto Neto
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DECRETO Nº 1.947, DE 28 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre a emissão de Títulos do
Tesouro Nacional destinados ao pagamento
de dívidas do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Prcagro), em cumpri_
mento ao disposto nos arts. 1 º, inciso VI, e 2º
da Medida Provisória nº 1.504, de 13 de
junho de 1996, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 1º, inciso VI, e 2º da Medida Provisória nº 1.504, de 13 de
junho de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Tesouro Nacional autorizado a emitir títulos para
o pagamento de dívidas vencidas do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), conforme previsto nos arts. 1º, inciso
VI, e 2º da Medida Provisória nº 1.504, de 13 de junho de 1996.
§ 1º São passíveis de pagamento as dividas vencidas, assim
entendidas aquelas referentes a indenizações e demais despesas
deferidas até 14 de junho de 1996, inclusive, decorrentes de enquadramentos efetuados no programa a partir de 15 de agosto de 1991,
e registradas no Sistema de Informações do Banco Central (Sisbacen)
pelas instituições financeiras agentes do Proagro.
§ 2º Os valores a serem pagos serão apurados com base nos
encargos previstos na regulamentação do programa, segundo normas
vigentes à época dos respectivos enquadramentos no Proagro.
§ 3º Os títulos serão emitidos, após celebração de contrato entre
a instituição financeira agente do Proagro e a União Federal, com as
seguintes características:
I
data de emissão: 15 de junho de 1996;
II

valor unitário na data da emissão: R$ 1.000,00 (mil

reais);

III
atualjzação: no dia 15 de cada mês incidirá sobre o saldo
devedor do ativo o Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
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(IGP-DI), do mês anterior, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.
Em caso de utilização do ativo no Programa Nacional de Desestatização (PND), a incidência do referido índice dar-se-á pro rata temporis
entre a última atualização e a data de sua utilização;
IV -

juros remuneratórios: 6% a.a. (seis por cento ao ano);

V - prazo: oito anos com seis meses de carência para as
parcelas de juros e de principal;
VI - possibilidades de utilização: comercialização no mercado secundário, resgates nas datas de pagamentos previstas neste
artigo e utilização no PND;
VII - registro: na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip), no prazo de até cinco dias úteis, a contar da
data de recebimento formal dos respectivos instrumentos contratuais;
VIII - forma de pagamento do principal: a partir de 15 de
junho de 1997, inclusive, serão pagos os seguintes percentuais sobre
o principal atualizado com base no IGP-DI, em quinze prestações
semestrais e sucessivas:
a) 7% (sete por cento): em 15.6.1997; 15.12.1997; 15.6.1998;
15.12.1998; e 15.6.1999;
b) 6,5% (seis e meio por cento): em 15.12.1999; 15.6.2000;
15.12.2000; 15.6.2001; 15.12.2001; 15.6.2002; 15.12.2002; 15.6.2003;
e 15.6.2004;

IX - forma de pagamento dos juros: os valores produzidos no
período de 15.6.96 a 15.12.96 serão incorporados ao principal em
15.12.96. Os juros apurados a partir desta data serão pagos em 15
parcelas semestrais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15.6.97.

§ 4" É condição para formalização dos contratos a apresentação
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de certidão negativa de
débito para com a Dívida Ativa da Uuião, o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e a Secretaria da Receita Federal, bem como a inexistência
de débitos em situação de irregularidade junto à Secretaria do Tesouro Nacional.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2805-2902, jun. 1996

2900
§ 5· Os valores securitizados, quando for o caso, deixarão de ser
computados para efeito de cumprimento da exigibilidade de aplicação
das respectivas fontes de recursos em financiamentos rurais, de fonua
escalonada a ser definida pelo Banco Central do Brasil, ouvida a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.

Art. 2· Os pagamentos a que se refere este decreto serão precedidos de auditoria a ser coordenada pela Secretaria Federal de Controle.
Art. 3· Cabe à instituição financeira agente do Proagro cornunicar formalmente ao Banco Central do Brasil, até quinze dias, a
contar da data de publicação deste decreto, seu interesse ou não em
aderir ao programa de securitização de que trata este decreto.
§ 1· Efetuada a adesão, o Banco Central do Brasil enviará à
instituição financeira agente do Proagro, no prazo de trinta dias, a
contar da data da publicação deste decreto, os dados relativos à dívida
registrada no Sisbacen, para fins de expedição de declaração formal
sobre a certificação das mencionadas informações e valores, estes
acrescidos dos encargos pertinentes até 14.6.96, inclusive.
§ 2· Para os efeitos da presente securitização, qualquer documento emitido pela instituição financeira agente do Proagro deverá
ser firmado por dois diretores.

Art. 4· Para os fins deste decreto, cabe ao Banco Central do
Brasil encaminhar à Secretaria do Tesouro Nacional:
l-declaração formal e termo de adesão emitidos pela instituição financeira agente do Proagro, de conformidade com o disposto
no artigo anterior;
II - oficio atestando o valor da dívida securitizável, por instituição financeira agente do Proagro, apurado em 14.6.96;

III - relação, por instituição financeira agente do Proagro, das
parcelas securitizadas com identificação dos beneficiários por CGC
ou CPF.

Art. 5· Na data da contabilização dos títulos recebidos do Tesouro Nacional, o valor correspondente às parcelas de crédito relativas às operações securitizadas, que tenham sido objeto de liquidação
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pelo produtor, deve ser ressarcido àquele beneficiário, em moeda
corrente, pela instituição financeira agente do Proagro.
Parágrafo único. O valor de que trata este artigo deve ser
atualizado, pro rata temporis, com base no IGP-DI acrescidos juros
de seis por cento ao ano, a partir de 15.6.96 até a data do efetivo
ressarcimento.

Art. 6' As operações objeto da securitização continuam sujeitas
à fiscalização do Banco Central do Brasil, nos termos do art. 5', inciso
Ill, do Decreto n' 175, de 10 de julho de 1991.
Art. 7' Após a securitização, constatada qualquer irregularidade na decisão do agente quanto ao processamento do pedido de
indenização, à apuração das demais despesas e ao registro das operações no Sisbacen, que motive impugnação, o valor correspondente
será debitado na conta Reservas Bancárias da respectiva instituição
financeira e transferido para a Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 8' A documentação relativa às operações objeto da presente securitização deve ser mantida em poder da instituição financeira
agente do programa até a data do vencimento dos títulos emitidos
pelo Tesouro Nacional.
Art. 9' As dívidas vencidas do Proagro referentes aos recursos
próprios dos beneficiários do programa e aos financiamentos concedidos pelas cooperativas de crédito rural e instituições financeiras em
regime especial, de que tratam a Lei n" 6.024, de 13 de março de 1974,
e o Decreto-Lei n' 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, serão pagas em
moeda corrente.
Parágrafo único. Cabe à Secretaria do Tesouro Nacionalliberar
os recursos necessários aos pagamentos previstos neste artigo, mediante solicitação do Banco Central do Brasil.

Art. 10. O Banco Central do Brasil fica autorizado a baixar as
normas e adotar as medidas operacionais pertinentes à administração do Proagro, julgadas necessárias à execução do disposto neste
decreto.
Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 12. Revogam-se os §§ l' e 2' do art. 3' do Decreto n' 175
de 10 de julho de 1991.
'
Brasília, 28 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto Neto
Antonio Kandir
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 3 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Thomé Afonso, situado no Município de ltaiçaba, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Thomé Afonso, com
área de 4.193,0000 ha (quatro mil, cento e noventa e três hectares),
situado no Município de Itaiçaba, objeto do Registro n? R-1-91, fi. 92
do Livro 2-A, do Cartório Barbosa do 2º Ofício, Tabelionato-Escrivania-Registro de Imóveis Títulos-Documentos e Pessoas Jurídicas, da
Comarca de J aguaruana, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferen_
cialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(2) DECRETO DE 3 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido como Fazenda Santa Rita,
situado nos Municípios de Bom Jesus do
Norte e Apiacá, Estado do Espírito Santo, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação, conhecido como
Fazenda Santa Rita, com área de 594,2040 ha (quinhentos e noventa
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e quatro hectares, vinte ares e quarenta centiares), situado nos
Municípios de Bom Jesus do Norte e Apiacá, objeto dos Registros n's
R-1-291, R-1-295 e R-1-296, do Livro 2-A, do Cartório de Registro
Geral de Imóveis da Comarca de Bom Jesus do Norte en'R-1-343, do
Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Apiacá,
Estado do Espírito Santo.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(3) DECRETO DE 3 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Mulunguzinho, situado no Municipio de Mossor6, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, d~ 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Mulungu.
zinho, com área de 3.831,1600 ha (três mil, oitocentos e trinta e um
hectares e dezesseis ares), situado no Município de Mossoró, objeto
do Registro nº 5.698, de fi. 237 do Livro 3-K, do Cartório do 1º Ofício
de Notas da Comarca de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação da biota,
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(4) DECRETO DE 4 DE JUNHO DE 1996
Autoriza a empresa Alenia EIsag Sistemi Navali Spa a estabelecer filial na República Federativa do Brasil, sob a denominação Alenia Elsag 8istemi Navali do Brasil, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
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no art. 64 do Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940, mantido
pelo art. 300 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o que consta
no Processo MICT nº 52000.001270/96-93,
DECRETA:

Art. 1º Fica a empresa Alenia Elsag Sistemi Spa, com sede na
Via di S. Alessandro 28/30, na Cidade de Roma, República Italiana,
autorizada a funcionar no Brasil por intermédio da filial Alenia Elsag
Sistemi Navali do Brasil, tendo como objeto social o desempenho das
atividades no campo de projeto e de integração dos sistemas navais
para fragatas, corvetas e submarinos, com capital social de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), obrigando-se a cumprir integralmente as leis e os regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sobre
o objeto da presente autorização.
Art. 2º Ficam ainda estabelecidas as seguintes obrigações:
I - a empresaAlenia Elsag Sistemi Navali Spa é obrigada a
ter permanentemente um representante geral no Brasil, junto à filial
Alenia Elsag Sistemi Navali do Brasil, com plenos e ilimitados poderes para tratar e resolver as questões que surgirem, quer com o
Governo, quer com particulares, podendo ser demandado a receber
citação inicial pela empresa;
II - todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos às
leis brasileiras e à jurisdição de seus tribunais, judiciários ou administrativos, sem que, em tempo algum, possa a referida empresa
reclamar qualquer exceção fundada em seus estatutos;

III - a sociedade não poderá realizar no Brasil os objetivos
constantes de seus estatutos, que sejam vedados às sociedades estrangeiras, e só poderá exercer os que dependem de prévia permissão
governamental, depois desta obtida e sob as condições em que for
concedida;

IV - dependerá de aprovação do Governo brasileiro qualquer
alteração nos estatutos .da empresa, que implique na mudança de
condições e regras estabelecidas na presente autorização;
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v - publicado o ato de autorização e demais documentos no
Diário Oficial da União, fica a empresa obrigada, no prazo de quinze
dias, a providenciar o arquivamento das folhas do respectivo Diário
na Junta Comercial da sede filial;
VI - ao encerramento de cada exercício social, deverá apresentar ao Departamento Nacional de Registro do Comércio, da Secrs,
taria de Comércio e Serviços, do Ministério da Indústria, do Comércio
e do Turismo, pelo seu representante legal, folha do Diário Oficial da
União e do Estado, se for o caso, contendo as publicações obrigatórias
por força do art. 70 do Decreto-Lei n' 2.627, de 26 de setembro de 1940,
bem como o relatório de suas atividades, como meio de demonstrar
que a empresa encontra-se em funcionamento regular;

VII - a infração de qualquer das obrigações, para qual não
esteja cominada pena especial, será punida, considerando-se a gravidade da mesma, com cassação da autorização.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de junho de 1996; 175' da Independência e lOS' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Dornelles

(5) DECRETO DE 4 DE JUNHO DE 1996
Dá nova redação ao art. 5'1 do Decreto de
30 de setembro de 1991, que aprova a reforma
do Estatuto Social da Petróleo Brasileiro S.A.
(Petrobrás).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. S4, inciso IV, da.Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. S' da Lei n' 2.004, de 3 de outubro de 1953, e a deliberação da
Assembléia Geral Ordinária dos acionistas da Petróleo Brasileiro
S.A. (Petrobrás), realizada em 21 de março de 1996,
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DECRETA:
Art. l' O art. 5' do Decreto de 30 de setembro de 1991, que
aprova a reforma do Estatuto Social da Petróleo Brasileiro S.A.
(Petrobrás), passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º O capital social é de R$ 13.033.249.063,68 (treze
bilhões, trinta e três milhões, duzentos e quarenta e nove mil,
sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), dividido em
108.610.408.864 (cento e oito bilhões, seiscentos e dez milhões,
quatrocentos e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro) ações no
valor nominal de R$ 0,12 (doze centavos) cada uma, sendo
63.416.841.885 (sessenta e três bilhões, quatrocentas e dezesseis
milhões, oitocentas e quarenta e um mil, oitocentas e oitenta e
cinco) ações ordinárias nominativas e 45.193.566.979 (quarenta
e cinco bilhões, cento e noventa e três milhões, quinhentas e
sessenta e seis mil, novecentas e setenta e nove) ações preferenciais nominativas»,
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
(6) DECRETO DE 4 DE JUNHO DE 1996
Transfere para a Rádio Buriti Ltda. a
concessão outorgada à Rádio Sudoeste AM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Rio
Verde, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no nso das atribnições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constitnição, e nos termos
do art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
tendo em vista o Processo Administrativo n? 29109.000179/89,
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DECRETA:
Art. l' Fica transferida a outorga deferida à Rádio Sudoeste
AM Ltda., inicialmente permissão, conforme Portaria MVOP n' 285
de 28 de maio de 1956, e posteriormente, concessão, em decorrênci~
de autorizado aumento de potência dos seus transmissores pela
Portaria n' 197, de 25 de junho de 1981, para a Rádio Buriti Ltda.
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Rio Verde, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasi.
leiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renato Navarro Guerreiro

(7) DECRETO DE 4 DE JUNHO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Eletropaulo - Eletricidade de
São Paulo S.A., a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n' 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n' 35.851, de 16 de julho de 1954, no
Decreto-Lei n' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n'
2.786, de 21 de maio de 1956, enoart.10 da Lei n' 9.074, de 7 de julho
de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Eletropaulo - EletriCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2903-3012, jun. 1996
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cidade de São Paulo S.A., a área de terra situada na faixa de dezesseis
metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada RAE Panorama, em 138 kV, com origem na Torre nº 166 da linha
de transmissão Pirituba-Bandeirantes, e término na estação transformadora de distribuição Panorama, localizada no Município de São
Paulo, Estado de São Paulo, necessária à passagem de linha de
transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo n"
48100.003137/95-77.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência da instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. 1º
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4 Q Fica a Concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão
prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de junho de 1996; 175' da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2903-3012, jun. 1996

2912
(8) DECRETO DE 4 DE JUNHO DE 1996
Declara de utilidade pública o Asilo São
Vicente de Paulo de Araxá, com sede na Cidade de Araxá (MG), e outras entidatks.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 1" da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. l'
do Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Asilo São Vicente de Paulo de Araxá, com sede na Cidade de
Araxá, Estado de Minas Gerais, portador do CGC n' 20.056.768/0001_
94 (Processo MJ n' 5.628/94-11);
Associação Aliança Pela Vida (Alivi), com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n' 62.799.150/0001-78
(Processo MJ n' 9.700/96-51);
Associação de Caridade de Lagarto, com sede na Cidade de
Lagarto, Estado de Sergipe, portadora do CGC n' 13.366.414/0001-80
(Processo MJ n' 26.295/94-19);
Associação de Proteção à Maternidade e à lnfància de Califórnia,
com sede na Cidade de Califórnia, Estado do Paraná, portadora do
CGC n' 75.326.934/0001-17 (Processo MJ n' 17.516/93-12);
Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas - Adefal, com sede
na Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, portadora do CGC n'
08.427.999/0001-61 (Processo MJ n' 21.730/95-08);
Creche Cantinho do Amor, com sede na Cidade de Monte Azul
Paulista, Estado de São Paulo, portadora do CGC n' 45.344.751/000 l63 (Processo MJ n' 241/94-14);
Fundação de Assistência Social de Janaúba, com sede na Cidade
de Janaúba, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n'
18.099.325/0001-39 (Processo MJ n' 642/94-65);
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Meimei Educação e Assistência, com sede na Cidade de Santo
André, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 51.149.391/0001-41
(Processo MJ nº 19.808/94-71);
Projeto Solidariedade (Prosol), com sede na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, portador do CGC nº
81.329.195/0001-10 (Processo MJ nº 17.740/94-69);
Sociedade Hospitalar de Caridade de Taquara, com sede na
Cidade de Taquara, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC
nº 97.758.668/0001-34 (Processo MJ nº 14.138/92-71).

Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da
Justiça, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do
demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do
Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei nº 91, de 28 de agosto
de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de junho de 1996; 175º da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
(9) DECRETO DE 7 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse eocíal, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda das Guajuviras lI, situado no Município de São Gabriel, Estado do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, d~ 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda das GUa.
juviras 11, com área de 784,0000 ha (setecentos e oitenta e quatro
hectares), situado no Município de São Gabriel, objeto do Registro n'
R-18-6.096, fi. 5, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba ÚIÚca, de forma a conciliar o assentamen_
to com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(lO) DECRETO DE 7 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Floresta, situado no Município de
João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Floresta,
com área de 6.251,0637 ha (seis mil, duzentos e cinqüenta e um
hectares, seis ares e trinta e sete centiares), situado no Município de
João Pinheiro, objeto dos Registros n's R-1-20.547, fi. 247, Livro
2-AA-Z, R-2/3-6.845, fi. 045, Livro 2-AA, R-2-19.126, fi. 026, Livro
2-AA-T, R 1-20.557, fi. 257, Livro 2-AA-Z e Matricula n' 7.377-A, fi.
2, Livro 3-L, do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos
da Comarca de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 7 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(11) DECRETO DE 7 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de.
reforma agrária, o imóvel rural sem denomi_
nação, conhecido como Fazenda Caprisa, situado no Município de São Miguel do TapULO, Estado do Puuu, e dá outras providên_
cias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação, conhecido como
Fazenda Caprisa, com área de 23.666,0000ha (vinte e três mil e
seiscentos e sessenta e seis hectares), situado no Município de São
Miguel do 'I'apuio, objeto dos Registros n's R-517-235, fi. 33, R-4-37ü,
fi. 168, R-517-237, fi. 35, R-41AV-5-240, fi. 38, R-6-238, fi. 36, R-417239, fi. 37, R-2-371, fi. 169, R-2-241, fi. 39, R-416-242, fi. 40 e R-5J7236, fi. 34, todos do Livro 2-A, do Cartório do l' Ofício de Registro de
Imóveis e outras atribuições da Comarca de São Miguel do Tapuio,
Estado do PiaUÍ.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,. e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
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Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175Q da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(12) DECRETO DE 7 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse soeiol, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Brinco de Ouro, situado rw Munic{·
pio de Joõo Câmara, Estado do Rio Grande
do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Brinco de
Ouro, com área de 2.572,5360ha (dois mil, quinhentos e setenta e dois
hectares, cinqüenta e três ares e sessenta centiares), situado no
Município de João Câmara, objeto do Registro n' R-2-403, fi. 2, do
Livro 2-C, do Primeiro Cartório Judiciário da Comarca de João
Câmara, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n;
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamen:
to com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(13) DECRETO DE 7 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Caulim I, situado no Município de Bananei_
ras, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letra a, b, c e d, e 20, inciso V, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Caulim I, com área de
377,0000 ha (trezentos e setenta e sete hectares), situado no Município de Bananeiras, objeto do Registro R-12-100, fl. 181, do Livro 2-D
do Cartório do I" Ofício de Notas Henrique Lucena da Comarca de
Bananeiras, Estado da Paraiba.
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Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n 2
76, de 6 de juIbo de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma, a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(14) DECRETO DE 7 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Encruzilhada, situado no Município de Macau, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 22 da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n Q
76, de 6 de juIbo de 1993,
DECRETA:
Art. 12 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letra a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, O imóvel rural denominado Fazenda EncruziCol. LeisRep. Fed.Brasil,Brasília,v. 188, n. 6, p. 2903-3012, jun. 1996
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lhada, com área de 866,2411 ha (oitocentos e sessenta e seis hectares
e vinte e quatro ares e onze centiares), situado no Município de
Macau, objeto do Registro R-2.530, fi. 177, do Livro 2-1, do Primeiro
Cartório Judiciário da Comarca de Macau, Estado do Rio Grande do
Norte.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n.
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(15) DECRETO DE 7 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Capim ou Pindoba, situado no Munictpio de
Mamanguape, Estado da Paraiba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, o. 6, p. 2903-3012, jun. 1996
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DECRETA:

Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Capim ou Pindoba,
com área de 120,0000 ha (cento e vinte hectares), situado no Município de Mamanguape, objeto do Registro R-17/1.346, fi. 199, do Livro
2-F, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mamanguaps,
Estado da Paraíba,
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar O assentamento com a preservação da biota,
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(16) DECRETO DE 7 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Sítio Santa Agostinha, situado no Município
de Caraúbas, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 6, p. 2903-3012, juo. 1996
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dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementarn'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sítio Santa Agostinho, com área de 919,5000 ha (novecentos e dezenove hectares e
cinqüenta ares), situado no Município de Caraúbas, objeto do Registro
n' R-1-2.198, fi. 173, do Livro 2-11, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Caraúbas, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2903-3012, jun. 1996
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(17) DECRETO DE 7 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do im6vel rural denominado Fazenda São José, situado 1W Município de Canaoieiras, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda São
José, com área de 364,1135 ha (trezentos e sessenta e quatro hectares,
onze ares e trinta e cinco centiares), situado no Município de Canavieiras, objeto do Registro n' R-3-2.655, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Canavieiras, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175" da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2903-3012, jun. 1996
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(18) DECRETO DE 7 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Caícõ, situado no Município de Bar_
ra do Corda, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Caicó, com
área de 2.782,1774 ha (dois mil, setecentos e oitenta e dois hectares,
dezessete ares e setenta e quatro centiares), situado no Muuicípio de
Barra do Corda, objeto do Registro n? R-1-4.893, fi. 121, do Livro 2-R,
do Cartório do I" Oficio da Comarca de Barra do Corda, Estado do
Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2903-3012, jun. 1996
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Brasília, 7 de junho de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(19) DECRETO DE 7 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Parelhas. situado rw Munictpio de
Barra do Corda, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Parelhas,
com área de 2.123,9900 ha (dois mil, cento e vinte e três hectares e
noventa e nove ares), situado no Município de Barra do Corda, objeto
do Registro nOR-1-4.897, fi. 125, do Livro 2-R, do Cartório do 1°Oficio
da Comarca de Barra do Corda, Estado do Maranhão.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2903-3012, jun. 1996
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preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamen_
to com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(20) DECRETO DE 7 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Currais Novos, situado no Município deBarra do Corda, Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, O imóvel rural denominado Fazenda Currais
Novos, com área de 2.874,2519 ha (dois mil, oitocentos e setenta e
quatro hectares, vinte e cinco ares e dezenove centiares), situado no
Município de Barra do Corda, objeto do Registro n' R-1-4.899, fi. 127,
do Livro 2-R, do Cartório do l' Oficio da Comarca de Barra do Corda,
Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 6, p. 2903-3012, jnn. 1996

2927
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Bewns Jungmann Pinw

(21) DECRETO DE 7 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Jussaral Corrente, situado no Município de
Vitória do Meorim. Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e, Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Jussaral Corrente,
com área de 4.151,0000 ha (quatro mil e cento e cinqüenta e um
hectares), situado no Município de Vitória do Mearim, objeto do
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2903-3012, jun. 1996
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-

Registro n R-1-1.338, fi. 272, do Livro 2-E, do Cartório de Registro
de Imóveis de Hipotecas, Títulos, Documentos e Anexos, Termos
'
Sede da Comarca de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão.
Q

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamen:
to com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 7 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(22) DECRETO DE 7 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Prato Grande, situado no Municipio de
Branquinha, Estado de Alagoas, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ibe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julbo de 1993,
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DECRETA:
Art. 19 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Prato Grande, com
área de 609,3000 ha (seiscentos e nove hectares e trinta ares), situado
na Município de Branquinha, objeto do Registro n 9 2.845, fls. 74/75,
do Livro 3-L e matriculado sob o n' 19, fi. 65, do Livro 2-A, do Cartório
do l' Ofício e Registro de Imóveis, Hipotecas e Documentos da
Comarca de Murici, Estado de Alagoas.
Art. 2' Excluem-se os efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 49 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 1759 da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(23) DECRETO DE 7 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Miéis ou Mieje, situado nos Munictpios de Campinorte e UruaçúJ Estado de
Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2903-3012,jun. 1996
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dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Miéis ou
Mieje, com área de 3.921,6000 ha (três mil, novecentos e vinte e um
hectares e sessenta ares), situado nos Municípios de Campinorte e
Uruaçú, objeto dos Registros nOs 1.306, fls. 59/60, do Livro 3-B, do
Cartório de Registro de Imóveis do Primeiro Ofício da Comarca de
Campinorte e 14.058, fls. 15/16, do Livro 3-AD, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Uruaçú, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2903-3012, jun. 1996
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(24) DECRETO DE 7 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Ouro Branco, situado no Municipio
de Barra do Corda, Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n''
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Ouro
Branco, com área de 2.953,3247 ha (dois mil, novecentos e cinqüenta
e três hectares, trinta e dois ares e quarenta e sete centiares), situado
no Município de Barra do Corda, objeto do Registro n' R-1-4.900, fi.
128, do Livro 2-R, do Cartório do l' Oficio da Comarca de Barra do
Corda, Estado do MaraI1hão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Co!. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2903-3012, jun. 1996
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(25) DECRETO DE 7 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Parnaíba, situado nos Municípios
de Baixa Grande do Ribeiro e Üruçui, Estado
do Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Parnaíba,
com área de 20:000,0000 ha (vinte mil hectares), situado nos Municípios de Baixa Grande do Ribeiro e Uruçuí, objeto da Matrícula n" 61,
fi. 01, do Livro 2-B, do Cartório do l' Ofício do Registro de Imóveis e
Anexos de Uruçuí, Estado do Piauí.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
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de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.

Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de Sua publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(26) DECRETO DE 7 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Seridô, situado no Município de
Barra do Corda, Estado do Maranhão, e dâ
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Seridô, com
área de 2.960 ha (dois mil, novecentos e sessenta hectares, setenta e
um ares e quarenta e cinco centiares), situado no Município de Barra
do Corda, objeto do Registro n· R-1-4.895, fi. 123, do Livro 2-R, do
Cartório do 1· Oficio da Comarca de Barra do Corda, Estado do
Maranhão.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamen:
to com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(27) DECRETO DE 7 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais denominados Fazenda São Paulo e Feliz Lembrança, situados no Município de Coroatá, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Ficam declarados de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, os imóveis rurais denominados Fazenda São
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2903-3012, jun. 1996

2935

Paulo e Feliz Lembrança, com área global de 6.444,6000 ha (seis mil,
quatrocentos e quarenta e quatro hectares e sessenta ares), situados
no Município de Coroatá, objeto das Matrículas n Q 518 e 519, fls. 12/13,
do Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Coroatá, Estado do Maranhão.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes nos imóveis referidos no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis
rurais de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação da biota.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(28) DECRETO DE 7 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Acaraí situado no Município de
Barra do Corda, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n''
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de refonna
agrária, nos termos dos arts.18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Acaraí, com
área de 2.885,7585 ha (dois mil, oitocentos e oitenta e cinco hectares
setenta e cinco ares e oitenta e cinco centiares), situado no Municípi~
de Barra do Corda, objeto do Registro nº R-1-4.398, fi. 126, do Livro
2-R, do Cartório do 1º Oficio da Comarca de Barra do Corda, Estado
do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Refonna Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(29) DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Cultura de
Cuiabá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na Cidade
de Cuiabá, Estado do Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
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do art. 6·, inciso I, do Decreto n· 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que conta do Processo Administrativo n?
50690.000059/93,
DECRETA:

Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei n·
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1· de maio
de 1993, a concessão outorgada àRádio Cultura de Cuiabá Ltda., pelo
Decreto n" 41.785, de 8 de julho de 1957, renovada pelo Decreto n''
92.565, de 17 de abril de 1986, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade'; serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(30) DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Universo
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6·, inciso I, do Decreto n· 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
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tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
53740.000415/93,
DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3' da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I? de maio
de 1994, a concessão outorgada à Rádio Universo Ltda. pelo Decreto
n' 31.597, de 15 de outubro de 1952, renovada pelo Decreto n' 90.081
de 17 de agosto de 1984, cujo prazo residual foi mantido pelo Decre~
de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito a exclusividade
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Curitiba:
Estado do Paraná.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1996; 175º da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(31) DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1996
Transfere para a Fundação Dom Stanislau Van Melis, a concessão outorgada à Rádio Rio Claro Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de [porá, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de RadiodiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2903-3012, jun. 1996
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fusão, aprovado pelo Decreto n· 52.795, de 31 de outubro de 1963, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n·
29670.000411/92,
DECRETA:
Art. 1· Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Rio
Claro Ltda., pelo Decreto n? 81.346, de 14 de fevereiro de 1978,
renovada pelo Decreto n· 99.132, de 9 de março de 1990, homologada
pelo Decreto Legislativo n· 24, de 1992, para a Fundação Dom
Stanislau Van Melis explorar, pelo restante do prazo, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Iporá, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e Seus regulamentos.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(32) DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1996
Restabelece títulos de utilidade pública
federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição da República Federativa
do Brasil, e tendo em vista o disposto no art. 1º da Lei n· 91, de 28 de
agosto de 1935, eno art. 1º do Decrato n? 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1· São restabelecidos os títulos de utilidade pública federal
das seguintes instituições:
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Associação Evangélica Luterana de Beneficência, com sede na
Cidade de Gramado, Estado do Rio grande do Sul, portadora do CGC
n' 92.849.850/0001-87 (Processo MJ n? 15.791/94-29);
Sociedade Franciscana da Divina Providência, com sede na Cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, portadora do
CGC n' 29.366.259/0001-32 (Processo MJ n" 3.905/96-15).

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(33) DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1996
Declara de utilidade pública a Assocíação Célestin Freinet, com sede na Cidade de

Blumeruui (SC), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. I? da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. l'
do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Associação Célestin Freinet, com sede na Cidade de Blumenau,
Estado de Santa Catarina, portadora do CGC n? 83.799.577/0001-32
(Processo MJ n' 753/95-15);
Associação <le Deficientes do Oeste de Minas (Adefom), com sede
na Cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
n" 20.926.275/0001-68 (Processo MJ n" 26.918/95-71);
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Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC nº
60.664.745/0001-87 (Processo MJ nº 13.615/95-14);
Centro de Pesquisa e Assistência em Reprodução Humana
(Ceparh), com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, portador
do CGC nO 14.797.815/0001-58 (Processo MJ nº 9.868/96-39);
Creche Professora Serafina Martins Sodero Ferraz, com sede na
Cidade de Silveiras, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº
45.387.750/0001-04 (Processo MJ nº 17.342/93-25);
Instituto Laura Vicuüa, com sede na Cidade de Porto Velho,
Estado de Rondônia, portador do CGC nº 05.210.570/0001-20 (Processo MJ nº 22.949/95-52);
Serpase - Serviço de Promoção Social e Assistência à Saúde e
Educação, com sede na Cidade de Ipuã, Estado de São Paulo, portador
do CGC nº 45.365.111/0001-30 (Processo MJ nº 12.327/94-35);
Sociedade Pestalozzi de Conceição da Barra, com sede na Cidade
de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, portadora do CGC
nº 31.789.340/0001-77 (Processo MJ nº 23.936/95-46).
Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da
Justiça, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do
demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do
Decreto n'' 50.517, de 2 de maio de 1961, e aLei nº 91, de 28 de agosto
de 1935.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1996; 175º da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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(34) DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural conhecido como Fazenda São Pedro, situado no
Município de Abelardo Luz, Estado de Santa
Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem aos arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2Q da lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e, 20, inciso V, da
Lei nQ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e da Lei n Q 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda São Pedro,
com área de 323,0000 ha (trezentos e vinte e três hectares), situado
no Município de Abelardo Luz, objeto da Matrícula n" 4.709, Livro
2-Z, fI. 1 do Cartório de Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de
Abelardo Luz, Estado de Santa Catarina.
Art. 2 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CA..~DOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Q

Q
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(35) DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do im6vel rural conhecido como Fazenda Arraiaporã, situado
no Municipio de Redenção, Estado do Pará,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso V, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Arraiaporã, com área de 2.024,0000 ha (dois mil e vinte e quatro hectares),
situado no Município de Redenção, objeto do Registro nº R-1-031, fls.
1/2, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Conceição do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(36) DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Xoé, situado no Munictpio de JOão
Câmara, Estado da Rio Grande do Norte e
dá outras providências.
'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da lei
n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar nQ 76
'
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse sociaI, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso V, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel ruraI denominado Fazenda Xoá, com
área de 2.075,8700 ha (dois mil, setenta e cinco hectares e oitenta e
sete ares), situado no Município de João Câmara, objeto do Registro
n Q R-8-1.704, fi. 124, do Livro 2-J, do Primeiro Cartório Judiciário e
de Registro de Imóveis da Comarca de João Câmara, Estado do Rio
Grande do Norte.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O.Instituto NacionaI de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel ruraI
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(37) DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Portugal, situado no Município de Alcântara, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de juIbo de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso V, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Portugal, com área
de 2.025,0000 ha (dois mil e vinte e cinco hectares), situado no
Município de Alcântara, objeto do Registro nº R-1-020, fi. 23, do Livro
2-A, do Cartório Malalael Moraes do 1º Ofício de Notas da Comarca
de Alcântara, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e OS implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(38) DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural cons_
tituído pelas Fazendas Sereno, Barreiro e
Cocal, situado no Município de Curionópolis
Estado do Pará, e dá outras providências. '

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos art. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V, da Lei
n" 4.504 de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, parte do imóvel rural constituído pelas Fazendas
Sereno, Barreiro e Cocal, com áreas de 6.108,6499 ha (seis mil, cento
e oito hectares, sessenta e quatro ares e noventa e nove centiarss),
situado no Município de Curionópolis, objeto da Matrícula n" 6.451,
Livro 2-X, e dos Registros nOs R-2-6.450, Livro 2-X e R-2-9.531, Livro
2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marabá, Estado
do Pará.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação da biota.
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Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(39) DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Elorânia, situado no Municipio de
Barra do Corda, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso V, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Florânia,
com área de 2.851,8260 ha (dois mil, oitocentos e cinqüenta e um
hectares, oitenta e dois ares e sessenta centiares), situado no Município de Barra do Corda, objeto do Registro n· R-8-4.896, fi. 230, do
Livro 2-AJ, do Cartório do F Ofício da Comarca de Barra do Corda,
Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamen~

to com a preservação da biota.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(40) DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Jardim, situado no Município de Barra do Corda, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, c e d, e 20, inciso V, da Lei
n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda Jardim, com área de 1.055,0000ha (um mil e cinqüenta e cinco hectares),
situado no Município de Barra do Corda, objeto do Registro n Q R-94.894, fi. 270, do Livro 2-AF, do Cartório do 1Q Oficio da Comarca de
Barra do Corda, Itstado do Maranhão.
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(41) DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Furnas do Fontoura, situado no
Munidpio de Canabrava do Norte, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem aos arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso V, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Furnas do
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Fontoura, com área de 3.616,0000 ha (três mil seiscentos e dezes_
seis hectares), situado no Município de Canabrava do Norte, objeto
da Matrícula n Q 6.027, fi. 1, do Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia, Estado de Mato
Grosso.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3 Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nQ
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamsn,
to com a preservação da biota.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 199; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(42) DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Tatuibi, situado no Município de Canabrava do Norte, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar nQ
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, incisos V e VI,
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da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Tatuibi, com área de 11.879,5000 ha )onze mil, oitocentos e setenta e
nove hectares e cinqüenta ares), situado no Município de Canabrava
do Norte, objeto da Matricula n" 737, fi. 737, do Livro 2, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia, Estado
de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data des sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 1996; 175º da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(43) DECRETO DE 11 DE JUNHO DE 1996
Renova a concessão da Fundação Cultural e Educacional Bom Jesus, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e
nos termos do art. 6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro
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de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
29107.000624189;
DECRETA:

Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 8 de outubro
de 1989, a concessão da Fundação Cultural e Educacional Bom Jesus
cuja outorga primitiva foi concedida à Rádio Bom Jesus da Lap~
Ltda., pelo Decreto n' 83.898, de 27 de agosto de 1979, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia,
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo C6digo Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais ap6s deliberação do Congresso Nacional, nos termo do § 3' , do art. 223 da
Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(44) DECRETO DE 11 DE JUNHO DE 1996
Transfere para a Fundação Cultural
Santa Helena, a concessão outorgada à Rádio Santelenense Ltda.. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Santa Helena de Goiás, Estado de

Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art.
94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
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aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53670.000134196,
DECRETA:
Art. 1º Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Santelenense Ltda., pelo Decreto nº 81.908, de 10 de julho de 1978, publicado no Diário Oficial da União em 11 de julho de 1978, renovada pelo
Decreto nº 98.794, de 4 de janeiro de 1989, publicado em 5 de janeiro
de 1990, para a Fundação Cultural Santa Helena explorar, pelo
restante do prazo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Santa Helena de Goiás,
Estado de Goiás.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(45) DECRETO DE 11 DE JUNHO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Clube do
Pará PRC-S Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Belém, Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo nº 53720.000530/93,
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DECRETA:

Art. l' Fica renovada de acordo com o art. 33, § 3' da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais dez anos, a partir de I? de
novembro de 1993, a concessão da Rádio Clube do Pará PRC-5 Ltda
cuja outorga primitiva foi concedida à Rádio Clube do Pará S. A. pel~
Decreto n' 1.158, de 19 de outubro de 1936, e renovada pelo Decreto
n' 92.915, de 10 de julho de 1986, sendo mantido o prazo residual da
outorga pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Belém, Estado do Pará.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após delibera_
ção do Congresso Nacional, nos termos do § 3', do art. 223 da
Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(46) DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Marília, situado no Município de
Ibaiti, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letra a, b, c e d, e 20, inciso V, da Lei
nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Marília, com
área de 435,7330ha (quatrocentos e trinta e cinco hectares, setenta e
três ares e trinta centiares), situado no Município de Ibaiti, objeto do
Registro nO R-14-21O e Matrículas nOs 5.577, 5.578 e 5.337, todas do
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ibaiti,
Estado do Paraná.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
e:ristentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(47) DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Eugênio, situado no Município de São João
do Piauí, Estado do Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julbo de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Eugênio, com área
de 1. 133,2600ha (um mil, cento e trinta e três hectares e vinte e seis
ares), situado no Município de São João do Piauí, objeto da Matrícula
n'' 106, fi. 53, do Livro 2-A, do Cartório do Primeiro Ofício Chico Santos
da Comarca de São João do Piauí, Estado do Piauí.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(48) DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 1996
Inclui inciso IV ao art. 3º do Decreto de
20 de novembro de 1995, que institui o Grupo
de Trabalho Interministerial com a finalida-

de de desenvolver poUticasde valorização da
População Negra.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1· O art. 3· do Decreto de 20 de novembro de 1995, que
institui o Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade de
desenvolver políticas de valorização da População Negra, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3Q
.
IV - um representante da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
.........................................................................................................»

Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(49) DECRETO DE 17 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural sem denominação, conhecido como Fazenda Olho D'Água dos Carneiros; situado no }4unicipio de
Pindaré-Mírim, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição,,enos termos
Co1. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2903-3012, jun, 1996
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dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de refonna
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n· 8.629, de 25 de
fevereiro de 199~, o imóvel rural sem denominação, conhecido como
Fazenda Olho D'Agua dos Carneiros, com área de 855,3164ha (oitocen_
tos e cinqüenta e cinco hectares, trinta e um ares e sessenta e quatro
centiares), situado no Município de Pindaré-Mirim, objeto da Matrícula
n· 1.671, fi. 64, do Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis do l'
Ofício da Comarca de Pindaré-Mirim, Estado do Maranhão.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de junho de 1996; 175· da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(50) DECRETO DE 17 DE JUNHO DE 1996
Declara de utilidade pública a Ação 80·
cialArquidiocesana (Asa), com sede na Cidade de Teresina (Pl), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
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disposto no art. F da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1º
do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1º São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Ação Social Arquidiocesana (Asa), com sede na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, portadora do CGC nº 06.870.09110001-00
(Processo MJ nº 12.428/94-42);
Associação de Senhoras de Rotarianos de Joaçaba, com sede na
Cidade de J oaçaba, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC nº
80.621.642/0001-47 (Processo MJ nº 18.005/93-09);
Brigada Mirim Ecológica da Ilha Grande, com sede na Cidade de
Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC nº
30.326.466/0001-42 (Processo MJ nº 9.882/94-06);
Casa do Apoio da Pastoral da Saúde da Granja Vianna, com sede
na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº
56.339.344/0001-84 (Processo MJ nº 8.761/94-48);
Centro Social e Educacional Aldeia Infantil Betesda, com sede
na Cidade de Toledo, Estado do Paraná, portador do CGC nº
75.951.285/0001-45 (Processo MJ nº 16.707/95-39);
Fundação Adib Jatene, com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, portadora do CGC nº 53.725.560/0001-70 (Processo MJ
nº 7.276/96-19);
Obras Sociais da Paróquia de São João Batista, com sede na
Cidade de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, portadora
do CGC nº 20.318.952/0001-65 (Processo MJ nº 1.038/95-37).
Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da
Justiça, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do
demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do
Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei nº 91, de 28 de agosto
de 1935.
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de junho de 1996; 175" da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
(51) DECRETO DE 18 DE JUNHO DE 1996
Transfere para aFundação Dom Stanis.
lau VanMelisa concessão outorgada à R4dio
Vale da Serra Ltda., para explorar serviços
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de São Luis de Montes Belos, Estado
de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
29670.000410/92,
DECRETA:
Art. I" Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Vale da
Serra Ltda, pelo Decreto n" 86.857, de 14 de janeiro de 1982, para a
Fundação Dom Stanislau Van Melis explorar, sem direito de exclusívidade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
São LUÍs de Montes Belos, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de junho de 1996; 175" da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
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(52) DECRETO DE 18 DE JUNHO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Rio Balsas
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Balsas,
Estado do Maranhão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6·, inciso I, do Decreto n· 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n·
29116.000261190,
DECRETA:

Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei n·
4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais dez anos, a partir de 14 de
janeiro de 1991, a concessão outorgada à Rádio Rio Balsas Ltda. pelo
Decreto n· 85.445, de 2 de dezembro de 1980, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Balsas, Estado do Maranhão.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
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(53) DECRETO DE 18 DE JUNHO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Itaí Ltda
para explorr::r.serviço radiodifusão sonor~
em onda media; na Cidade de Guaíba, Esta.
do do Rio Grande do Sul.

'!e

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições qUe
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
50.790.000694193,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de
novembro de 1993, a concessão da Rádio Itaí Ltda., outorgada pelo
Decreto n' 44.861, de 21 de novembro de 1958, e renovada pelo
Decreto n' 89.170, de 9 de dezembro de 1983, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
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(54) DECRETO DE 18 DE JUNHO DE 1996
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes, pelos
saldos apurados em 31 de dezembro de 1995,
os créditos especiais abertos pelos Decretos de
l" a 6 de novembro, e de 11, 22 e 27 de
dezembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no § 2' do art. 167 da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam reabertos ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, pelos saldos apurados em 31 de
dezembro de 1995, no valor de R$ 397.848.481,00 (trezentos e noventa
e sete milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta
e um reais), os créditos especiais autorizados pelas Leis n's 9.110, de
10 de outubro, 9.121, de 30 de outubro, 9.136, de 28 de novembro,
9.174, de 20 de dezembro, e 9.233, de 22 de dezembro, de 1995; e
abertos, respectivamente, pelos Decretos de 6 de novembro, l' de
novembro, 11 de dezembro, 22 de dezembro e 27 de dezembro, de
1995, na forma do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir

o anexo está publicado noDO de 19.6.1996, págs.10775-10779.
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(55) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1996
Autoriza a Telecomunicações Brasilei_
ras 8A. (Telebrás), a promover o aumenu, de
Capital Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições qUe
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 4º Decreto-Lei nº 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:

Art. 1s Fica a Telecomuuicações Brasileiras S.A. (Telebrásl,
autorizada a promover a elevação do Capital Social de R$
9.673.246.534,72 (nove bilhões, seiscentos e setenta e três milhões,
duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e
setenta e dois centavos), para R$ 10.034.456.205,04 (dez bilhões,
trinta e quatro milhões, quatrocentos e cinqüenta e seis mil, duzentos
e cinco reais e quatro centavos).
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Sérgio Motta

(56) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1996
Transfere, pelo restante do prazo, a concessão outorgada à Rádio Cinderela Lida.
para o Grupo Editorial Sinos S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 811, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art.
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94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n' 50790.000230/93,
DECRETA:

Art. l' Fica transferida, pelo restante do prazo, a concessão
deferida à Rádio Cinderela Ltda. pela Portaria n' 477, de 27 de maio
de 1977, que passou à condição de concessionária em virtude do
aumento de potência da sua estação, autorizado através do Decreto
n' 86.834, de 12 de janeiro de 1982, renovada pelo Decreto n' 95.998,
de 2 de maio de 1988, a partir de 2 de junho de 1987, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991,
para executar,sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Campo Bom, Estado do Rio
Grande do Sul.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(57) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1996
Autoriza o DAAD - Serviço Alemão de
Intercâmbio Acadêmico a instalar-se 1W Brasil.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § l' do art. 11 do Decreto-Lei n' 4.657, de 4 de setembro de 1942
- Lei de Introdução ao Código Civil, e o que consta do Processo n'
5.128/96-51, do Ministério da Justiça,
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DECRETA:

Art. 1e Fica autorizado a instalar-se no Brasil o DAAD - Ser,
viço Alemão de Intercãmbio Acadêmico, com sede em Bonn, República
Federativa da Alemanha.
Art. 2e As alterações estatutárias posteriores a este ato sujei.
tam-se à aprovação do Governo da República Federativa do Brasil
sob pena de cassação da autorização.
'
e
Art. 3 Fica o Serviço referido no art. 1e obrigado a apresentar
até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça, relatório
circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no
ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita
e da despesa realizada no período.
Art. 4e Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1996; 175e da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

o anexo está publicado no DO de 21.6.1996, págs. 11005/11006.
(58) DECRETODE20DEJUNHODE 1996
Autoriza u cessão, sob a forma de utilização gratuita, do im6vel que menciona, si·
tuado no Município de Duque de Caxias, no
Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 125 do Decreto-Lei ne 9.760, de 5 de setembro de 1946, e no
art. I" do Decreto-Lei n e 178, de 16 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. 1 Fica autorizada a cessão de uso, sob a forma de utilização gratuita, ao Club de Regatas Vasco da Gama, do terreno de
marinha e acrescidos, situado entre a Rodovia Washington Luiz e a
2
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Baía da Guanabara, entre os antigos quilômetros três e quatro da BR040, com área total de 474.527,00m2 (quatrocentos e setenta e quatro
mil quinhentos e vinte e sete metros quadrados), no Município de
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, de conformidade com os
elementos constantes dos processos protocolizados no Ministério da
Fazenda sob os n·s 10768.000746/91-42 e 10768.018930/94-64.
Parágrafo único. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
representará a União nos atos relativos à cessão do bem imóvel de
que trata o presente decreto, cabendo à Secretaria do Patrimônio da
União a lavratura do respectivo contrato.
Art. 2· O imóvel a que se refere o artigo anterior destina-se à
instalação de um Centro Esportivo, voltado para a comunidade em
geral, especialmente para as camadas maís carentes, objetivando a
formação de atletas em diversas modalidades esportivas.
Parágrafo único. É fixado o prazo de seis meses, a contar da data
da assinatura do contrato de cessão, para que o cessionário inicie o
cumprimento dos objetivos nele previstos, e o prazo de cinco anos para
a conclusão das obras.
Art. 3· Responderá o cessionário, judicial e extrajudicialmente, por quaisquer reivindicações que venham a ser efetuadas por
terceiros, concernentes ao imóvel de que trata este decreto.
Art. 4· Os direitos e obrigações aqui mencionados não excluem
os outros explícita ou implicitamente decorrentes do contrato de
cessão e da legislação pertinente, inclusive no que se refere à rigorosa
observãncia da legislação ambiental em vigor.
Art. 5" A cessão tomar-se-á nula, independentemente de ato
especial, sem direito o cessionário a qualquer indenização, inclusive
por benfeitorias realizadas, se ao imóvel, no todo ou em parte, vier a
ser dada destinação diversa daquela prevista no art. 2· deste decreto,
se inobservado os prazos estabelecidos em seu parágrafo único, ou,
ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula contratual.
Art. 6· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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(59) DECRETODE20DEJVNHODE1996
Reabre ao Orçamento Fiscal da União
pelo saldo apurado em 31 de dezembro e:k
1995, o crédito especial aberto pelo Decreto de
27 de dezembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que Ihe
confere o art. 84, inciso IV, e da autorização contida no § 2" do art. 167
da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da Uuião (Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor da Justiça Eleitoral, o crédito especial
autorizado pela Lei n" 9.197, de 22 de dezembro de 1995, e aberto pelo
Decreto de 27 de dezembro de 1995, no valor de R$ 351.760,00 (trezentos
e cinqüenta e um mil, seiscentos e sessenta reais) , para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são proveuientes do saldo do referido crédito, apurado em 31
de dezembro de 1995.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1996; 175" da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 21.6.1996, pág. 11007.
(60) DECRETODE20DEJVNHODE1996
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,

pelo saldo apurado em 31 de dezembro de
1995, o crédito especial aberto pelo Decreto de
27 de dezembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e da autorização contida no § 2"do art. 167
da Constituição,
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DECRETA:
Art. I" Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n"
9.275, de 9 de maio de 1996), em favor da Justiça Eleitoral, o
crédito especial autorizado pela Lei n" 9.224, de 22 de dezembro
de 1995, e aberto pelo Decreto de 27 de dezembro de 1995, no
valor de R$ 422.634,00 (quatrocentos e vinte e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do saldo do referido crédito, apurado em 31
de dezembro de 1995.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 21.6.1996, págs.

11007/11008.

(61) DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 1996
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
pelos saldo apurado em 31 de dezembro de
1995, o crédito especial aberto pelo Decreto de
19 de dezembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e da autorização contida no § 2" do art. 167
da Constituição,
DECRETA:
Art. 1a Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor da Justiça Eleitoral, o crédito especial
autorizado pela Lei n" 9.142, de 7 de dezembro de 1995, e aberto pelo
Decreto de 19 de dezembro de 1995, no valor de R$ 78.300.000,00
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(setenta e oito milhões e trezentos mil reais), para atender à progra_
mação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do saldo do referido crédito, apurado em 31
de dezembro de 1995.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 21.6.1996, pág. 11008.
(62) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1996
Declara perempta a concessão outorgada
à Brumado Radiodifusão Sertaneja Ltda.,
para executar serviço de radiodifusão sonora

em onda média,
todo do Bahia.

TUL

Cidade de Brumodo, Es-

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos termos do art.
7', item Il, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo n' 50640.000.055/92,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada perempta a concessão outorgada pelo
Decreto n' 87.543, de 2 de setembro de 1982, publicado no Diário
Oficial da União de 3 de setembro do mesmo ano, à Brumado Radiodifusão Sertaneja Ltda., para executar na Cidade de Brumado, Estado da Bahia, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Art. 2' Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
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(63) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social; para fins de
reforma agrária, o domínio útil e direto do
im6vel rural denominado Fazenda e Castanhal Macacheira, situado rw Município de
Eldorado do Camjâs, Estado do Pará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso V e VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o domíuio útil e direto do imóvel rural
denominado Fazenda e Castanhal Macacheira, com área de
5.921,7896ha (cinco míl, novecentos e vinte e um hectares, setenta e
oito ares e noventa e seis centiares), situado no Muuicípio de Eldorado
do Carajás, objeto da Matricula n' 0097, fi. 072, do Livro 2-A, do
Cartório do Ú uico Oficio da Comarca de Curionópolis, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Col. Leis IWp. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2903-3012,jun. 1996

2972

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(64) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lotes nQs 190 e 204 (remanescente) do LoteamentoAraguacema, também conhecido como
Boa Esperança, situado no Município de
Araguacema, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lotes n's 190 e 204
(remanescente) do Loteamento Araguacema, também conhecido como
Boa Esperança, com área de 961,4000ha (novecentos e sessenta e um
hectares e quarenta ares), situado no Município de Araguacema,
objeto do Registro n' 1, Matrícula n' 3.050, fi. 243, do Livro 2-1 e
Registro 1, Matrícula n? 4.013, fi. 17, do Livro 2-J do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Araguacema, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 6, p. 2903-3012, jun. 1996

2973
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(65) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Fé. situado TW Municipio de
Candiota, Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Fé,
com área de 755,8659ha (setecentos e cinqüenta e cinco hectares,
oitenta e seis ares e cinqüenta e nove centiares), situado no Municipio
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de Candiota, objeto dos Registros nOs R-2-25.415 e R-2-25.416, fls. 1
e 2, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentarnen,
to com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(66) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Umari, situado no Município de
Aracati, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Umari, com
área de 3.751,8000ha (três mil, setecentos e cinqüenta e um hectares
e oitenta ares), situado no Município de Aracati, objeto do Registro n·
R-1-434, fi. 267, do Livro 2-B, do Cartório do 2· Oficio de Registro de
Imóveis da Comarca de Aracati, Estado do Ceará.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(67) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Carobe, situado no Município de
Alto Santo, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar 11'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda GarOOa
com área de 2.055,0000ha (dois mil e cinqüenta e cinco hectares):
situado no Município de Alto Santo, objeto do R-1-09, fi. 10, do Livro
2-A, do Cartório de Registro de Imóveis do 2' Oficio da Comarca de
Alto Santo, Estado do Ceará.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
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(68) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Atrás dos Morros, situado no Munictpio de Granja, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nQ 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar nQ
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Atrás dos
Morros, com área de 1.313,0000ha (um mil e trezentos e treze hectares), situado no Município de Granja, objeto do Registro nQ R-04-512,
do Livro 2-B, do Cartório do 2' Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Granja, Estado do Ceará.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nQ
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1996; 175Q da Independência e 108 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Erasil, Erasília, v. 188, n. 6, p. 2903-3012,jun. 1996
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(69) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1996

--

Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denomiTULdo
Palestina, situado no Município de Santana
do Matos, Estado do Rio Grande do Norte
dá outras providências.
'e

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições qus
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Palestina, com área
de 2.787,8500ha (dois mil, setecentos e oitenta e sete hectares e
oitenta e cinco ares), situado no Município de Santana do Matos,
objeto do Registro n" 973, do Livro 3-A, à fi. 66 do 1" Cartório do
Judiciário (Termo Sede) da Comarca de Santana do Matos, Estado do
Rio Grande do Norte.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota,
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1996; 175" da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(70) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1996
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Encargos Financeiros da União
- recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, parte de crédito especial aberto por
Decreto de 26 de dezembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e da autorização contida no art. 167, § 2',
da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor
de Encargos Financeiros da União - recursos sob supervisão do
Ministério da Fazenda, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de
1995,no valor de R$ 27.330.000,00 (vinte e sete milhões, trezentos e
trinta mil reais), parte do crédito especial autorizado pela Lei n?9.223,
de 22 de dezembro de 1995, e aberto pelo Decreto de 26 de dezembro
de 1995, na forma do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1996; 175' da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado noDO de 24.6.1996, pág. 11142.
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(71) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1996(*)
Reabre ao Orçamento da Seguridade So.

cial da União, em favor do Ministério do,
Previdência e Assistência Social, crédito es-

pecial no valor de R$ 160.000.000,00, pelos
saldos apurados em 31 de dezembro de 1995
aberto por Decreto de 27 de dezembro ck
1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 167, § 2', da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica reaberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da
Previdência e Assistência Social pelos saldos apurados em 31 de
dezembro de 1995, no valor de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta
milbões de reais), o crédito especial autorizado pela Lei n' 9.231, de
22 de dezembro de 1995, e aberto pelo Decreto de 27 de dezembro de
1995, na forma do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Em decorrência do disposto no art. 1', fica alterada a
receita do Fundo Nacional de Assistência Social, de acordo com o
Anexo II deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.6.1996, págs. 11143/11151.

(*) Republicado no DO de 28.6.1996 (pág. 3053 desta obra).
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(72) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1996
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Cultura, pelo saldo
apurado em 31 de dezembro de 1995, crédito
especial aberto pelo Decreto de 1!! de TWvembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 167, § 2", da Constituição,
DECRETA:
Art. F Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Cultura, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1995,
no valor de R$ 63.757.757,00 (sessenta e três milhões, setecentos e
cinqüenta e sete mil, setecentos e cinqüenta e sete reais), o crédito
especial autorizado pela Lei n" 9.121, de 30 de outubro de 1995, e aberto
pelo Decreto de I" de novembro de 1995, na forma do Anexo I deste
decreto.
Art. 2" Em decorrência do disposto no art. 1", fica a receita do
Fundo Nacional de Cultura alterada, de acordo com o Anexo II deste
decreto.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.6.1996, paga. 11151/11153.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2903-3012, jun. 1996

2982
(73) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União
em favor do Ministério da Educação e d~
Desporto. crédito suplementar no valor de
R$ 127.600.000,00, para reforço de dotação
consignada no orçamento vigente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso lII, alínea b, da Lei n· 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 127.600.000,00 (cento
e vinte e sete milhões e seiscentos mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, na forma do Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.6.1996, págs. 11153/11154.

(74) DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1996
Renova a concessão outorgada à Rádio
Jornal de Sousa Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Sousa, Estado da Paraiba.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
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conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista O que consta do Processo Administrativo n'
29122.000080/91.
DECRETA:
Art. F Fica renovada, de acordo com o art. 33. § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 2 dejuIho de
1991, a concessão outorgada à Rádio Jornal de Sousa Ltda., pelo
Decreto n" 86.122, de 16 de junho de 1981, publicado no Diário Oficial
de 17 subseqüente, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Sousa,
Estado da Paraíba.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos,
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3', do art. 223 da
Constitnição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sérgio Motta

(75) DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Aracaty, situado no Município de
Vila Rica, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências.

o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
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conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" ds
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n~
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Aracaty,
com a área de 2.110,3639ha (dois mil, cento e dez hectares, trinta e
seis ares e trinta e nove centiares), situado no Município de Vila Rica
Estado de Mato Grosso, objeto das Matrículas nOs 6.340, Fichas n"~
1/3; 2.296, Ficha n" 2.296; e 2.297, Ficha n" 2.297, todas do Livro 2,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do
Araguaia, Estado de Mato Grosso.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 1996; 175" da Independência e 108"da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
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(76) DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Retiro D'Âlia, situado no Município
de Lagoa Grande, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n 2 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar n 2
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 12 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Retiro
D'Ália, com área de 3.429,4000ha (três mil, quatrocentos e vinte e
nove hectares e quarenta ares), situado no Município de Lagoa
Grande, objeto do Registro n' R-1-10.930, fi. 280, do Livro 2-AD, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Olegário,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmarui Pinto

(77) DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóuel rural denominado
Fazenda Cigano, situado no Município de
Água Fria de Goiás, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cigano, com
área de 1.311,6400ha (um mil, trezentos e onze hectares e sessenta e
quatro ares), situado no Município de Água Fria de Goiás, objeto dos
Registros nOs R-1-484 e R-2-484, à fi. 196, do Livro 2-D, do Cartório
do 1" Ofício e Registro de Imóveis de Água Fria de Goiás, Comarca de
Planaltina, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(78) DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, situado no Município de Lagoa
Grande, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nossa
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Senhora do Perpétuo Socorro, com área de 1.254,1333ha (um mil,
duzentos e cinqüenta e quatro hectares, treze ares e trinta e três
centiares), situado no Município de Lagoa Grande, objeto do Registro
n? R-1.10.932, fi. 282, do Livro 2-AD, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Presidente Olegário, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(79) DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Pernambuco, situado no Município
de Lagoa Grande, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da. Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
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Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado FazendaPernambuco, com área de 10254,1334ha (um mil, duzentos e cinqüenta e quatro
hectares, treze ares e trinta e quatro centiares), situado no Município
de Lagoa Grande, objeto do Registro n" R-lo10.933, fi. 283, do Livro
2-AD, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente
Olegário, Estado de Minas Gerais.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Raul Bekns Jungmann Pinw
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(80) DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1996

-

Declara de utilidade pública o Asilo da
Velhice e dos Desamparados, com sede na
Cidade de Birigúi (SP), e outras entidades.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. l' da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. l'
do Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1" São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:

Asilo da Velhice e dos Desamparados, com sede na Cidade de
Birigüí, Estado de São Paulo, portador do CGC n' 59.761.049/0001-00
(Processo MJ n" 17.760/94-76);
Associação de Proteção à Maternidade e à Infãncia Dra. Martha
Silva Gomes, com sede na Cidade de Bela Vista do Paraíso, Estado
do Paraná, portadora do CGC n' 75.670.521/0001-55 (Processo MJ n'
15.959/93-24);
Casa de Recuperação Monte de Sião, com sede na Cidade de
Barreiras, Estado da Bahia, portadora do CGC n? 63.079.172/0001-12
(Processo MJ n' 25.182/95-78);
Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de São Paulo (Camp Caxingui), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
portador do CGC n' 48.876.445/0001-66 (Processo MJ n" 25.293/9458);
Instituição de Amparo e Aprendizagem ao Menor Carente, com
sede na Cidade de Posse, Estado de Goiás, portadora do CGC n'
24.856.346/0001-54 (Processo MJ n' 5.645/95-11);
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária, com sede
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do
CGC n' 33.770.827/0001-33 (Processo MJ n'14.626/93-04);
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Sociedade Mantenedora de Assistência (Soma), com sede na
Cidade de Londrina, Estado do Paraná, portadora do CGC n'
78.295.268/0001-95 (Processo MJ n' 16.873/93-46).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da
Justiça, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do
demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5" do
Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto
de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A Jobim

(81) DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Liberdade

de Sergipe Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
53840.000024193,
DECRETA:
Art. 10 Fica revogada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de
novembro de 1993, a concessão da Rádio Liberdade de Sergipe Ltda.,
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outorgada pelo Decreto n' 30.992, de 17 de junho de 1952, e renovada
pelo Decreto n' 90.026, de 2 de agosto de 1984, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após delibera_
ção do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Consti,
tnição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sérgio Motta

(82) DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Marabá
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, 1W Cidade de Irat,

Estado do Rio Grande do Sul.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
53790.000109/94,
DECRETA:

Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais dez anos, a partir de l' de
maio de 1994, a concessão da Rádio Marabá Ltda., inicialmente
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permissão, conforme Portaria MVOP nº 735, de 10 de agosto de 1954,
atualmente concessão, em decorrência de aumento de potência autorizado para os seus transmissores, renovada pelo Decreto nº 89.922,
de 5 de julho de 1984, sendo mantido o prazo residual da outorga
conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Iraí, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua: publicação.
Brasília, 24 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sérgio Motta

(83) DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1996
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro a participação estrangeira no capital de banco múltiplo e de corretora de titulas
e valores mobiliários, a serem adquiridos
pelo Deutsch-Südamerikanische Bank A.G. J
e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, item IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
o disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
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DECRETA:

-

Art. 1" É do interesse do Governo brasileiro a participação
estrangeira até o limite de cem por cento do capital social do Banco
Grande Rio S.A. e de sua controlada Grande Rio S.A. - Corretora
de Títulos e Valores Mobiliários, empresas a serem adquiridas pelo
Deutsch-Südamerikanische Bank A.G., bem como a abertura de até
cinco agências do banco a ser adquirido.
Art. 2" O Banco Central do Brasil adotará as providências
necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen Parente
(84) DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre a criação da Embaixada do
Brasil na República Popular Democrática do
Laos, cumulativa com a Embaixada do Brasil em Bangkok, Reino da Tailândia.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VII da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" Fica criada a Embaixada do Brasil em Vientiane, República Popular Democrática do Laos.
Art. 2" A missão de que trata o artigo anterior será cumulativa
com a Embaixada do Brasil em Bangkok, Reino da 'I'ailândia.
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Art. 3' Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Netto

(85) DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1996
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
pelo saldo apurado em 31 de dezembro de
1995, o crédito especial aberto pelo Decreto de
30 de outubro de 1995.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e da autorização contida no § 2' do art. 167
da Constituição,
DECRETA:

Art. l' Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'
9.275, de 9 de maio de 1996), em favor da Justiça Federal, o
crédito especial autorizado pela Lei n' 9.106, de 10 de outubro
de 1995, e aberto pelo Decreto de 30 de outubro de 1995, no valor
de R$ 7.524.465,00 (sete milhões, quinhentos e vinte e quatro
mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do saldo do referido crédito, apurado em 31
de dezembro de 1995.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 24 de junho de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Andrea Sandro Calabi

o anexo está publicado no DO de 25.6.1996, págs. 11252111253.
(86) DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1986
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominn.
do Horizonte, situado nos Municípios de
Wenceslau Guimarães e Itaquara, Estado
da Bahia, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Horizonte, com área
de 499,1325ha (quatrocentos e noventa e nove hectares, treze ares e
vinte e cinco centiares), situado nos Municípios de Wenceslau Guimarães e Itaquara, objeto do Registro n" 1.055, fi. 92v, do Livro 3-B, do
Cartório do l' Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca
do Nilo Peçanha, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Iocra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 25 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(87) DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Horizonte, situado nos Municlpios de
Wenceslau Guimarães e Itaquara, Estado
da Bahia, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
oº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Horizonte, com área
de 499,0920ha (quatrocentos e noventa e nove hectares, nove ares e
vinte centiares), situado nos Municípios de Wenceslau Guimarães e
Itaquara, objeto do Registro nº 1.056, fi. 93v, do Livro 3-B, do Cartório
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-

do 1· Oficio de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca do Nilo
Peçanha, Estado da Bahia.

Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de juIbo de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentams-;
to com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1996; 175· da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann. Pinto

(88) DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Horizonte, situado nos Municípios de
Wenceslau Guimarães e [taquara, Estado
da Bahia, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Horizonte, com área
de 499,6405ha (quatrocentos e noventa e nove hectares, sessenta e
quatro ares e cinco centiares), situado nos Municípios de Wenceslau
Guimarães e Itaquara, objeto dos Registros nOs R-1-390 e R-2-390, fi.
391, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Jaguaquara, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
(89) DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Arco-Íris, situado nos Municípios de Wenceslau Guimarães e [taquara, Estado da Bahia,
e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
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conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Arco-Íris, com área de
333.0937ha (trezentos e trinta e três hectares, nove ares e trinta e
sete centiares), situado nos Municípios de Wenceslau Guimarães e
Itaquara, objeto do Registro n" R-2-55, do Livro 2, do Cartório do 1"
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Nilo Peçanha, Estado
da Bahia.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
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(90) DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Congresso, situado no Município de Itaquara, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993.
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária,·nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Congresso, com área
de 499,6133ha (quatrocentos e noventa e nove hectares, sessenta e
um ares e trinta e três centiares), situado no Município de Itaquara,
objeto do Registro n' R-I-70, do Livro 2, do Cartório do 1" Ofício de
Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Nilo Peçanha, Estado
da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota,
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(91) DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imouel rural denominado
Horizonte!Horizonte I, situado nos Municí_
pios de Wenceslau Guimarães e /taquara,
Estado da Bahia, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE .DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Horizonte/ HorizonteI,
com área de 666,3713ha (seiscentos e sessenta e seis hectares, trinta
e sete ares e treze centiares), situado nos Municípios de Wenceslau
Guimarães e Itaquara, objeto dos Registros n's R-I-87 e R-I-88, do
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca
de Wenceslau Guimarães, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
(92) DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1996
Aprova a alteração do art. 6!!do Estatuto
Social da empresa pública Casa da Moeda
do Brasil (eMB).

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O art. 6º do Estatuto Social da Casa da Moeda do Brasil
(CMB), aprovado pelo Decreto nº 85.441, de 2 de dezembro de 1980,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6º O capital da CMB é de R$ 117.581.592,31 (cento e
dezessete milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e
noventa e dois reais e trinta e um centavos), pertencentes exclusivamente à União Federal.»
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen Parente
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(93) DECRETO DE 26 DE JUNHO DE 1996
Outorga concessão à empresa FerrolJiá.
ria Novoeste 8A. para exploração e desenvol_
vimento do serviço público de transporte ferroviário de carga na Malha Oeste e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçães que
lhe confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 175 da Constituição, e tendo e vista o disposto nas Leis n' 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, e 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:

Art. l' Fica outorgada à empresa Ferroviária Novoeste S.A.,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Almirante Barroso
n" 52, Sala 2.801, Estado do Rio de Janeiro, a concessão da exploração
e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de
carga na Malha Oeste, ferrovia localizada nos Estados de São Paulo
e Mato Grosso do Sul, destacada do sistema ferroviário operado pela
Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), nos termos do modelo de
desestatização do serviço público de transporte ferroviário da RFFSA,
aprovado pela Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização (PND) e ratificado pelo Conselho Nacional de Desestatização
(CND).
Art. 2' A concessão de que trata o artigo anterior efetivar-se-á
mediante celebração de Contrato de Concessão, cuja minuta integra
o Edital do BNDES n' PND/A-05/95IRFFSA, a ser firmado entre a
União, por intermédio do Ministério dos Transportes, e a empresa
Ferroviária Novoeste S.A.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de junho de 1996; 175' da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein
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(94) DECRETO DE 27 DE JUNHO DE 1996
Outorga à Companhia Brasileira de
Alumtnio (eRA) concessão de uso de bem
público para os aproveitamentos hidrelétricos rw rio Juquiá-Guaçu, no Estada de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 5º e 9º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e o que consta
do Processo nº 48000.001295/92-12,
DECRETA:

Art. 1º Fica outorgada à Companhia Brasileira de Alumínio
(CBA) concessão de uso de bem público para os aproveitamentos
hidrelétricos França, com potência de 29,5MW; Fumaça, com potência de 36,4MW; Barra, com potência de 40,4MW; Porto Raso, com
potência de 28,4MW; Alecrim, com potência de 72MW; e Serraria, com
potência de 24MW, no rio Juquiá-Guaçu, no Estado de São Paulo.
Parágrafo único, A concessão de que trata este decreto não
confere delegação de poder público à Companhia Brasileira de Alumínio (CBA).

Art. 2º A energia elétrica produzida destinar-se-á ao uso exclusivo da titular da concessão, que não poderá fazer cessão a terceiros,
mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artigo o
fornecimento de energia elétrica às vilas operárias de seus empregados, quando construídas em terrenos de sua propriedade.

Art. 3º A concessão de que trata este decreto vigorará pelo prazo
de vinte anos, a contar da data de sua publicação.
Art. 4º A Companhia Brasileira de Alumíuio (CBA) deverá:
I - satisfazer as exigências acautelatórias dos usos múltiplos
das águas, essencialmente o controle das cheias, conforme o disposto
no art. 143 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934;
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U
cumprir o disposto no Código de Águas, leis subseqüentes
e seus regulamentos;

lU - assinar contrato de concessão de uso de bem público no
prazo a ser estabelecido pelo Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica (DNAEE);
IV - requerer ao Governo Federal a prorrogação da concessão
até seis meses antes do término do prazo fixado no art. 32 , mediante
as condições que vierem a ser estabelecidas ou comunicar, no mesmo
prazo, sua desistência.

Art. 52 Fica preservado o dirNito de derivação das águas do Alto
Juquiá, com reversão de até 4,7m /s, para abastecimento público da
Região Metropolitana da Cidade de São Paulo.
Art. 62 Ao final do prazo da concessão, os bens e as instalações
passarão a integrar o patrimônio da União.
Art. 72 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 27 de junho de 1996; 1752 da Independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito

(95) DECRETO DE 27 DE JUNHO DE 1996
Altera os arts. 2º e 3º do Decreto de 6 de
fevereiro de 1996, que dispõe sobre a transferência da Comissão Nacional para as Comemorações do V Centenário do Descobrimento

do Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
2
2
2
Art. 1 Os arts. 2 e 3 do Decreto de 6 de fevereiro de 1996, que
dispõe sobre a transferência da Comissão Nacional para as ComemoColo LeisRep. Fed. Brasil,Brasília, V. 188, n. 6,p. 2903-3012, jun. 1996
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rações do V Centenário do Descobrimento do Brasil para o âmbito do
Ministério das Relações Exteriores, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2" A comissão será integrada por um representante
da cada ministério a seguir indicado:
I

das Relações Exteriores, que a presidirá;

II

da Marinha;

III

do Exército;

IV

da Educação e do Desporto;

V

da Cultura.

........................................................................................................»

"Art. 3" Dos trabalhos da comissão poderão participar um
representante do Poder Judiciário, dois do Senado Federal e dois
da Câmara dos Deputados, indicados pelos respectivos presidentes.»
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de junho de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Felipe Lampreia

(96) DECRETO DE 28 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Torrões, situado no Municipio de
Uruoco; Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
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Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar nQ
76,de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de refonna
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Torrões
com área de 1.021,6500ha (um mil, vinte e um hectares e sessenta ~
cinco ares), situado no Município de Uruoca, objeto do Registro n Q
R-1-36, do Livro 2, do Registro Geral do Cartório de Notas de Registro
Público, da Comarca de Uruoca, Estado do Ceará.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nQ
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de junho de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(97) DECRETO DE 28 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Petroline, situado TW Município de Caraúbos, Estado do Rio Grande do Norte, e cid
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, O imóvel rural denominado Petrolina, com área
de 1.218,0000ha (um mil, duzentos e dezoito hectares), situado no
Município de Caraúbas, objeto do Registro nO 2.888, fi. 108, do Livro
02-15, do 1° Cartório Judiciário da Comarca de Caraúbas, Estado do
Rio Grande do Norte.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de junho de 1996; 175° da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(98) DECRETO DE 28 DE JUNHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Vazantes, situado no'Município de Conindé,
Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Vazantes, com área
de 913,4000ha (novecentos e treze hectares e quarenta ares), situado
no Município de Canindé, objeto do Registro n' R"8-1.318, fls. 414v, do
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canindé
Estado do Ceará.
'
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto
(99) DECRETO DE 28 DE JUNHO DE 1996
Institui como Patrono do Quadro Complementar de Oficiais do Exército Brasileiro
Maria Quitéria de Jesus.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos VI e XXI, da Constituição, e
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2903-3012, jun. 1996

3011
Considerando que o Exército Brasileiro possui para suas Armas,
Quadros e Serviços, insignes Patronos, cujos exemplos são cultuados
com justificado orgulho;
Considerando que Maria Quitéria de Jesus, por Sua heróica
atuação na Guerra da Independência, recebeu as honras de 1eCadete
e a comenda de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, além do
honroso epíteto de Heroína da Independência do Brasil.
Considerando que a homenagem a Maria Quitéria de Jesus,
sertaneja baiana que lutou por nossa independência, também é uma
homenagem à mulher brasileira, hoje integrada ao Exército, por
intermédio do Quadro Complementar de Oficiais, do Quadro de Saúde
e das alunas dos Colégios Militares.
DECRETA:
Art. 1e Fica instituído como Patrono do Quadro Complementar
de Oficiais do Exército Brasileiro Maria Quitéria de Jesus.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de junho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Zenildo de Lucena

(100) DECRETO DE 28 DE JUNHO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 6.252.376,00.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea c, da Lei nº 9.275, de 9
de maio de 1996,
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DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, de que trata a Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996, em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no
valor de R$ 6.252.376,00 (seis milhões, duzentos e cinqüenta e dois
mil, trezentos e setenta e seis reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários ao atendimento do disposto no
artigo anterior correrão à conta da Reserva de Contingência, conforme Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de junho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 12.7.1996, págs.11858/11859.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 2903-3012, jnn. 1996

REPUBLICAÇÕES

MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.483, DE 5 DE JUNHO DE 1996 C*)
Reduz o Imposto de Importação para os
produtos que especifica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até 31 de dezembro de 1999:
I - redução de noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos
acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
II - redução de até noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos
e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos; e
(*) Publicada no DO de 7.6.1996 (pág. 2649 desta obra).
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III - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Impor_
tação incidente sobre os produtos relacionados nas alíneas a a c do §
F deste artigo.
§ 1Q O disposto nos incisos I e II aplica-se exclusivamente às
empresas montadoras e aos fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto
de três rodas ou maís e jipes;

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

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

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

§ 2Q O disposto no inciso III aplica-se exclusivamente às importações realizadas diretamente pelas empresas montadoras e fabricantes nacionaís dos produtos nele referidos, ou indiretamente, por
intennédio de empresa comercial exportadora, em nome de quem será
reconhecida a redução do imposto, nas condições fixadas em regulamento.
§ 3Q A aplicação da redução a que se referem os incisos I e II não
poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação inferior a
dois por cento.
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§ 4· A aplicação da redução a que se refere o inciso UI deste
artigo não poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação
inferior à Tarifa Externa Comum.

§ 5" Os produtos de que tratam os incisos I e U do caput deste
artigo deverão ser usados no processo produtivo da empresa e, adicionalmente, quanto ao inciso I, compor o seu ativo permanente,
vedada, em ambos os casos, a revenda, exceto nas condições fixadas
em regulamento.
§ 6" Não se aplica aos produtos importados nos termos deste
artigo o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei n· 37, de 18 de
novembro de 1966.
§ 7· Não se aplica aos produtos importados nos termos do inciso
UI o disposto no art. 11 do Decreto-Lei n? 37, de 1966, ressalvadas as
importações realizadas por empresas comerciais exportadoras nas
condições do § 2· deste artigo, quando a transferência de propriedade
não for feita à respectiva empresa montadora ou fabricante nacional.
§ 8· Não se aplica aos produtos importados nos termos dos incisos
I, II e Ill o disposto no Decreto-Lei n· 666, de 2 de julho de 1969.
Art. 2· O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:
I - o valor total FOB das importações de matérias-primas e
dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § 1· do artigo anterior,
procedentes e originárias de países-membros do Mercosul, adicionadas às realizadas nas condições previstas nos incisos II e UI do artigo
anterior, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa;
U - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricados no País, e o valor total FOB das
importações dos mesmos produtos realizadas nas condições previstas
no mesmo inciso, em período a ser determinado, por empresa;
lU - o valor total das aquisições de cada matéria-prima, produzida no País, e o valor total FOB das importações das mesmas
matérias-primas, realizadas nas condições previstas no inciso U do
artigo anterior, em penado a ser determinado, por empresa; e
IV - o valor total FOB das importações dos produtos relacionados no inciso U do artigo anterior, realizadas nas condições previsCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 6, p. 3013-3053, jun. 1996
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tas no mesmo inciso e o valor das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa.
§ 1· Com o objetivo de evitar concentração de importaçães qus
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comér.
cio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
dos produtos relacionados nos incisos I e 11 do artigo anterior, nas
condições estabelecidas nestes mesmos incisos.
§ 2· Entende-se como exportações líquidas o valor FüB das
exportações dos produtos relacionados no § 1· do artigo anterior
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
'
a) o valor FüB das importações realizadas sob o regime de
drawback; e

b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a reprs,
sentante no exterior.

§ 3· No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.
§ 4· Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas no País, definidas em regulamento, poderá ser estabelecido prazo para o atendimento às proporções a que se refere este artigo,
contado a partir da data do primeiro desembaraço aduaneiro dos
produtos relacionados nos incisos 11 e 111 do art. 1".

Art. 3· Para os efeitos dos arts. 2· e 4·, serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no exterior, as:
I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei n· 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora; e
11 - exportações realizadas por intermédio de subsidiárias
integrais.
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Art. 4' Poderão ser computados adicionalmente, como exportações líquidas, nas condições estabelecidas em regulamento, valores
correspondentes:
I - ao valor FOB exportado dos produtos de fabricação própria relacionados nas alíneas a a h do § l' do art. 1';
II - às máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes, peças de reposição, fabricados no País e incorporados ao ativo permanente das empresas;
III - ao valor FOB importado de ferramentais de prensa novos,
hem como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição, incorporados ao ativo permanente das empresas; e
IV - a investimentos efetivamente realizados em desenvolvimento tecnológico no País, nos limites fixados em regulamento.

Art. 5' Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão as regras definidas em regulamento.
Art. 6' As empresas fabricantes dos produtos referidos na alínea h do § 1Q do art. 1', que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no Pais, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § l' do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativo àqueles produtos, desde que a exportação tenha sido intermediada pela montadora.
Art. 7' O Poder Executivo poderá estabelecer, para as empresas
montadoras e fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
h do § I? do art. 1', em cuja produção forem utilizados insumos
importados, relacionados no inciso II do mesmo artigo, índice médio
de nacionalização anual, decorrente de compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.
Parágrafo único. Para as empresas que venham a se instalar no
Pais, para as linhas de produção novas e completas, onde se verifique
acréscimo de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresasjá instaladas, definidas em regulamento, o índice de que trata este
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artigo deverá ser atendido no prazo de três anos, a contar da data de
início da produção dos referidos produtos, conforme dispuser o regu.
lamento.
Art. 8" O comércio realizado no ãmbito do Mercosul, dos produ.
tos relacionados no art. 1", obedecerá às regras específicas aplicáveis.
Art. 9" O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação, celebrados nos termos dos Decretos-Leis nOs 1.219, de 15 de maio de 1972
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 10. A autorização de importação e o desembaraço aduaneiro dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § F do art. 1" são
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo das demais exigências legais e regulamentares:
I

Certificado de Adequação à legislação nacional de trãnsito;

e

II - Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei n? 8.723, de 28 de outubro de 1993.
§ 1" Os Certificados de Adequação de que tratam os incisos I e
II serão expedidos, segundo as normas emanadas do Conselbo Nacional de Trãnsito (Contran) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama),

§ 2" As adequações necessárias à emissão dos certificados serão
realizadas na origem.
§ 3" Sem prejuízo da apresentação do certificado de que trata o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trânsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.

Art. 11. O Poder Executivo estabelecerá os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se referem os artigos
anteriores, bem como os mecanismos de controle necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória.
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Parágrafo único. O reconhecimento da redução do Imposto de
Importação de que trata o art. l' estará condicionado à apresentação
da habilitação mencionada no caput deste artigo.

Art. 12. As pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real,
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
depreciação normal e sem prejuízo desta, do custo de aquisição ou
construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos,
novos. relacionados no anexo à Medida Provisória n' 1.461, de 23 de
maio de 1996, adquiridos entre a data da publicação desta medida
provisória e 31 de dezembro de 1997, utilizados em processo industrial do adquirente.
§ l' A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.

§ 2' A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.
§ 3' A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.
§ 4' As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.

Art. 13. A inobservância ao disposto nas proporções, limites e
índice a que se referem os arts. 2· e 7· estará sujeita a multa de:
I - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1', que
exceder a proporção a que se refere o inciso II do art. 2·;
II - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1', que
exceder os limites adicionais a que se refere o § l' do art. 2';
IH - sessenta por cento aplicada sobre o valor FüB das
importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas
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-

no inciso II do art. 1', que exceder a proporção a que se refere o inciso
III do art. 2';
IV - sessenta por cento aplicada sobre o valor FOB das
importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas
no inciso II do art. 1', que exceder os limites adicionais a que se refere
o § l' do art. 2';
V - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das impor_
tações realizadas nas condições previstas no inciso II do art. 1', que
concorrer para o descumprimento do índice a que se refere o caput do
art. 72 ;
VI - 120% incidente sobre o valor FOB das importações
realizadas nas condições previstas nos incisos II e III do art. 1', que
exceder a proporção a que se refere o inciso I do art. 2'; e
VII ~ setenta por cento incidente sobre o valor FOB das
importações dos produtos relacionados no inciso II do art. 1Q realizadas nas condições previstas no mesmo inciso, que exceder a proporção
a que se refere o inciso IV do art. 2'.
Parágrafo único. O produto da arrecadação das multas a que se
refere este artigo será recolhido ao Tesouro Nacional.
Art. 14. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória:
I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais; e
II -

não poderá ser usufruído cumulativamente com outros de

mesma natureza',

Art. 15. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei n' 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.435, de 9 de maio de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Brasília, 5 de junho de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.498, DE 7 DE JUNHO DE 1996(*)
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios e dá outras
providências.

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

Seção!
Da Estrutura

Art. 1Q A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa
Militar.
§ F Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
(*)

Publicada no DO de 10.6.1996 (pág. 2701 desta obra).
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o Estado-Maior das Forças Armadas.

d)

-

§ 2' Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;

b) o Conselho de Defesa Nacional.

Seção!!
Das Competências e da Organização
Art. 2' À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desem_
penho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relaciona_
mento com o Congresso Nacional, com os- demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o gabinete e até
cinco subchefias, sendo uma executiva.
Art. 3' À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execução das atividades administrativas da Presidência da República
e supletivamente da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
Ir

Gabinete;
Subsecretaria-Geral;

IrI

Gabinete Pessoal do Presidente da República;

IV

Assessoria Especial;

V

Secretaria de Controle Interno.

Art. 4' À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
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supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5º À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 6' À Casa Militar da Presidência da República, compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos fanúliares, assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o Gabinete e até cinco Subchefias, sendo uma
executiva.
Art. 7º Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da Repúbliça na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República
e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente
da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim designado pelo Presidente da República;
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II
Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais cujo escopo ultrapasse as compg,
tências de um único ministério, integradas pelos Ministros de Estado
das áreas envolvidas e presididas, quando determinado pelo Ministro
de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 12 Para desenvolver as ações executivas das câmaras menci-;
nadas no inciso lI, serão constituídos Comitês Executivos, integrados

pelos Secretários Executivos dos ministérios, cujos titulares as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2° O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3° É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.

§ 4· O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais câmaras de que trata o inciso II do caput.
§ 5· O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso 11 do
caput e o § 1·.

Art. 8· Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República, em assuntos de naturezajuridica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar n" 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9· O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das forças
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singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, de estratégia e a doutrina militares, bem
como na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes, no estabelecimento de planos para o emprego das forças
combinadas ou conjuntas e de forças singulares destacadas para
participar de operações militares, levando em consideração os estudos
e as sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de
pesquisa de desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e
os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação
das representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm
a organização e o funcionamento regulados pelas Leis n's 8.041, de 5 de
junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.

Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da
República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.

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

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

da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;

UI

da Agricultura e do Abastecimento;

IV

da Ciência e Tecnologia;

V
VI

VII

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

VIII

do Exército;

IX

da Fazenda;

X
XI

XII
XIII

da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinha;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô-

nia Legal;
XIV

XV
XVI

XVII XVIII

XIX
XX

de Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.
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Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do Estado-Maior
das Forças Armadas.

Seção II
Das Áreas de Competência
Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I - Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:
a) política e diretrizes para a reforma do Estado;
b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração da
informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
f) desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos ór-gãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil (Sipec):
II - Ministério da Aeronáutica;
a) política aeroespacial nacional civil e militar;
b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento
da Força Aérea Brasileira;
c) defesa aérea nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
f) estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização
ou concessão da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os serviços de
apoio necessário à navegação aérea;
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g) orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de pes_
quisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas COlJl
os assuntos aeronáuticos e espaciais;
h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica
e espacial;
i) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
aeronáutica e dos serviços de apoio necessário à Força Aérea Brasi_
leira e à aeronáutica civil;

III -

Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

a) política agricola, abrangendo a produção, a comercialização
o abastecimento, a armazenagem e a garantia de preços mínimos; ,
b) produção e fomento agropecuário;

c) mercado, a comercialização e o abastecimento agropecuário
inclusive estoques reguladores e estratégicos;
,
d) informação agricola;

e) defesa sanitária animal e vegetal;

fJ fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e da água, voltados ao
processo produtivo agricola e pecuário;

i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;

j) meteorologia e climatologia;
l) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão rural;

IV -

Ministério da Ciência ., Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
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c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;

Ministério das Comunicações:

V -

a) política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;
b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;

c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências;
d) serviços postais;

VI - Ministério da Cultura:
a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimônio histórico e cultural;

VII -

Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;

b) educação pré-escolar;

c) educação em geral, compreendendo o ensino fundamental, o
ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica, educação especial e educação a distância, exceto o ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;

fJ magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;
VIII - Ministério do Exército:
a) política militar terrestre;
b) organização dos efeitos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;

c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do Pais;
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-

e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa
aérea;

fJ participação no preparo e na execução da mobilização e des,
mobilização nacionais;
g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, ex.
plosivos e outros produtos de interesse militar;
h) produção de material bélico;

IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) politica e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;

c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;

fJ negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) politica de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;

b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;

c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;
e) turismo;

fJ formulação da politica de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
g) execução das atividades de registro do comércio;
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h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI - Ministério da Justiça:
a) defesa da ordemjuridica, dos direitos e das garantias constitucionais;
b) política judiciária;
c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;
fJ defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;

h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arqnivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;

I) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim. considerados em lei;

XII - Ministério da Marinha:
a) política naval e doutrina militar naval;
b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das Forças
Navais;
c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
'e) política maritima nacional;

fJ orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
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g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;

XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;

c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;

e) política integrada para a Amazônia Legal;
XN -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;

b) aproveitamento da energia hidráulica;
c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;

b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento
federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;

e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;

fJ formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
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g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;

i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;

j) defesa civil;
I) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;

XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;

b) previdência complementar;

c) assistência social;
XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;

b) relações diplomáticas e serviços consulares;

c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;

e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;
XVIII -

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;

b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;

c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;

e) insumos críticos para a saúde;
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fJ ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;

h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;

XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;

b) trabalho e sua fiscalização;

c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;

e) relações do trabalho;

fJ
g)

segurança e saúde no trabalho;
política de imigração;

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aqua,

viário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ 1º Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes níveis da administração pública.

§ 2º A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclni o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.

Seção/lI
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis

Art. 15. Haverá, na estrutura básica da cada ministério civil:
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I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
U

Hl

Gabinete do Ministro;
Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda.

§ 1º No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
§ 2º Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
Secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as funções que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.

§ 3º Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas
Subsecretarias.

SeçãoN
Dos Órgãos Específicos

Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro Secretarias;
II - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além
do Conselho Nacional de Política Agricola, da Comissão Especial de
Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e
do Instituto Nacional de Meteorologia, até três Secretarias;
lU - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro Secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três Secretarias;
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v - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro Secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até sete Secretarias;

VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1Q, 2Q e 3Q
Conselhos de Contribnintes, do Comité Brasileiro de Nomenclatura,
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e da Junta de Programação Financeira, até sete
Secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial e do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação, até cinco Secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco Secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Comitê do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, até quatro Secretarias;
XI -

do Ministério de Minas e Energia, até duas Secretarias;
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XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Comitê de Avaliação de
Crédito ao Exterior, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis
Secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria-Geral da Previdência
Social, até três Secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;

XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 15 da Lei nO 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas Secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco Secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três Secretarias.
§ 1° São mantidas as estruturas básicas dos ministérios milita-

res.
§ 2° O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral
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Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção,
e Criação de órgãos e Cargos

Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidên_
cia da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
H - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordena_
ção da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e
Orçamento;
IH - a Secretaria da Administração Federal da Presidência
da República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal,
em Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
VII - na Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;
b) a Assessoria, em Assessoria Especial.
Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I - para o Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
Col. Leis Rep.
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b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;

c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;

II - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, da Secretaria de Irrigação, do Ministério
da Integração Regional;
III - para a Casa Civil da Presidência da República, da
Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios,
do Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar
Social;
V -

para o Ministério da Justiça:

a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;

b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei nº 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei nº 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis nOs 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em ato
conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;

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

no Ministério da Educação e do Desporto:

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3013-3053, jun. 1996

3040
a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Delibera_
tivo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp)
de que trata o § lOdo art. 33 desta medida provisória;
,
b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvol_
vimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desen_
volvimento do Desporto (Indesp),
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucio_
nal de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração
Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento
e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei nO 7.827
de 27 de setembro de 1989.
'
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
11
o Ministério do Bem-Estar Social;
111 - o Ministério da Integração Regional;
IV - no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Adnúnistração Federal e Reforma do Estado;
VII
as Secretarias de Administração-Geral, em cada ministério;
VIII
no Ministério da Educação e do Desporto:
a) o Conselho Superior do Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;
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c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;

IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
H - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
III -

defesa civiL

Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
H - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;

HI - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV -

de Presidente das Fundações de que trata o inciso I do

art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos ministérios de que tratam os incisos H e IH
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração-Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
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VIII
de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secreta,
ria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos
ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.
Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26 terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado e Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
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I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
II III -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;
manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
e estrangeiros;

nacionais~ internacionais

IV - articular-se com os demais segmentos da administração
pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3º do art. 7º desta medida provisória será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § 1º, inciso II, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial a que se refere o caput nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa),
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ lº O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continnidade dos serviços a eles
descentralizados.
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-

§ 2 Q Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação de
saúde ou de assistência social, mediante termos de doação, desde qUe
já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios Ou
termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.

§ 3Q Fica o Poder Executivo autorizado a doar, aos Estados Ou
Municípios em que se localizem, os imóveis construídos em decorrên_
cia de contratos celebrados por intermédio da extinta Secretaria de
Projetos Educacionais Especiais, bem assim os móveis e as instala_
ções neles existentes, independentemente de já terem sido incorpora_
dos ou não ao patrimônio da União.
Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até 31 de
dezembro de 1996, os servidores da Administração Federal indireta
não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou
assessoramento que, em 19 de novembro de 1992, se encontravam à
disposição de órgãos da administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 1995.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin),
§ 1Q Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
composta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de Administração Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
previstas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.

§ 2Q Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
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Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinculado à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
[unção de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados
à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se refere
o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à
Secretaria-Geral da Presidência da República.
Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências
estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados,
transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n· 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarqnia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ 1· O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
§ 2· As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 34. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
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no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
nº 8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servido.
res para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.

Art. 35. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da Rs,
pública e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 4º e § 2º do art. 5º do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei n" 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode ser fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.

Art. 36. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 37. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
a separar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria Especial,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 38. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
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I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), na forma estabelecida em regulamento;
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça.
Art. 39. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos
órgãos extintos e seus antecessores.
Art. 40. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1996,
servidores do Ministério da Educação e do Desporto e suas entidades
vinculadas, para ter exercício naquele instituto.
Art. 41. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
Art. 42. O art. 47 da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei n" 842, de 9 de setembro de 1969, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3013-3053, jun. 1996

3048

«Art. 47. A autorização para o funcionamento, o credencia_
mento e o recredenciamento periódico de universidade ou estabelecimento isolado de ensino superior, e o reconhecimento de
cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, e bem
assim a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições
de ensino superior não universitárias, serão tornados efetivos
em qualquer caso, mediante ato do Poder Executivo, após parece;
favorável do Conselho de Educação competente."
Art. 43. O art. 3º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregadores, além de um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
I
II

Ministério do Trabalho;
Ministério do Planejamento e Orçamento;

UI

Ministério da Fazenda;

IV

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;

V
VI

Caixa Econômica Federal;
Banco Central do Brasil.

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

Art. 44. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 45. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nOs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994,931, de 1º de março de 1995,962, de 30 de
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março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995,
1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996,
1.302, de 9 de fevereiro de 1996, 1.342, de 12 de março de 1996, 1.384,
de 11 de abril de 1996, e 1.450, de 10 de maio de 1996.
Art. 46. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 47. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n· 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1·,2· e 3· do
art. 22 da Lei n· 5.227, de 18 de janeiro de 1967, e o parágrafo único
do art. 2· do Decreto-Lei n" 701, de 24 de julho de 1969.
Brasília, 7 de junho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Clóvis de Barros Carvalho

RESOLUÇÕES
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N· 38, DE 1996 (*)
Autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul
a emitir, através de ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Mato
Grosso do Sul (LFTMS), destinando-se os
recursos ao giro de sua dívida mobiliária com
vencimento no primeiro semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:
(*) Republicada por ter saído com incorreção, do original, no DO de 31.5.1996 (v.

Coleção dos Leis. Brasília, 188(5):2161,maio 1996)
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Art. 1° É o Estado de Mato Grosso do Sul autorizado, nos termos
da Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso do Sul (LFTMS)
para giro de sua dívida mobiliária com vencimento no primeir~
semestre de 1996.
Art. 2° A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional
nO 3, atualizada de acordo com o § 7° do art. 16 da Resolução nO 69
,
de 1995, do Senado Federal;
b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (LFTN), criadas pelo Decreto-lei nO 2.376, de 25 de novembro
de 1987;
d) prazo: cinco anos;

e) valor nominal: R$ 1.000,00 (um mil reais) - Cetip;

fJ características dos títulos a serem substituídos:
LFrMS
Título

Vencimento

N

12.6.96

Quantidade
2.000.000.000: o uso do preço unitário em milhar pela
Cetip, implica na divisão por mil, por ocasião do
refinanciamento.

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
Colocação

Vencimento

Título

Data-base

3.6.96

PI.6.2001

N

3.6.96

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução nO 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei nO 526, de 27 de dezembro de 1984
e Decreto nO 8.515, de 11 de março de 1996.

Art. 3° Esta autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
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Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de maio de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N· 39, DE 1996 (*)
Autoriza o Estado de Pernambuco a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de Pernambuco (LFTPE), cujos recursos serão destinados à liquidação da sétima e oitava parcelas de precatórios judiciais, bem
conw dos complementos da primeira à sexta
parcelas.

o SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1· É o Estado de Pernambuco autorizado a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Pernambuco (LFTPE), cujos
recursos serão destinados à liquidação da sétima e oitava parcelas de
precatórios judiciais, bem como dos complementos da primeira à
sexta parcelas.
Art. 2· As emissões de títulos referidas no artigo anterior serão
realizadas com as seguintes características e condições financeiras:
a) quantidade: 480.000.332 LFTPE;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n· 2.376, de 25 de novembro de 1987;
(*) Republicada por ter saído com incorreção, do original, no DO de 31.5.1996 (v.
Coleção das Leis. Brasília, 188(5):2163, maio 1996).
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d) prazo: até cinco anos;

e) valor nominal: R$ 1.000,00 (um mil reais) - Cetip: em decor_
rência desse valor de preço unitário, as quantidades serão divididas
por 1.000 (um mil), de forma a adequar o valor financeiro da colocação;

f> previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Data-Base

Vencimento

Quantidade

Tipo

lllA.96

12.6.1998

12.4.96
12.4.96
1!!.4.96

1!!.6.1999

120.000.000
120.000.000

P
P
P
P

Total

111.6.2000

11'.4.2001

120.000.000
120.000.332
480.000.332: a serem registrados no Cetip,
por se tratarem de títulos emitidos para

pagamento de precatórios judiciais.

g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
h) autorização legislativa: Decreto nº 13.550, de 31 de março de
1989 e Lei nº 11.334, de 3 de abril de 1996.
Parágrafo único. As emissões autorizadas por esta resolução
somente serão registradas e colocadas no mercado de títulos no exato
montante das despesas com o pagamento dos débitos judiciais apurados em sentenças transitadas em julgado, previamente apresentadas ao Banco Central do Brasil, observando-se ainda o disposto no
parágrafo único do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e no § 4º do art. 16 da Resolução nº 69, de 1995, do Senado
Federal.
Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir
de sua publicação.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de maio de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
'Presidente do Senado Federal
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DECRETO NÃO NUMERADO

(71) DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1996 (*)
Reabre ao Orçamento da Seguridade So-

cial da União, em favor do Ministério da
Previdência e Assistência Social, crédito especial no valor de 160.000.000,00, pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 1995,
aberto por Decreto de 27 de dezembro de
1995.

Republicação dos Anexos I e 11 do Decreto de 21 de junho de 1996,
que reabriu ao Orçamento da Seguridade Social, da União, em favor
do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito especial no
valor de R$ 160.000.000,00, publicado no Diário Oficial da União de
24 de junho de 1996, Seção 1, páginas 11143 a 11151, por ter sido
constatado erro manifesto na Lei nº 9.321, de 22 de dezembro de 1995,
no que concerne a grupo de despesas e denominação dos subprojetos/subatividades, consoante Mensagem nº 7, de 23 de abril de 1996,
do Senado Federal.
Os anexos estão publicados no DO de 28.6.1996, págs. 11655/11662.

(*) Publicadv no DO de 24.6.1996 (pág. 2980 desta obra).
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LEIS
LEI Nº 9.275, DE 9 DE MAIO DE 1996 (*)
Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1996.

Retificação
Na página 733, no Órgão 47000 - Ministério do Planejamento e
Orçamento - Unidade Orçamentária 47101, onde se lê:
VETADO
Leia-se:
07.040.0183.1714.1074
Infra-estrutura urbana em Rio Branco - AC

LEI Nº 9.281, DE 4 DE JUNHO DE 1996 (**)
Revoga os parágrafos únicos dos arts.
213 e 214 do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penol.

Retificação
Na página 9909, 1" coluna, na epígrafe, onde se lê:
Publicada no DO de 10.5.1996 (v. Coleção dos Leis. Brasília, 188(5):1846, maio
1996).
(**)Publicada no DO de 5.6.1996 (pág. 2581 desta obra).
(*)

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3055-3057,jun. 1996

3056
LEI Nº 9.291, DE 4 DE JUNHO DE 1996.

Leia-se:
LEI Nº 9.281, DE 4 DE JUNHO DE 1996.

LEI Nº 9.286, DE 19 DE JUNHO DE 1996 (*)
Acrescenta parágrafo ao art. 2 2 da Lei n!!
9.114, de 17 de outubro de 1995, que dispõe
sobre a transferência de Oficiais entre os

diversos Corpos e Quadros de Oficiais da
Marinha e dá outras providências.

Retificação
Na página 10885, 1" coluna, nas assinaturas, leia-se: Fernando
Henrique Cardoso e Domingos Alfredo Silva.

LEI Nº 9.286, DE 19 DE JUNHO DE 1996 (**)
Acrescenta parágrafo ao art. 2!!da Lei n!!
9.114, de 17 de outubro de 1995, que dispõe

sobre a transferência de Oficiais entre 08
diversos Corpos e Quadros de Oficiais da
Marinha e dá outras providências.

Retificação
Na página 10885, 1" coluna, onde se lê no § 4º do art. 2º da Lei n"
9.114, de 17 de outubro de 1995: § 4º, deste artigo será aplicado...

Leia-se:
§ 4º... deste artigo não será aplicado.
C*) Publicada no DO de 20.6.1996 (pág. 2585 desta obra).
(**)Publicada no DO de 20.6.1996 (pág. 2585 desta obra).
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N" 10474, DE 5 DE JUNHO DE 1996 (*)
Fixa critérios para progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo II da Lei n" 8.237, de 30
de setembro de 1991, para implementação da
isonomia a que se refere o § 12 do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências.

Retificação
Na página 10014, 2' coluna, nas assinaturas, leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Nelson A. Jobim, Pedro
Malan, Antonio Kandir, Luiz Carlos Bresser Pereira, Clóvis de
Barros Carvalho e Massao Kawanami.

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.497, DE 7 DE JUNHO DE 1996 (**)
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento
e dá outras providências.

Retificação
Na pagma 10125, l ' coluna, nas assinaturas, leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Sebastião do Rego Barros
Netto, Pedro Malan, Antonio Kandir e Cláudia Maria Costin.

(*) Publicada no DO de 7.6.1996 (pág. 2607 desta obra).
(**)Publicada no DO de 10.6.1996 (pág. 2696 desta obra).
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MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.466 - MedidaProvisória de 4 dejunho de 1996 -Autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros
da União - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
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de pessoal. Publicada no DO de 7 de junho de 1996.
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1.470 - Medida Provisória de 5 de junho de 1996 - Dispõe sobre a responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas aos
regimes de que tratam a Lei ns 6.024, de 13 de março de 1974, e o
Decreto-Lei n!! 2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização das empresas de auditoria
contábil ou dos auditores contábeis independentes; sobre privatização
de instituições cujas ações sejam desapropriadas, na forma do Decreto-Lei ns 2.321, de 1987, e dá outras providências. Publicada no DO de
7 de junho de 1996.

2591

1.471 - Medida Provisória de 5 de junho de 1996 - Institui a Taxa de Juros
de Longo Prazo (TJLP), dispõe sobre a remuneração dos recursos do
Fundo de Participação PIS-Pasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dá outras providências. Publicada no DO de 7 de junho de 1996.

2596

1.472 - Medida Provisória de 5 de junho de 1996 - Dispõe sobre os quadros
de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) da
Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá outras
providências. Publicada no DO de 7 de junho de 1996.

2600

1.473 - Medida Provisória de 5 de junho de 1996 - Dá nova redação a
dispositivos da Lei n!! 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre
a organização da Assistência Social, e dá outras providências. Publicada no DO de 7 de junho de 1996.

2605
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1.474 - Medida Provisória de 5 .de junho de 1996 - Fixa critérios para a
progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores,
altera o Anexo II da Lei n!! 8.237. de 30 de setembro de 1991, para
implementação da isonomia a que se refere o § 12 do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências. Publicada no no de 7 de junho
de 1996.
Retificada no DO de 12 de jnnhho de 1996.

2607
3057

1.475 - MedidaProvis6ria de 5 dejunho de 1996-Altera as Leis nse 8.019,
de 11 de abril.de 1990, e 8.212, de 24 de jnlbo de 1991, e dá outras
providências. Publicada no DO de 7 de junho de 1996.

2617

1.476 - Medida Provisória de 5 de junho de 1996 - Dispõe sobre medidas
reguladoras do abastecimento do mercado interno de produtos do setor
sucroalcooleiro. Publicada no no de 7 de junho de 1996........................
1.477 - Medida Provisória de 5 de junho de 1996 - Dispõe sobre o valor
total anual das mensalidades escolares e dá outras providências. Publicada no DO de 7 de junho de 1996.
1.478 - Medida Provisória de 5 de junho de 1996 - Dá nova redação aos
arts. 92 da Lei n 2 8.036, de 11 de maio de 1990, e 22 da Lei n2 8.844, de
20 de janeiro de 1994. Publicada no no de 7 de junho de 1996.
1.479 - Medida Provisória de 5 de junho de 1996 - Dispõe sobre o pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das
empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras
providências. Publicada no no de 7 de junho de 1996.

2619

2622

2627

2629

1.480 - Medida Provisória de 5 de junho de 1996 - Altera a redação de
dispositivos das Leis n'a 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911, de
11 de julho de 1994, para instituir os décimos incorporados, e dá outras
providências. Publicada no no de 7 de junho de 1996.

2631

1.481 - Medida Provisória de 5 de junho de 1996 - Altera a Lei nl!8.031,
de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicada no no de 7
de junho de 1996.

2637

1.482 - Medida Provisória de 5 de junho de 1996 -Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor
público civil ativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações
públicas, e dá outras providências. Publicada no no de 7 de junho de
1996.

2647

1.483 - Medida Provisória de 5 de junho de 1996 - Reduz o Imposto de
Importação para os produtos que especifica e dá outras providências.
Publicada no DO de 7 de junho de 1996...................................................
Republicada no DO de 11 de junho de 1996.....................................

2649
3013

1.484 - Medida Provisória de 5 de junho de 1996 -Dispõe sobre a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
para ressarcimento do valor do PISlPasep e Cofms nos casos que
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especifica, e dá outras providências: Publicada no DO de 7 de junho de
1996.............................................................................................................

2657

1.485 - Medida Provisória de 7 de junho de 1996 -Dispõe sobre a base de
cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 12 do art. 22 da Lei nl!
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no
DO de 10 de junho de 1996.
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março de 1991, e da Lei nl! 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera o
art. 3' da Lei n' 8.249/91. Publicada no DO de 10 de junho de 1996.....
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outras providências. Publicada no DO de 10 de junho de 1996.

2664

1.488 - Medida Provisória de 7 de junho de 1996 - Dispõe sobre medidas
complementares ao Plano Real e dá outras providências. Publicada no
DO de 10 de junho de 1996.

2666

1.489 - Medida Provisória de 7 de junho de 1996 - Dá nova redação ao §
32 do art. 52 da Lei ns 8.931, de 22 de setembro de 1994, que dispõe
sobre a amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção
ou dissolução de entidades da Administração Pública Federal, e dá
outras providências. Publicada no DO de 10 de junho de 1996.

2672

1,490 - Medida Provisória de 7 de junho de 1996 - Dispõe sobre o Cadastro
Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e
dá outras providências. Publicada no DO de 10 de junho de 1996.

2673

1,491 - Medida Provisória de 7 de junho de 1996 - Dispõe sobre o número
de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de Funções Gratificadas existentes nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá
outras providências. Publicada no DO de 10 de junho de 1996..... .,......

2682

1,492 - Medida Provisória de 7 de junho de 1996 - Cria a Gratificação de
Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores militares
federais das Forças Armadas e dá outras providências. Publicadas no
DO de 10 de junho de 1996.

2684

1,493 - Medida Provisória de 7 de junho de 1996 - Dispõe sobre os fundos
que especifica e dá outras providências. Publicada naDO de 10 de junho
de 1996.

2688
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1.494 - Medida Provisória de 7 de junho de 1996 - Dispõe sobre a alocação,
em depósitos especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades
financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Publicada no
DO de 10 de junho de 1996........................................................................
1.495 -

buições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e dá outras providências.
Publicada no DO de 10 de junho de 1996.................................................
1.496 -

2689

Medida Provisória de 7 de junho de 1996 - Dispõe sobre as contri2691

Medida Provisória de 7 de junho de 1996 - Cria a Gratificação de

Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, e dá outras providências. Publicada no DO de 10 de junho de 1996.

2694

1,497 - Medida Provisória de 7 de junho de 1996 - Cria a Gratificação de
Desempenho e Produtividade (Gnp) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências. Publicada
no DO de 10 de junho de 1996.
Retificada no DO de 11 de junho de 1996.

2697
3021

1.498 - Medida Provisória de 7 de junho de 1996 - Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios e dá outras providências. Publicada no DO de 10 de junho de 1996.
Republicada no DO de 11 de junho de 1996.....................................

2701
3021

1.499 - Medida Provisória de 7 de junho de 1996 - Organiza e disciplina
os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do
Poder Executivo e dá outras providências. Publicada no DO de 10 de
junho de 1996.

2728

1.500 - Medida Provisória de 7 de junho de 1996 - Dá nova redação aos
arts. 24, 26 e 57 da Lei n!! 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui normas para
licitação e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Publicada no DO de 10 de junho de 1996.

2742

1.501 - Medida Provisória de 7 de junho de 1996 - Altera a legislação
referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante
(AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (F:M:M) e dá outras providências. Publicada naDO de 10 de junho de 1996..................................

2744

1.502 -

Medida Provisória de 7 de junho de 1996 -

Dá nova redação aos

arts. 18 e 49 da Lei n!! 9.082, de 25 de julho de 1995, que dispõe sobre
as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 1996. Publicada
no DO de 10 de junho de 1996...................................................................

2751

1.503 - Medida Provisória de 11 de junho de 1996 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 12 de junho de 1996...................................................................

2753
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1.504 - Medida Provisória de 13 de junho de 1996 - Dispõe sobre a emissão
de Notas do Tesouro Nacional (NTN), destinadas a aumento de capital
do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada no DO de

14 de junho de 1996...................................................................................

2753

1.505 -

Medida Provisória de 13 de junho de 1996 - Altera os arts. 2Q, 42 ,
52 e 72 da Lei ns 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a
contratação, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.
Publicada no DO de 14 de junho de 1996.

2758

1.506 - Medida Provisória de 20 de junho de 1996 - Altera a legislação do
Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro. Publicada no
DO de 21 de junho de 1996.

2760

1.507 - Medida Provisória de 20 de junho de 1996 - Dispõe sobre medidas
de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências. Publicada no DO de 21 de junho de 1996..................................
1.508 - Medida Provisória de 20 de junho de 1996 - Concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de
apuração e prazo de recolhimento do referido imposto para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI
na saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda a granel, dos
estabelecimentos produtores e dos estabelecimentos equiparados a
industrial. Publicado no DO de 21 de junho de 1996

1.509 - Medida Provisória de 20 de junho de 1996 - Isenta do Imposto de
Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados bens de
informática adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Publicada no
DO de 21 de junho de 1996.
1.510 - Medida Provisória de 28 de junho de 1996 - Dispõe sobre a
ratificação da recriação dos fundos que menciona e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de junho de 1996. Edição Extra..

2762

2764

2766

2767

REEDIÇÕES
1.463-2 - Medida Provisória de 28 de junho de 1996 - Dispõe sobre o
reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social, altera
alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os servidores inativos da União. Publicada no DO de 29 de
junho de 1996. Edição Extra
1.464-10 - Medida Provisória de 28 de junho de 1996 - Acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei n 2 4.728, de 14 de julho de 1965. Publicada no
DO de 29 de junho de 1996. Edição Extra

2770

1.465-4 - Medida Provisória de 28 de junho de 1996 - Acrescenta § 52ao
art. 4 2da Lei n" 8.884, de 11 de junho de 1994, edá outras providências.
Publicada no DO de 29 de junho de 1996. Edição Extra. .......
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DECRETOS LEGISLATIVOS
54 -

Decreto Legislativo de 13 de junho de 199B-Aprova0 ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Clube de Alagoas Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Arapiraca, Estado de Alagoas. Publicado no DO de 14 de junho de
1996.......
.
.
55 - Decreto Legislativo de 13 de junho de 1996 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Clube de Alagoas Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Maceió, Estado de Alagoas. Publicado no DO de 14 de
junho de 1996 ;.....
.
..
56 - Decreto Legislativo de 13 de junho de 1996 - Aprova o ato que outorga
permissão à 90 - FM Stereo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Pirassununga,
Estado de São Paulo. Publicado no DO de 14 de junho de 1996
.

2773

2774

2774

57

Decreto Legislativo de 13 de junho de 1996 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Cidade das Aguas Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Amparo, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 14 de
junho de 1996.
.
.

2775

58 -

Decreto Legislativo de 13 de junho de 1996 - Aprova o texto do Acordo
de Cooperação Comercial, Econômica e Industrial, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Turquia, em Brasília, em 10 de abril de 1995. Publicado no DO de
14 de junho de 1996.
.
..

2776

59 -

Decreto Legislativo de 13 de junho de 1996 -Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à TV Globo de Recife Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Recife,
Estado de Pernambuco. Publicado no DO de 14 de junho de 1996
.

2777

60 -

Decreto Legislativo de 19 de junho de 1996 - Aprova o texto da
Convenção Interamericana sobre Conflitos de Leis em Matérias de
Adoção de Menores, celebrada em La Paz, em 24 de maio de 1984.
Publicado no DO de 20 de junho de 1996
..

2777

61 -

Decreto Legislativo de 26 de junho de 1996 -Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Companhia Catarinense de Rádio e Televisão
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 27
..
de junho de 1996

2778

62 -

Decreto Legislativo de 26 de junho de 1996 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Radiojornal de Amambaí Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Amambaí, Estado de Mato Grosso do Sul. Publicado no DO de 27 de
junho de 1996........................................................
.
.
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63 -

Decreto Legislativo de 26 de junho de 1996 - Aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Cruzeiro FM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Londrina, Estado do Paraná. Publicado noDO de 27 de junho de 1996.

2780

RESOLUÇÕES
40 -

41 -

42 -

43 -

44 -

45 -

46 -

Resolução de 13 de junho de 1996 - Autoriza a alteração do itemg do
art. 22 da Resolução n Q 53, de 27 de outubro de 1995, do Senado Federal,

que autorizou a Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP) a emitir,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Município de Guarulhos (LFTMlGRS), cujos recursos serão destinados à liquidação de
precatórios judiciais pendentes, Je responsabilidade daquele município. Publicada no DO de 14 de junho de 1996.
Resolução de 13 de junho de 1996 - Autoriza o Município do Rio de
Janeiro (RJ) a celebrar operação de crédito externo, mediante a emissão
de Fixed Bate Notes, no mercado internacional, no valor de US$
150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos) destinados, exclusivamente, à redução da dívida mobiliária interna do Município (LFTMRJ). Publicada no DO de 14 de junho de 1996.
Resolução de 13 de junho de 1996 - Autoriza o Estado de Santa
Catarina a prestar garantia à União no valor de R$ 20.000.000,00
(vinte milhões de reais), em operações de Crédito Rural Emergencial,
realizadas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura (Pronaf). Publicada no DO de 14 de junho de 1996............
Resolução de 13 de junho de 1996 - Autoriza o Estado de São Paulo a
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTSP),
cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado,
vencível no primeiro semestre de 1996. Publicada no DO de 14 de junho
de 1996........................................................................................................
Resolução de 13 de junho de 1996 - Autoriza o Estado do Rio Grande
do Sul a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande
do Sul (LFTRS), cujos recursos serão destinados ao giro da dívida
mobiliária do Estado vencível no segundo semestre de 1996. Publicada
no DO de 14 de junho de 1996.
Resolução de 20 de junho de 1996 - Autoriza a Prefeitura Municipal
de Coronel Barros (RS) a contratar operação de crédito junto à Caixa
Econômica Federal, no valor de R$ 64.092,02 (sessenta e quatro mil,
noventa e dois reais e dois centavos) destinada à construção de unidades habitacionais. Publicada no DO de 21 de junho de 1996.
Resolução de 20 de junho de 1996 - Autoriza o Estado do Rio de
Janeiro a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFTRJ), destinadas ao giro de
sua dívida mobiliária vencível no segundo semestre de 1996. Publicada
no DO de 21 de junho de 1996.
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2782

2784

2785

2787

2789

2790
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47 ...... Resolução de 20 de junho de 1996 -Autoriza o Estado de Alagoas a
realizar operação de crédito externo, mediante emissão e lançamento
de Secured Global Notes, no mercado internacional, no valor de US$
160,000,000.00 (cento e sessenta milhões de dólares norte-americanos),
equivalentes a R$ 155.744.000,00 (cento e cinqüenta e cinco milhões,
setecentos e quarenta e quatro mil reais), cotados em 12 de janeiro de
1996. Publicada no DO de 21 de junho de 1996.
48 - Resolução de 20 de junho de 1996 -Autoriza o Estado de Mato Grosso
do Sul a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de Mato Grosso do Sul (LFTMS), destinando-se os
recursos ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no segundo
semestre de 1996. Publicada no DO de 21 de junho de 1996.
49 - Resolução de 20 de junho de 1996 -Autoriza o Estado do Paraná a
prestar garantia em operação de crédito a ser contratada pela Companhia Paranaense de Energia (Copel), com a Financiadora de Estudos e
Projetos (Fínep), no valor de R$ 16.606.174,83 (dezesseis milhões,
seiscentos e seis mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e três
centavos), em valores de 2 de novembro de 1995, destinando-se os
recursos ao Laboratório Central de Eletrotécnica e Eletrônica (LAC).
Publicada no DO de 21 de junho de 1996.................................................
50 - Resolução de 27 de junho de 1996 - Autoriza o Município do Rio de
Janeiro a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município do Rio de
Janeiro (LFTM-Rio), cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida
Mobiliária do Município, vencível no segundo semestre de 1996. Publicada no DO de 28 de junho de 1996.
51 - Resolução de 27 de junho de 1996 - Autoriza o Estado de Minas Gerais
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais
(LFTMG), cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária
do Estado, vencível no segundo semestre de 1996. Publicado no DO de
28 de junho de 1996. .
52 - Resolução de 27 de junho de 1996 - Autoriza a Prefeitura Municipal
de São Paulo a contratar operação de crédito externo junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de US$
150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), destinados à implementação do Programa de Urbanização e
Verticalização de Favelas (Prover/Cingapura); e autoriza a República
Federativa do Brasil a conceder garantia referente à mesma operação.
Publicada no DO de 28 de junho de 1996..

2792

2794

2795

2797

2799

2801

DECRETOS
1.922 - Decreto de 5 de junho de 1996 - Dispõe sobre o reconhecimento das
Reservas Particulares do Patrimônio Natural e dá outras providências.
Publicado no DO de 7 de junho de 1996.
1.923 - Decreto de 7 de junho de 1996 - Dispõe sobre a compatibilização
entre a realização da receita e a execução da despesa, sobre a progra-
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1.924

1.925

1.926

1.927

mação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício
de 1996 e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de
1996................................
.
.
- Decreto de 7 dejunho de 1996 - Dá nova redação ao parágrafo único
do art. 82 , ao caput e §§ 12,32 , 4º e 5º do art. 9º e ao caput do art. 10, do
Decreto n" 825, de 28 de maio de 1993, que estabelece normas para a
programação e execução orçamentária e financeira dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social e aprova quadro de cotas trimestrais de
despesa para o Poder Executivo. Publicado no no de 10 de junho de
1996....................
- Decreto de 10 de junho de 1996 - Promulga a Convenção Interamericana sobre Prova e Informação acerca do Direito Estrangeiro,
concluída em Montevidéu, Uruguai, em 8 de maio de 1979. Publicado
no DO de 11 de junho de 1996.
- Decreto de 13 de junho de 1996 - Acresce parágrafos ao art. 62 do
Decreto n" 95.076, de 22 de outubro de 1987, que dispõe sobre a Carreira
Finanças e Controle. Publicado no DO de 14 de junho de 1996.............
- Decreto de 13 de junho de 1996 - Acresce § 82 ao art. 6º do Decreto
n 91.590, de 10 de agosto de 1995, que dispõe sobre ajornada de trabalho
dos servidores da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais. Publicado noDO de 14 de junho
de 1996........................................

2811

2815

2817

2818

2819

1.928 - Decreto de 13 de junho de 1996 - Remaneja cargos em comissão e
funções gratificadas que menciona e dá outras providências. Publicado
no DO de 14 de junho de 1996.

2820

1.929 - Decreto de 17 de junho de 1996 - Dá nova redação aos arts. 32 e 62
do Decreto n'' 1.910, de 21 de maio de 1996, que dispõe sobre a concessão
e a permissão de serviços desenvolvidos em terminais alfandegados de
uso público. Publicado no DO de 18 de junho de 1996

2824

1.930 - Decreto de 17 de junho de 1996 -Cria a Comissão de Acompanhamento do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Extrativismo
(Prodex), em apoio ao Fundo Constitucional de Financiamento do Norte
(FNO). Publicado no DO de 18 de junho de 1996....................................

2825

1.931 - Decreto de 17 de junho de 1996 - Dispõe sobre a realização do
concurso público para provimento de cargos na Categoria Funcional de
Procurador Autárquico do Instituto Nacional do Seguro Social. Publicada no DO de 18 de junho de 1996.. ..

2828

1.932 - Decreto de 17 de junho de 1996 -Revoga o Decreto ns 68.708, de 3
de junho de 1971, e o inciso 1I1 do art. 17 do Decreto n!! 91.800, de 18 de
outubro de 1985. Publicado no DO de 18 de junho de 1996.

2829

1.933 - Decreto de 18 de junho de 1996 - Promulga o Convênio de Subscrição de Ações, assinado em 30 de novembro de 1995, por meio do qual
a República Federativa do Brasil, representada pelo Banco Central do
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3059-3081, jun. 1996

3069
Brasil, tornou-se Acionista da Corporação Andina de Fomento (CAF).
Publicado no DO de 19 de junho de 1996.

2829

1.934 - Decreto de 18 de junho de 1996 - Cria as Comissões Executiva
Nacional e Consultiva de Avaliação e Acompanhamento _do Plano
Diretor de Erradicação do Aedes Aegypti do Brasil e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de junho de 1996.

2830

1.935 - Decreto de 20 de junho de 1996 - Dispõe sobre a organização e o
funcionamento do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de junho de 1996.

2834

2

1.936 - Decreto de 20 de junho de 1996 - Altera dispositivos do Decreto n
1.488, de 11 de maio de 1995, que regulamenta as normas que disciplinam 08 procedimentos administrativos relativos à aplicação de medidas
de salvaguarda. Publicado no DO de 21 de junho de 1996.

2852

1.937 - Decreto de 21 de junho de 1996 -Estabelece regras para a redação
de atos normativos do Poder Executivo sujeitos à aprovação do Presídente da República. Publicado no DO de 24 de junho de 1996.

2853

1.938 - Decreto de 21 de junho de 1996 - Prorroga o prazo de utilização,
no comércio interno, de coraainer estrangeiro e seus acessórios, de que
tratam os Decretos n" 1.214, de 8 de agosto de 1994, e n':! 1.571, de 25
de julho de 1995. Publicado no DO de 24 de junho de 1996.

2868

1.939 - Decreto de 25 de junho de 1996 - dispõe sobre a estruturação do
Conselho Nacionalde Política Cultural e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de junho de 1996......................................................

2868

1.940 - Decreto de 27 de junho de 1996 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no período 196211980 n'.! 11, entre o
Brasil e Equador, de 28 de março de 1996. Publicado no DO de 28 de
junho de 1996.

2870

1.941 - Decreto de 27 de junho de 1996 - Dispõe sobre a execução do Quinto
Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das
concessões outorgadas no período 1962/1980, n" 10 (Protocolo de Adequação), entre Brasil e Colômbia, de 8 de março de 1996. Publicado no
DO de 28 de junho de 1996........

2871

1.942 - Decreto de 27 de junho de 1996 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de
Renegociação das concessões outorgadas no período 1962/1980 n 2 3,
entre Brasil e Chile, de 29 de março de 1996. Publicado no DO de 28 de
junho de 1996.

2872

1.943 - Decreto de 27 de junho de 1996 - Altera o Decreto ns 1.544, de 30
de junho de 1995, que dispõe sobre o cálculo da média de índices de
preços de abrangência nacional. Publicado no DO de 28 de junho de
1996
.-............................

2873
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1.944 - Decreto de 27 de junho de 1996 - Aprova o Estatuto e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da
Fundação Osório e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de
junho de 1996.
1.945 - Decreto de 28 de junho de 1996 - Dispõe sobre a Comissão Federal
de Transportes Ferroviários (Cofer) e dá outras providências. Publicado
no DO de l' de julho de 1996.
1.946 - Decreto de 28 de junho de 1996 - Cria o Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de julho de 1996.
1.947 - Decreto de 28 de junho de 1996 - Dispõe sobre a emissão de Títulos
do Tesouro Nacional destinados ao pagamento de dívidas do Programa
de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), em cumprimento ao
disposto DOS arts. 11\ inciso VI, e 29 da Medida Provisória n lll.504. de
13 de junho de 1996, e dá outras providências. Publicado no DO de III
de julho de 1996.

2874

2886

2888

2898

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

Decreto de 3 de junho de 1996 -Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Thomé Afonso, situado
no Município de ltaiçaba, Estado do Ceará, e dá outras providências.
Publicado no DO de 4 de junho de 1996.
(2) - Decreto de 3 de junho de 1996 -Declara de interesse social, parafina
de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação. conhecido como
Fazenda Santa Rita, situado nos Municípios de Bom Jesus do Norte e
Apiacá, Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. Publicado
no DO de 4 de junho de 1996.
(3) - Decreto de 3 de junho de 1996 -Declara de interesse social, parafina
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mulunguzi·
nho, situado no Município de Mossorõ, Estado do Rio Grande do Norte,
e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de junho de 1996. ......

2903

2904

2905

(4) -

Decreto de 4 de junho de 1996 - Autoriza a empresa Alenia Elsag
Sietemi Navali SPA a estabelecer filial na República Federativa do
Brasil, sob a denominação Alenia Elsag Sietemi NavaU do Brasil, e dá
outras providências. Publicado no DO de 5 de junho de 1996.

2906

(5) -

Decreto de 4 de junho de 1996 - Dá nova redação ao art. 59do Decreto
de 30 de setembro de 1991, que aprova a reforma do Estatuto Social da
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás). Publicado no DO de 5 de junho de
1996.............................................................................................................

2908

(6) -

Decreto de 4 de junho de 1996 - Transfere para a Rádio Buriti Ltda.
a concessão outorgada à Rádio Sudoeste AM Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Rio Verde,
Estado de Goiás. Publicado no DO de 5 de junho de 1996.

2909
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(7) -

Decreto de 4 de junho de 1996 - Declara de utilidade pública, para
[ma de instituição de servidão administrativa, em favor da Eletropaulo
- Eletricidade de São Paulo S.A., a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 5 de junho de 1996.

2910

(8) -

Decreto de 4 de junho de 1996 - Declara de utilidade pública o Asilo
São Vicente de Paulo de Araxá, com sede na Cidade de Araxá (MG), e
outras entidades. Publicado no DO de 5 de junho de 1996.....................

2912

(9) -

Decreto de 7 de junh.o de 1996 -Declara de interesse social, parafms
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda das Guoiuoiras 11, situado no Município de São Gabriel, Estado do Rio Grande do
Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de 1996.

2913

Decreto de 7de junho de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Floresta,
situado no Município de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de 1996..............

2914

Decreto de 7 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido como
Fazenda Caprisa, situado no Município de São Miguel- do Tapuio,
Estado do Piam, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de
junho de 1996.

2916

(12) -

Decreto de 7 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Brinco de
Ouro, situado no Município de João Câmara, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de
1996.

2917

(13) -

Decreto de 7 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Caulim I, situado no
Município de Bananeiras, Estado da Paraíba, e dá outras providências.
Publicado no DO de 10 de junho de 1996.

2918

Decreto de 7 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Encruzilhada,
situado no Município de Macau, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de 1996..............

2919

Decreto de 7 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para fms
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Capim ou Píndoba,
situado no Município de Mamanguape, Estado da Paraíba, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de junho de 1996.

2920

Decreto de 7 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sitio Santa Agostinha,
situado no Município de Caraúbas, Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de 1996. .......

2921

(10) -

(11) -

(14) -

(15) -

(16) -
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(17) -

Decreto de 7 de junho de 1996 -Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda São
José, situado no Município de Canavieiras, Estado da Bahia, e dá
outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de 1996.

2923

(18) -

Decreto de 7 de junho de 1996 -Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Caicó, situado
no Município de Barra do Corda, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de junho de 1996. ..

2924

Decreto de 7 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Parelhas,
situado no Município de Barra do Corda, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de 1996.

2925

(20) -

Decreto de 7 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Currais Novos,
situado no Município de Barra do Corda, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de 1996.

2926

(21) -

Decreto de 7 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel roral denominado Jussaral Corrente,
situado no Município de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de 1996.

2927

Decreto de 7 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Prato Grande, situado
no Município de Branquinha, Estado de Alagoas, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de 1996.

2928

Decreto de 7 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para fina
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Miéis ou Mieje,
situado nos Municípios de Campinorte e Uruaçu, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de 1996.

2929

Decreto de 7 dejunho de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Ouro Branco,
situado no Município de Barra do Corda, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de 1996.

2931

Decreto de 7 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Parnaíba,
situado nos Municípios de Baixa Grande do Ribeiro e Uruçuí, Estado
do Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de
1996.............................................................................................................

2932

Decreto de 7 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Siridó, situado
no Município de Barra do Corda, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de junho de 1996.

2933

(19) -

(22) -

(23) -

(24) -

(25) -

(26) -
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(27) -

(28) -

(29) -

(30) -

Decreto de 7 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, os imóveis rurais denominados Fazenda São Paulo
e Feliz Lembrança, situados no Município de Coroatá, Estado do Ma-

ranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de junho de
1996.

2934

Decreto de 7 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Acarai, situado no Município de Barra do Corda, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 10 de junho de 1996.

2935

Decreto de lú de junho de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Cultura de Cuiabá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso..
Publicado noDO de 11 de junho de 1996.................................................

2936

Decreto de 10 de junho de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Universo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. Publicado no DO de

11 de junho de 1996

,..........................................................

2937

(31) -

Decreto de 10 de junho de 1996 - Transfere para a Fundação Dom
Stanislau Van Melis, a concessão outorgada à Rádio Rio Claro Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Iporá, Estado de Goiás. Publicado no DO de 11 de junho de 1996. ..

2938

(32) -

Decreto de 10 de junho de 1996 - Restabelece títulos de utilidade
pública federal. Publicado no DO de 11 de junho de 1996......................

2939

(33) -

Decreto de 10 de junho de 1996 - Declara de utilidade pública a
Associação Célestin Freinet, com sede na Cidade de Blumenau (SC), e
outras entidades. Publicado no DO de 11 de junho de 1996.

2940

(34) -

Decreto de 10 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda São
Pedro, situado no Município de Abelardo Luz, Estado de Santa Oatarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de junho de 1996.

2942

(35) -

Decreto de 10 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural conhecido como Fazenda
Arraiaporã, situado no Município de Redenção, Estado do Pará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 11 de junho de 1996..............

2943

(36) -

Decreto de 10 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Xoá,
situado no Município de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte,
e dá outras providências. Publicado naDO de 11 de junho de 1996......

2944

(37) -

Decreto de 10 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Portugal, situado
no Município de Alcântara, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de junho de 1996.

2945
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(38) -

Decreto de 10 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural constituído pelas Fazendas Sereno, Barreiro e Cocal, situado no Município de Curion6polis,
Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de
junho de 1996.
.

2946

(39) -

Decreto de 10 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Florânia,
situado no Município de Barra do Corda, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 11 de junho de 1996.

2947

(40) -

Decreto de 10 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Jardim, situado no Município de Barra do Corda, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de junho de
1996.

2948

Decreto de 10 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de refonna agrária, o im6vel rural denominado Fazenda Furnas
do Fontoura, situado no Município de Canabrava do Norte, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de junho
de 1996.

2949

Decreto de 10 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do im6vel rural denominado Fazenda
Tatuibi, situado no Município de Canabrava do Norte, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de junho de
1996.............................................................................................................

2950

Decreto de 11 de junho de 1996 - Renova a concessão da Fundação
Cultural e Educacional Bom Jesus, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Bom Jesus da Lapa, Estado
da Bahia. Publicado no DO de 12 de junho de 1996... c...........................

2951

Decreto de 11 de junho de 1996 - Transfere para a Fundação
Cultural Santa Helena, a concessão outorgada à Rádio Santelenense
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Santa Helena de Goiás, Estado de Goiás. Publicado no DO
de 12 de junho de 1996.

2952

Decreto de 11 dejunho de 1996 -Renova a concessão da Rádio Clube
do Pará PRC-5 Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Belém, Estado do Pará. Publicado no DO de
12 de junho de 1996.

2953

Decreto de 13 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda Marilia,
situado no Município de Ibaiti, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de junho de 1996.

2954

(41) -

(42) -

(43) -

(44) -

(45) -

(46) -
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(47) -

Decreto de 13 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fine de reforma agrária, o imóvel rural denominado Eugênio, situado
no Município de São João do Piauí, Estado do Piauí, e dá outras
providências. Publicado no DO de 14 de junho de 1996
,...

2955

(48) -

Decreto
Decreto de 13 de junho de 1996 - Inclui inciso IV ao art.
de 20 de novembro de 1995, que institui o Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade de desenvolver políticas de valorização da
População Negra. Publicado no DO de 14 de junho de 1996.

2957

(49) -

Decreto de 17 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária) o imóvel rural sem denominação, conhecido
como Fazenda Olho D'Agua dos Carneiros, situado no Município de
Pindaré-Mirim, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de junho de 1996.

2957

Decreto de 17 de junho de 1996 - Declara de utilidade pública a Ação
Social Arquidiocesana (ASA), com sede na Cidade de Teresina (PI), e
outras entidades. Publicado no DO de 18 de junho de 1996...................

2958

Decreto de 18 de junho de 1996 - Transfere para a Fundação Dom
Stanislau Van Melis a concessão outorgada à Rádio Vale da Serra
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás. Publicado no DO
de 19 de junho de 1996.

2960

Decreto de 18 de junho de 1996 - Renova a concessão da Rádio Rio
Balsas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Balsas, Estado do Maranhão. Publicado no DO de
19 de junho de 1996.

2961

Decreto de 18 de junho de 1996 - Renova a concessão da Rádio Itaí
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de
19 de junho de 1996.

2962

(54) -

Decreto de 18 de junho de 1996 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, pelos saldos apurados
em 31 de dezembro de 1995, os créditos especiais abertos pelos Decretos
de 1º e 6 de novembro, e de 11, 22 e 27 de dezembro de 1995. Publicado
no DO de 19 de junho de 1996...................................................................

2963

(55) -

Decreto de 20 de junho de 1996 - Autoriza a Telecomunicações
Brasileiras S.A. (Telebráe) a promover o aumento de Capital Social.
Publicado no DO de 21 de junho de 1996.

2964

(56) -

Decreto de 20 de junho de 1996 - Transfere, pelo restante do prazo,
a concessão outorgada à Rádio Cinderela Ltda. para o Grupo Editorial
Sinos S/A, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no
DO de 21 de junho de 1996........................................................................

2964

(50) -

(51) -

(52) -

(53) -
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(57) -

Decreto de 20 de junho de 1996 - Autoriza o DAAD - Serviço
Alemão de Intercâmbio Acadêmico a instalar-se no Brasil. Publicado
no DO de 21 de junho de 1996.

2965

(58) -

Decreto de 20 de junho de 1996 - Autoriza a cessão, sob a forma de
utilização gratuita, do imóvel que menciona, situado no Município de
Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 21
de junho de 1996.

2966

(59) -

Decreto de 20 de junho de 1996 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1995, o crédito especial
aberto pelo Decreto de 27 de dezembro de 1995. Publicado no DO de 21
de junho de 1996.

2968

(60) -

Decreto de 20 de junho de 1996 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1995, o crédito especial
aberto pelo Decreto de 27 de dezembro de 1995. Publicado no DO de 21
de junho de 1996.

2968

(61) -Decreto de 20 de junho de 1996 - Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1995, o crédito especial aberto
pelo Decreto de 19 de dezembro de 1995. Publicado no DO de 21 de
junho de 1996.

2969

(62) -

Decreto de 21 de junho de 1996 - Declara perempta a concessão
outorgada à Brurnado Radiodifusão Sertaneja Ltda., para executar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Brumado,
Estado da Bahia. Publicado no DO de 24 de junho de 1996.

2970

(63) -

Decreto de 21 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o domínio útil e direto do imóvel rural denominado Fazenda e Castanhal Macacheira, situado no Município de Eldorado do Carajás, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado
no DO de 24 de junho de 1996.

2971

Decreto de 21 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lotes n!!s 190 e 204
(remanescente) do Loteamento Araguacema, também conhecido como
Boa Esperança, situado no Município de Araguacema, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de junho de
1996............................

2972

Decreto de 21 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Fé,
situado no Município de Candiota, Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências. Publicado no DO de 24 de julho de 1996. ...

2973

Decreto de 21 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Umari,
situado no Município de Aracati, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de junho de 1996.

2974

(64) -

(65) -

(66) -
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3077
(67) -

Decreto de 21 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Caroba,
situado no Município de Alto Santo, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 24 de junho de 1996.

2975

Decreto de 21 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Atrás dos
Morros, situado no Município de Granja, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 24 de junho de 1996.

2977

(69) -

Decreto de 21 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Palestina, situado
no Município de Santana do Matos, Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências. Publicado no DO de 24 de junho de 1996.

2978

(70) -

Decreto de 21 de junho de 1996 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda, parte de crédito especial aberto
por decreto de 26 de dezembro de 1995. Publicado no DO de 24 de junho
de 1996.

2979

(71) -

Decreto de 21 de junho de 1996 - Reabre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito especial no valor de 160.000.000,00, pelos saldos
apurados em 31 de de dezembro de 1995, aberto por Decreto de 27 de
dezembro de 1995. Publicado uo DO de 24 de junho de 1996.
Republicado no DO de 28 de junho de 1996.

2980
3053

(72) -

Decreto de 21 de junho de 1996 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Cultura, pelo saldo apurado em 31 de
dezembro de 1995, crédito especial aberto pelo Decreto de 1li de novembro de 1995. Publicado no DO de 24 de junho de 1996.

2081

(73) -

Decreto de 21 de junho de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar
no valor de R$ 127.600.000,00, para reforço de dotação consignada no
orçamento vigente. Publicado no DO de 24 de junho de 1996................

2982

(74) -

Decreto de 24 de junho de 1996 - Renova a concessão outorgada à
Rádio Jornal de Sousa Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Sousa, Estado da Paraíba.
Publicado no DO de 25 de junho de 1996.

2982

(75) -

Decreto de 24 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Aracaty,
situado no Município de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências. Publicado no DO de 25 de junho de 1996.

2983

(76) -

Decreto de 24 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Retiro
D'Ália, situado no Município de Lagoa Grande, Estado de Minas Gerais,
e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de junho de 1996......

2985

(68) -
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3078
(77) -

Decreto de 24 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o.imóvel rural denominado Fazenda Cigano,
situado no Município de Agua Fria de Goiás, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 25 de junho de 1996.

2986

(78) -

Decreto de 24 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, situado no Município de Lagoa Grande,
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de
25 de junho de 1996.

2987

(79) -

Decreto de 24 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pernambuco, situado no Município de Lagoa Grande, Estado de Minas Gerais,
e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de junho de 1996. ....

2988

Decreto de 24 de junho de 1996 - Declara de utilidade pública o Asilo
da Velhice e dos Desamparados, com sede na Cidade de Birigüi (SP), e
outras entidades. Publicado no DO de 25 de junho de 1996.

2990

(81) -

Decreto de 24 de junho de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Liberdade de Sergipe Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.
Publicado no DO de 25 de junho de 1996.................................................

2991

(82) -

Decreto de 24 de junho de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Marabá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Iraí, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no
DO de 25 de junho de 1996.

2992

Decreto de 24 de junho de 1996 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro a participação estrangeira no capital de banco
múltiplo e de corretora de títulos e valores mobiliários a serem adquiridos pelo Deutsch-Südamerikanische Bank A.G. e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de junho de 1996.

2993

Decreto de 24 de junho de 1996 - Dispõe sobre a criação da Embaixada do Brasil na República Popular Democrática do Laos, cumulativa
com a Embaixada do Brasil em Bangkok, Reino da Tailândia. Publicado
no DO de 25 de junho de 1996.

2994

Decreto de 24 de junho de 1996 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1995, o crédito especial
aberto pelo Decreto de 30 de outubro de 1995. Publicado no DO de 25
de junho de 1996.

2995

Decreto de 25 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Horizonte, situado
nos Municípios de Wenceslau Guimarães e Itaquara, Estado da Bahia,
e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de junho de 1996. ....

2996

(80) -

(83) -

(84) -

(85) -

(86) -

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3059-3081, jun. 1996

3079
(87) -

(88)

(89)

(90)

(91)

(92)

(93)

(94)

(95)

(96)

(97)

Decreto de 25 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Horizonte, situado
nos Municípios de Wenceslau Guimarães e Itaquara, Estado da Bahia,
e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de junho de 1996......
- Decreto de 25 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fine de reforma agrária, o imóvel rural denominado Horizonte, situado
nos Municípios de Wenceslau Guimarães e Itaquara, Estado da Bahia,
e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de junho de 1996......
- Decreto de 25 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Arco-Íris, situado
nos Municípios de Wenceslau Guimarães e Itaquara, Estado da Bahia,
e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de junho de 1996......
- Decreto de 25 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Congresso, situado
no Município de ltaquara, Estado da Bahia, e dá outras providências.
Publicado no DO de 26 de junho de 1996.
- Decreto de 25 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fine de reforma agrária, o imóvel rural denominado Horizonte IHorizonte I, situado nos Municípios de Wenceslau Guimarães e Itaquara,
Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de
junho de 1996.
- Decreto de 25 de junho de 1996 - Aprova a alteração do art. 62 do
Estatuto Social da empresa pública Casa da Moeda do Brasil (CMB).
Publicado no DO de 26 de junho de 1996.
- Decreto de 26 de junho de 1996 - Outorga concessão à empresa
Ferroviária Novoeste S.A. para a exploração e o desenvolvimento do
serviço público de transporte ferroviário de carga na Malha Oeste, e dá
outras providências. Publicado no DO de 27 de junho de 1996..............
- Decreto de 27 de junho de 1996 - Outorga à Companhia Brasileira
de Alumínio (CBA) concessão de uso de bem público para os aproveitamentos hidrelétricos no Rio Juquiá-Guaçu, no Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 28 de junho de 1996.
- Decreto de 27 de junho de 1996 - Altera os arts. 22 e 32 do Decreto
de 6 de fevereiro de 1996, que dispõe sobre a transferência da Comissão
Nacional para as Comemorações do V Centenário do Descobrimento do
Brasil. Publicado no DO de 28 de junho de 1996.....................................
- Decreto de 28 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Torrões,
situado no Município de Uruoca, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de l' de julho de 1996.
- Decreto de 28 de junho de 1996 - Declara de Interesse social, para
fíns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Petrolina, situado
no Município de Caraúbas, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras
providências. Publicado no DO de 12 de julho de 1996............................

2997

2998

2999

3001

3002

3003

3004

3005

3006

3007

3008

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3059-3081, jun. 1966

3080
(98) -

Decreto de 28 de junho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Vazantes, situado
no Município de Canindé, Estado do Ceará, e dá outras providências.
Publicado no DO de 12 de julho de 1996...................................................

3009

Decreto de 28 de junho de 1996 - Institui como Patrono do Quadro
Complementar de Oficiais do Exército Brasileiro Maria Quitéria de
Jesus. Publicado no DO de 12 de julho de 1996.

3010

(100) - Decreto de 28 de junho de 1996 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento,
crédito suplementar no valor de R$ 6.252.376,00. Publicado no DO de
l' de julho de 1996.....................................................................................

3011

(99) -

REPUBLICAÇÕES
MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.483 - Medida Provisória de 5 de junho de 1996 - Reduz o Imposto de
Importação para os produtos que especifica e dá outras providências.
Publicada no DO de 7 de junho de 1996.
Republicada no DO de 11 de junho de 1996.

2649
3013

1.498 - Medida Provisória de 7 de junho de 1996 - Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras
providências. Publicada no DO de 10 de junho de 1996.
Republicada no DO de 11 de junho de 1996.

2701
3021

RESOLUÇÕES
38 -

39 -

Resolução de 30 de maio de 1996 - Autoriza o Estado de Mato Grosso
do Sul a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de Mato Grosso do Sul (LFTMS), destinando-se os
recursos ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no primeiro
semestre de 1996. Publicada no DO de 31 de maio de 1996e republicada
no DO de 3 de junho de 1996.

3049

Resolução de 30 de maio de 1996 -Autoriza o Estado de Pernambuco
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Pernambuco
(LFTPE), cujos recursos serão destinados à liquidação da sétima e
oitava parcelas de precatórios judiciais, bem como dos complementos
da primeira à sexta parcelas. Publicada no DO de 31 de maio de 1996
e republicada no DO de 5 de junho de 1996.

3051

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3059-3081, jun. 1996

3081
DECRETO NÃO NUMERADO
(71) -

Decreto de 21 de junho de 1996 - Reabre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito especial no valor de R$ 160.000.ono,oo, pelos
saldos apurados em 31 de dezembro de 1995, aberto por Decreto de 27
de dezembro de 1995. Publicado no DO de 24 de junho de 1996.
Republicado no DO de 28 de jrmbo de 1996.

2980
3053

RETIFICAÇÕES
LEIS
9.275 - Lei de 9 de maio de 1996 - Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1996. Publicada no DO de 10 de
maio de 1996 e retificada no DO de 5 de junho de 1996.
9.281 - Lei de 4 de junho de 1996 - Revoga os parágrafos únicos dos arts.
213 e 214 do Decreto-Leí ns
de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal. Publicada no DO de 5 de junho de 1996.
Retificada no DO de 7 de junho de 1996.
9.286 - Lei de 19 de junho de 1996 - Acrescenta parágrafo ao art. 2!1 da Lei
n 2 9.114, de 17 de outubro de 1995, que dispõe sobre a transferência de
Oficiais entre os diversos Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha, e
dá outras providências. Publicada no DO de 20 de junho de 1996.
Retificada no DO de 21 de junho de 1996.
Rerretificada no DO de 25 de junho de 1996.

3055

â.êãê,

2581
3055

2585
3056
3056

MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.474 - Medida Provisória de 5 de junho de 1996 - Fixa critérios para a
progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores,
altera o Anexo II da Lei ne 8.237, de 30 de setembro de 1991, para
implementação da isonomia a que se refere o § 12 do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências. Publicada no DO de 7 de junho
de 1996.
Retificada no DO de 12 de jrmbo de 1996.
1.497 - Medida Provisória de 7 de junho de 1996 - Cria a Gratificação de
Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências. Publicada
no DO de 10 de jrmbo de 1996...................................................................
Retificada no DO de 11 de jrmbo de 1996.

2607
3057

2696
3057
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ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ABASTECIMENTO

Álcool;Açúcar; Estoque
Medida Provisória n' 1.476, de 5 de junho de 1996

2619

AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA (ASA), TERESINA (PI)

Utilidade pública, declaração
(50) Decreto de 17 de junho de 1996

2958

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO DAS CONCESSÕES OUTORGADAS 1962/1980 N' 3

Décimo Sétimo ProtocoloAdicional; execução; Brasil e Chile
Decreto n' 1.942, de 27 de junho de 1996

2872

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO DAS CONCESSÕES OUTORGADAS 1962/1980 N' 10

Quinto ProtocoloAdicional;execução;Brasil e Colômbia
Decreto n' 1.941, de 27 de junho de 1996

2871

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RÉNEGOC1AÇÃO DAS CONCESSÕES OUTORGADAS NO PERÍODO 1962/1980 N' 11

Décimo ProtocoloAdicional;execução; Brasil e Equador
Decreto n lll.940, de 27 de junho de 1996

2870

ACORDO DE COOPERAÇÃO COMERCIAL, ECONÓMICAE INDUSTRIAL
Texto, aprovação; Brasil e Turquia
Decreto Legislativo nº 58, de 14 de junho de 1996

Col. Leia Rep, Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083-3125,jun. 1996

2777

3084
AÇÚCAR
Abastecimento; Estoque
Medida Provisória n" 1.476, de 5 de junho de 1996

2619

ADIClONALAO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DO FUNDO DA MARINHA
MERCANTE (AFRMM)
Legislação, alteração
Medida Provisória n~ 1.501, de 7 de junho de 1996

2744

ADMINISTRAÇÃO PúBLICA
Cargo em comissão; função gratificada; quantitativo
Medida Provisória n 21.491. de 7 de junho de 1996
Contrato; Licitação; Normas; Lei n 2 8.666/93, alteração
Medida Provisória n'l 1.500, de 7 de junho de 1996
Diárias; viagens ao exterior; Decreto nl:! 91.800/85, revogação
Decreto n' 1.932, de 17 de junho de 1996
Entidade, extinção, dissolução; Encargos; Lei n 2 8.931J94, alteração
Medida Provisória n'l 1.489, de 7 de junho de 1996
Servidor público. Jornada de trabalho; Decreto nl!1.590/95, alteração
Decreto n" 1.927, de 13 de junho de 1996

2819

ADOçÃO DE MENORES
Texto, aprovação; Convenção INTERAMERICANA SOBRE CONFLITOS DE LEIS EM MATÉRIA DE ADOçÃO DE MENORES
Decreto Legislativo n'! 60, de 20 de junho de 1996

2777

2682
2742

2829
2672

ADOçÃO ver ADOçÃO DE MENORES
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃo
Cargo em comissão; criação, reclassificação
Medida Provisória n'! 1.472, de 5 de junho de 1996

2600

AEDES AEGYPT1
Comissão Executiva Nacional e Consultiva de Avaliação e Acompanhamento do Plano Diretor de Erradicação, criação
Decreto n Q 1.934, de 18 de junho de 1996

2830

ÁLCOOL
Abastecimento; Estoque
Medida Provisória n9. 1.476, de 5 de junho de 1996

2619

ALENlA ELSAG SISTEMI NAVALI DO BRASIL
Instalação, autorização; Empresa Estrangeira
(4) Decreto de 4 de junho de 1996

2906

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

3085
ARco-íRIS, WENCESLAU GUIMARÃES E ITAQUARA (BA)
Interesse social, declaração

(89) Decreto de 25 de junho de 1996

2999

ASILO DA VELHICE E DOS DESAMPARADOS, BIRIQÜi (SP)
Utilidade pública, declaração

(80) Decreto de 24 de junho de 1996

2990

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO DE ARAXÁ, ARAXÁ (MG)
Utilidade pública, declaração

(8) Decreto de 4 de junho de 1996

2912

ASSISTl!:NCIA MÉDICO-SOCIAL

Financiamento; Fundo de Amparoao TrabalhadorCFAT);Sistema Único
de Saúde (SUS)
Medida Provisória n'2 1.494, de 7 de junho de 1996

2609

ASSISTl!:NCIA SOCIAL
Organização; Lei n2 8.742193, alteração
Medida Provisória n!? 1.473, de 5 de junho de 1996

2605

ASSOCIAÇÃO ALIANÇA PELA VIDA (ALIVI), SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de junho de 1996

2912

ASSOCIAÇÃO Cl!:LESTIN FREINET, BLUMENAU (SC)
Utilidade pública, declaração
(33) Decreto de 10 de junho de 1996

2940

ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE LAGARTO, LAGARTO (SE)
Utilidade pública, declaração

(8) Decreto de 4 de junho de 1996

2912

ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES DO OESTE DE MINAS (ADEFOM). DIVINÓPOLIS (MG)
Utilidade pública, declaração
(33) Decreto de 10 de junho de 1996

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E
CALIFÓRNIA, CALIFÓRNIA (PR)

2940

A INFÃNCIA

DE

Utilidade pública, declaração

(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

2912

3086
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DRA.
MARTHA SILVA GOMES, BELA VISTA DO PARAíso (PR)
Utilidade pública, declaração

(80) Decreto e 24 de junho de 1996

2990

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FísICOS DE ALAGOAS (ADEFAL),
MACEI6(AL)
Utilidade pública, declaração

(8) Decreto de 4 de junho de 1996

2912

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA LUTERANA DE BENEFICÉNCIA, GRAMADO(RS)
Utilidade pública, declaração

(32) Decreto de 10 de junho de 1996

2939

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR
Revogação; Decreto-Lei n!! 2.848140, art. 214
Lei n' 9.281, de 4 de junho de 1996
Retificada no DO de 7 de junho de 1996

2581
3055

ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTROLE, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Gratificação de Desempenho e Produtividade

Medida Provis6ria nl! 1.497, de 7 de junho de 1996
Publicado no no de 10 de junho de 1996
Retificado no DO de 11 de junho de 1996

2697
3021

ATOS NORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO
Redação, regras

Decreto n" 1.937, de 21 de junho de 1996

2853

AUMENTO DE CAPITAL
Banco do Brasil S.A.; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão

Medida Provisória nl! 1.504, de 13 de junho de 1996

2753

B
BANCO CENTRAL DO BBASIL
Convênio de subscrição de Ações
Corporação Andina de Fomento (CAF)
Decreto n Q 1.933, de 18 de junho de 1996

2829

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

3087
BANCO DO BRASIL S.A.
Aumento de Capital
Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão

Medida Provisória n' 1.504, de 13 de junho de 1996

2753

BRUMADO RADIODIFUSÃO SERTANEJA LTDA., BRUMADO (BA)
Radiodifusão; Serviços. concessão, permissão

(62) Decreto de 21 de junho de 1996

2970

c
CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES
FEDERAIS NÃO QUITADOS (CADIN)
Regulamentação

Medida Provisória n' 1.490, de 7 de junho de 1996

2673

CADE ver CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
CADIN ver CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E
ENTIDADES FEDERAIS NÃO QUITADOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Operaçãofinanceira, empréstimo; Prefeitura Municipalde CoronelBarros (RS)

Resolução n' 45, de 21 de junho de 1996

2789

CAPIM OU PINDOBA, MAMANGUAPE (PB)
Interesse social, declaração

(15) Decreto de 7 de junho de 1996

2920

CAPITAL SOCIAL
Autorização, aumento; Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebréa)

(55) Decreto de 20 de junho de 1996

2964

CARGO EM COMISSÃO
Criação; Ministério da Fazenda; Reclassificação; Advocacia-Geral da
União

Medida Provisôría n' 1.472, de 5 de junho de 1996

2600

QuadroDemonstrativoe funçõesgratificadas;FundaçãoOsório,Estatuto. aprovação

Decreto"" 1.944, de 27 de junho de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

2874

3088
Quantitativo; Administração Pública

Medida Provis6ria n' 1.491, de 7 de junho de 1996

2682

Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do

Estado
Ministério da Cultura
Decreto n' 1.928, de 13 de junho de 1996

2920

CARRElRA FlNANÇAS E CONTROLE
Servidor Público; Decreto n 9 95.076187. alteração
Decreto n' 1.926, de 13 de junho de 1996

2818

CASA DA MOEDA DO BRASIL (CMB)
Estatuto Social, alteração
(92) Decreto de 25 de junho de 1996

3003

CASA DE RECUPERAÇÃO MONTE DE sião, BARREIRAS (BA)
Utilidade Pública, declaração

(80) Decreto de 24 de junho de 1996

2990

CAULIM-I, BANANEIRAS (PB)
Interesse social, declaração

(l3) Decreto de 7 de junho de 1996

2918

CENTRO DE PESQUISA E ASSIST~NCIA EM REPRODUÇÃO HUMANA
(CEPARH), SALVADOR (BA)
Utilidade pública, declaração

(33) Decreto de 10 de junho de 1996

2940

CIDLE
Acordo de Alcance Parcial de Renegociações das Concessões Outorgadas

196211980, n' 3
Decreto nJl: 1.942, de 27 de junho de 1996

2872

CíRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHElRO DE SÃO PAULO
(CAMP-CAXlNGUI), SÃO PAULO (SP)
Utilidade Pública, declaração

(80) Decreto de 24 de junho de 1996

2990

COLÔMBIA
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgados
196211980 nl! 10; Quinto Protocolo Adicional,execução

Decreto n' 1.941, de 27 de junho de 1996

2871

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

3089
COMEMORAÇÕES DO V CENTENÁRIO DO DESCOBRIMENTO DO BRASIL
Comissão Nacional, transferência; Decreto de 6 de fevereiro de 1996,
alteração
(95) Decreto de 27 de junho de 1996
o..

3006

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL E CONSULTIVA DE AVALIAÇÃOE
ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR DE ERRADICAÇAO DO

AEDES AEGYPTI
Criação
Decreto n!! 1.934, de 18 de junho de 1996

2830

COMISSÃO FEDERAL DE TRANSPORTES FERROVIÁRIOS (COFER)
Atribuições
Decreto n" 1.945, de 28 de junho de 1996

2886

COMISSÃO NACIONAL
Transferência; Decreto de 6 de fevereiro de 1996, alteração; Comemorações do V Centenário do Descobrimento do Brasil
(95) Decreto de 27 de junho de 1996

3006

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMíNIO (CBA)
Concessão; Aproveitamentos hidrelétricos

(94) Decreto de 27 de junho de 1996

3005

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)
Recursos; Companhia Fluminense de Trens Urbanos (Plumitrens); Lei
n2 8.995/95, alteração
Medida Provisória n!? 1.468, de 5 de junho de 1996

2589

COMPANHIA CATARINENSE DE RÃDIO E TELEVISÃO, JOINVILLE
(SC)

Ftadiodifusão; Serviços,concessão,renovação
Decreto Legislativo n!! 61, de 27 de junho de 1996

2778

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRÃS)
Recursos, utilização; Fundo da Marinha Mercante (FMM)
Medida Provisória n!? 1.469, .de 5 de junho de 1996

2590

COMPANHIA FLUMINENSE DE TRENS URBANOS (FLUMITRENS)
Pagamento de Pessoal; Recursos; Lei n2 8.995/95, alteração
Medida Provisória nº 1.468, de 5 de junho de 1996

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188,

D.

6, p. 3083-3125, jun. 1996

2589

3090
CONCURSO PúBLICO
Procurador Autárquico do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Decreto n' 1.931, de 17 de junho de 1996

2828

CONGRESSO, ITAQUARA (BA)
Interesse social, declaração

(90) Decreto de 25 de junho de 1996

3001

CONSELHO ADMINlSTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE)
Normas; Lei nl!8.884194, alteração
Medida Provisória n!! 1.465-4, de 28 de junho de 1996

2771

CONSELHO DE RECURSOS
Sistema Financeiro Nacional; organização, funcionamento

Decreto n' 1.935, de 20 de junho de 1996

2834

CONSELHO NACIONAL DE POLíTICA CULTURAL
Estruturação

Decreto n' 1.939, de 25 de junho de 1996

2868

CONTAINER ESTRANGEffiO
Utilização, prazo, prorrogação, comércio interno; Decretos n 21.214/94 e

1.571195
Decreto n' 1.938, de 21 de junho de 1996

2868

CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
Serviço Público; Interesse público; Lei n 2 8.745/93, alteração
Medida Provisória n!! I.50S, de 13 de junho de 1996

2758

CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE CONFLITOS DE LEIS EM
MATÉRlA DE ADOÇÃO DE MENORES
Texto, aprovação

Decreto Legislativo n!!60, de 20 de junho de 1996

2777

CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE PROVA E INFORMAÇÃO
ACERCA DO DIREITO ESTRANGEIRO
Promulgação

Decreto nl! ].925, de 10 de junho de 1996

2817

CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO (CAF)
Convênio de subscrição de Ações; Banco Central do Brasil

Decreto n' 1.933, de 18 de junho de 1996

2829

CoI. Leis Rep. Fed. Brssil, Brssilia, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

3091
CORPO E QUADRO DE OFICIAIS
Transferência; Ministério da Marinha, Lei nll 9.114/95, alteração
Lei n' 9.286, de 19 de junho de 1996
Publicada no DO de 20 de junho de 1996
Retificada no DO de 21 de junho de 1996
Rerretificada no DO de 25 de junho de 1996

2585
3056
3056

CRECHE CANTINHO DO AMOR, MONTE AZUL PAULISTA (SP)
Utilidade Pública, declaração

(8) Decreto de 4 de junho de 1996

2912

CRECHE PROFESSORA SERAFINA MARTINS SODERO FERRAZ, SILVEIRAS (SP)
Utilidade Pública, declaração
(33) Decreto de 10 de junho de 1996

2940

CRÉDITO ESPECIAL
Ministério dos Transportes; Decretos de 12e 6 de novembro e de lI, 22
e 27 de dezembro/95

(54) Decreto de 18 de junho de 1996

CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
Autorização; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra)
Medida Provisória n 21.467, de 5 de junho de 1996

2963

2588

CRÉDITO PRESUMIDO
Utilização; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)

MediCÚJ Provisória n' 1.484, de 5 de junho de 1996

2657

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Autorização; Órgãos do Poder Executivo
Lei n' 9.287, de 27 de junho de 1996

2587

CRIME
Sentença Condenatória, execução; Efeitos penais; Lei nll 2.848/40
Lei n' 9.281, de 4 de junho de 1996
Publicada no DO de 5 de junho de 1996
Retificada no DO de 7 de junho de 1996

2581
3055

D
DÉBITO
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Dívida ativa, inscrição;

Lei" nll 8.844/94, alteração
,
Medida Provisória n ll 1.478, de 5 de junho de 1996

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

2627

3092
DÉCIMOS
Criação; servidor público civil; Remuneração; Leis nss 8.112190 e
8.911194, alteração
Medida Provisória n!! 1.480, de 5 de junho de 1996

2631

DÉCIMO SÉTIMO PROTOCOLO ADICIONAL
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas
196211980 n' 3; Brasil e Chile
Decreto n' 1.942, de 27 de junho de 1996

2872

DENGUE ver AEDES AEGYPTI
DEUTSCH - SüDAMERlKANISCHE BANK A. G.
Participação de capital; governo brasileiro
(83) Decreto de 24 de junho de 1996

2993

DÍVIDAMOBILIÁRIA
Estado de Mato Grosso do Sul; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n'l. 38, de 31 de maio de 1996
Publicada no DO de 31 de maio de 1996 e republicada no DO de 3 de
junho de 1996
Besoluçõo n' 48, de 21 de junho de 1996

3049
2794

Estado de Minas Gerais; Letra Financeira do Tesouro, emissão
ResoluçiW n' 51, de 28 de junho de 1996

2799

Estado de São Paulo; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n'243, de 14 de junho de 1996

2785

Estado do Rio Grande do Sul; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n' 44, de 14 de junho de 1996

2787

Estado do Rio de Janeiro; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n' 46, de 21 de junho de 1996

2790

Município do Rio de Janeiro; Letra Financeira do Tesouro, emissão

Resolução n Q 50, de 28 de junho de 1996

2797

Município do Rio de Janeiro (RJ); Operação Financeira
Resolução n' 41, de 14 de junho de 1996

2782

E
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
(SP)

s. A. (ELETROPAULO),

Utilidade Pública, declaração
(7) Decreto de 4 de junho de 1996

SÃO PAULO

2910

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

3093
EMBAIXADA DO BRASIL NA REPúBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA
DO LAOS
Criação

(84) Decreto de 24 de junho de 1996

2994

EMPRESA ESTRANGEIRA
Instalação, autorização
AIenia Elsag Sistemi Navali do Brasil
(4) Decreto de 4 de junho de 1996

2906

EMPRESA FERROVIÁRIA NOVOESTE S.A., RIO DE JANEIRO (RJ)
Transporte Ferroviário, concessão

(93) Decreto de 26 de junho de 1996

3004

ENCARGO FINANCEIRO
Autorização; Ministério da Fazenda
Medida Provisória n 21.466, de 4 de junho de 1996
Administração pública; Entidade; extinção, dissolução;
alteração

2587

Lei 0 2

8.931194.

Medida Prooísóría n' 1.489, de 7 de junho de 1996

2672

Recursos; crédito especial

(70) Decreto de 21 de junho de 1996

2979

EQUADOR
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no período de 196211980 n 2 11; Décimo Protocolo Adicional,
execução
Decreto n' 1.940, de 27 de junho de 1996

2870

EQUIPAMENTO; MÁQUINA; APARELHO; INSTRUMENTO
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Medida Provisória n 2 1.508, de 20 de junho de 1996

2664

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA
Diárias; Estudos no exterior, concessão; Decreto nl! 68.708nl, revogação
Decreto n' 1.932, de 17 de junho de 1996

2829

ESTAÇÃO ADUANEIRA DE FRONTEIRA (EAF)
Terminal alfandegado; serviços, concessão, permissão; Decreto n ll
1.910/96, alteração
Decreto n' 1.929, de 17 de junho de 1996

Col. Leia Rep. Fed. Braail, Braaília, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

2824

3094
ESTAÇÃO ADUANEIRA INTERIORES (EADI)

Terminal alfandegado; serviços, concessão, permissão; Decreto nl!
1.910/96, alteração
Decreto n'l 1.929, de 17 de junho de 1996

2824

ESTADO DE ALAGOAS
Operação financeira, empréstimo externo
Resolução n"47, de 21 de junho de 1996...................................................

2792

ESTADO DE MATO GROSSO
Justiça Eleitoral; crédito especial

(60) Decreto de 20 de junho de 1996

2969

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Letra Financeira do Tesouro (LFI'MS). emissão; Dívida mobiliária
Resolução n 2 38, de 31 de maio de 1996
Publicada no DO de 31 de maio de 1996 e republicada no DO de 3 de
junho de 1996
Resolução n"48, de 21 de junho de 1996....................................................

3049
2794

ESTADO DE MINAS GERAIS
Letra Financeira do Tesouro (LFrMG), emissão; Dívida mobiliária

Resolução n"51, de 28 de junho de 1996...................................................

2799

ESTADO DE PERNAMBUCO
Letra Financeira do Tesouro, emissão; Precatório, liquidação
Resolução n 2 39, de 31 de maio de 1996
Publicada no DO de 31 de maio de 1996 e republicada no DO de 5 de
junho de 1996

3051

ESTADO DE SANTA CATARINA
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura (Pronaf); Operações de Crédito Rural Emergencial, autorização

Resolução n' 42, de 14 de junho de 1996

2784

ESTADO DE SÃO PAULO
Letra Financeira do Tesouro (LFI'SP),emissãoj Dívida mobiliária

Resolução n~ 43, de 14 de junho de 1996

2785

ESTADO DO ESpfRITO SANTO
Justiça Eleitoral; crédito especial

(59) Decreta de 20 de junho de 1996

2968

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

3095
ESTADODO PARANÁ
Operação financeira; Empréstimo interno; Laboratório Central de Eletrotécnica e Eletrônica (LAC)
Resoluçoo n' 49, de 21 de junho de 1996

2795

ESTADODO RIO DE JANEIRO
Letra Financeira do Tesouro (LFrRJ), emissão; Dívida mobiliária

Resoluçoo n'46, de 21 de junho de 1996

ESTADODO RIO GRANDE DO SUL
LetraFinanceira do Tesouro (LFTRS), emissão; Dívida mobiliária
Resoluçoo n' 44, de 14 de junho de 1996

2790

2787

ESTRANGEIRO ver CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE PROVAE
INFORMAÇÃO ACERCADO DIREITO.ESTRANGEIRO
ESTUPRO
Liberdade sexual; art. 213, Decreto-Lei n 2 2.848140; Código Penal, revogação
Lei n' 9.281, de 4 de junho de 1996

PublicadanoDOde 5 de junho de 1996....................................................
Retificada no DO de 7 de junho de 1996

2581
3055

EUGJl:NIO, SÃO JOÃO DO PIAUÍ (PI)
Interesse social, declaração

(47) Decreto de 13 de junho de 1998

2955

F
FAZENDAACARAÍ, BARlIADO CORDA(MA)
Interesse social. declaração

(28) Decrete de 7 de junho de 1996

FAZENDAARACATY, VILARICA(MT)
Interessesocial,declaração
(75) Decreto de 24 de junho de 1996

2935

2983

FAZENDAARRAIAPoRÃ,REDENÇÃO(PA)
Interesse social, declaração

(35) Decreto de 10 de junho de 1996

2943

FAZENDAATRÁS DOS MORROS, GRANJA(CE)
Interesse social, declaração

{68l Decreto de 21 de junho de 1996
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

2977

3096
FAZENDA BRINCO DE OURO, JOÃO cÂMARA (RN)
Interesse social, declaração
(12) Decreto de 7 de junho de 1996

2917

FAZENDA CAlCÓ, BARRA DO CORDA (MA)
Interesse social, declaração
(18) Decreto de 7 de junho de 1996

2924

FAZENDA CAPRISA, SÃO MIGUEL DO TAPUIO (PI)
Interesse social, declaração
(11) Decreto de 7 de junho de 1996

2916

FAZENDA CAROBA, ALTO SANTO (CE)
Interesse social, declaração
(67) Decreto de 21 de junho de 1996

2975

FAZENDA CIGANO, ÁGUA FRIA DE GOIÁS (GO)
Interesse social, declaração
(77) Decreto de 24 de junho de 1996

2986

FAZENDA CURRAIS NOVOS, BARRA DO CORDA (MA)
Interesse social, declaração
(20) Decreto de 7 de junho de 1996

2926

FAZENDA E CASTANHAL MACACHEIRA, ELDORADO DO CARAJÁS
(PA)
Interesse social, declaração
(63) Decreto de 21 de junho de 1996

2971

FAZENDA ENCRUZILHADA, MACAU (RN)
Interesse social, declaração
(14) Decreto de 7 de junho de 1996

2919

FAZENDA FLORÃNIA, BARRA DO CORDA (MA)
Interesse social, declaração
(39) Decreto de 10 de junho de 1996

2947

FAZENDA FLORESTA, JOÃO PINHEIRO (MG)
Interesse social, declaração
(10) Decreto de 7 de junho de 1996

FAZENDA FURNAS DO FONTOURA, CANABRAVA DO NORTE (MT)
Interesse social, declaração
(41) Decreto de 10 de junho de 1996

2914

2949

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

3097
FAZENDA GUAJUVIRAS 11, SÃO GABRIEL (RS)
Interesse social, declaração
(9) Decreto de 7 de junho de 1996

2913

FAZENDA JARDIM, BARRA DO CORDA (MA)
Interesse social, declaração
(40) Decreto de 10 de junho de 1996

2948

FAZENDA MARíLIA, IBAITI, (PR)
Interesse social, declaração
(46) Decreto de 13 de junho de 1996

2954

FAZENDA MIÉIS OU MIEJE, CAMPINORTE E URUAÇU (GO)
Interesse social, declaração
(23) Decreto de 7 de junho de 1996

2929

FAZENDA MULUNGUZINBO, MOSSORÓ (RN)
Interesse social, declaração
(3) Decreto de 3 de junho de 1996

2905

FAZENDA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO"SOCORRO, LAGOA GRANDE (MG)
Interesse social, declaração
(78) Decreto de 24 de junho de 1996

2987

FAZENDA OLHO D'ÁGUA DOS CARNEIROS, PINDARÉ-MIRlM (MA)
Interesse social, declaração
(49) Decreto de 17 de junho de 1996

2957

FAZENDA OURO BRANCO, BARRA DO CORDA (MA)
Interesse social, declaração
(24) Decreto de 7 de junho de 1996

2931

FAZENDA PARELHAS, BARRA DO CORDA (MA)
Interesse social, declaração
(19) Decreto de 7 de junho de 1996

FAZENDA PARNAíBA, BAIXA GRANDE DO RIBEIRO E

2925

uauçut (PI)

Interesse social, declaração
(25) Decreto de 7 de junho de 1996

FAZENDA PERNAMBUCO, LAGOA GRANDE (MG)
Interesse social, declaração
(79) Decreto de 24 de junho de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

2932

2988

3098
FAZENDA RETIRO D'ÁLlA, LAGOA GRANDE (MG)
Interesse social, declaração
(76) Decreto de 24 de junho de 1996

2985

FAZENDA SANTA FÉ, CANDIOTA (RS)
Interesse social, declaração
(65) Decreto de 21 de junho de 1996

2973

FAZENDA SANTA RITA, BOM JESUS DO NORTE E APlACÁ (ES)
Interesse social, declaração
(2) Decreto de 3 de junho de 1996

2904

FAZENDA SÃO JOSÉ, CANAVlEIRAS (BA)
Interesse social, declaração
(17) Decreto de 7 de junho de 1996

FAZENDA SÃO PAULO, COROATÁ (MA)
Interesse social, declaração
(27) Decreto de 7 de junho de 1996

2923

2934

FAZENDA SÃO PEDRO, ABELARDO LUZ (SC)
Interesse social, declaração
(34) Decreto de 10 de junho de 1996

2942

FAZENDA SERIDÓ, BARRA DO CORDA (MA)
Interesse social, declaração
(26) Decreto de 7 de junho de 1996

2933

FAZENDA TATUíBI, CANABRAVA DO NORTE (MT)
Interesse social, declaração
(42) Decreto de 10 de junho de 1996

2950

FAZENDA TORRÕES, URUOCA (CE)
Interesse social, declaração
(96) Decreto de 28 de junho de 1996 ..

3007

FAZENDA UMARI, ARACATI (CE)
Interesse social, declaração
(66) Decreto de 21 de junho de 1996

2974

FAZENDA XOÁ, JOÃO cÂMARA (RN)
Interesse social, declaração
(36) Decreto de 10 de junho de 1996

2944

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

3099
FEBRE AMARELA ver AEDES AEGYPTI
FELIZ LEMBRANÇA, COROATÁ (MA)
Interesse social, declaração

(27) Decreto de 7 de junho de 1996

2934

FINANÇAS
Exercício Financeiro de 1996; Ministério do Planejamento e Orçamento
Unidade Orçamentária
Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996

3055

FINANÇAS E CONTROLE; Poder Executivo ver SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO DO PODER FXECIITIVO
90-FM STÉREO LTDA., PIRASSUNUNGA (SP)
Radiodifusão; Serviço, permissão

Decreto Legislativo n!! 56, de 14 de junho de 1996

2774

FORÇAS ARMADAS
Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação
Medida Provisória n!! 1.492, de 7 de junho de 1996

2684

FUNÇÃO GRATIFICADA
Estatuto, aprovação

Decreto n' 1.944, de 27 de junho de 1996

2874

Quantitativo, Administração Pública
Medida Provisória nº 1.491, de 7 de junho de 1996

2682

Remanejamento
Ministério da Administração Federal e Reforma:do Estado
Decreto n!! 1.928, de 13 de junho de 1996

2820

FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL BOM JESUS, BOM JESUS DA .
LAPA (BA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(43) Decreto de 11 de junho de 1996

2951

FUNDAÇÃO CULTURAL SANTA HELENA, SANTA HELENA DE GOIÁS
(GO)

Radiodifusão, Serviço, concessão, permissão

(44) Decreto de 11 de junho de 1996

2952

FUNDAÇÃO DE ASSISTJi:NCIA SOCIAL DE JANAúBA, JANAúBA (MG)
Utilidade Pública, declaração

(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083-3125,jun. 1996

2912

3100
FUNDAÇÃO DOM STANISLAU VAN MELIS, !poRÁ (GO)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
(31) Decreto de 10 de junho de 1996

2938

FUNDAÇÃO DOM STANISLAU VAN MELIS, SÃO Luís DE MONTES
BELOS(GO)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão

(51) Decreto de 18 de junho de 1996

2960

FUNDAÇÃO OSÓRIO
Cargo em comissão; função gratificada; Estatuto, aprovação
Decreto n!' 1.944, de 27 de junho de 1996

2874

FUNDO AEROVIÁRIO
Recriação, ratificação; Lei n" 9.276/96

Medida Prouisória n' 1.510, de 28 de junho de 1996

,

2767

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE (FNO)
Comissão de acompanhamento, criação, Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Extrativismo (Prodex)

Decreto n' 1.930, de 17 de junho de 1996

2825

FUNDO DE AMPAEO AO TRABALHADOR (FAT)
Recursos, alocação; Sistema Único de Saúde (SUB)
Medida Provisória n!! 1.494, de 7 de junho de 1996

2689

Recursos; Leis nVs 8.019/90 e 8.212191, alteração
Medida Provisória n!! 1.475, de 5 de junho de 1996

2617

FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAIS (FCVS)
Funcionamento; Legislação
Medida Provisória n Q 1.493, de 7 de junho de 1996

2688

FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES (FISTEL)
Recriação, ratificação; Lei n Q 9.276/96
Medida Provisória n 21.510, de 28 de junho de 1996

2767

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
Débito; Dívida ativa, inscrição; Leis nss 8.036/90 e 8.844/94, alteração
Medida Provisória n!! 1.478, de 5 de junho de 1996

2627

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

3101
FUNDO DE MARINHA MERCANTE (FMM)

Legislação, alteração
Medida Provisória n!!1.501, de 7 de junho de 1996

2744

Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de longo Prazo (TJLP)
Medida Prooieóría n 21.471, de 5 de junho de 1996

2596

Recursos, utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbrás)
Medida Provisória n'! 1.469, de 5 de junho de 1996

2590

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PISlPASEP
Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
Medida Provisória n 21.471, de 5 de junho de 1996

2596

FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
(FUNTREDE)

Funcionamento; Legislação
Medida Provisória n 21.493. de 7 de junho de 1996

2688

FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL (FESR)

Funcionamento; Legislação
Medida Provis6ria n!! 1.493, de 7 de junho de 1996

2688

FUNDO NACIONAL DE SAúDE

Recriação, ratificação; Lei n Q 9.276/96
Medida Provis6ria n!!1.510, de 28 de junho de 1996

2767

G
GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET)

Criação; Militar; Forças Armadas
Medida Provis6ria n 2 1.492, de 7 de junho de 1996

2684

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATMDADE DE PROTEÇÃO AO
VÔO

Criação; Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego (Dacta)
Medida Provis6ria n!! 1.497, de 7 de junho de 1996
Publicada no DO de 10 de junho de 1996
Retificada no DO de 11 de junho de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jnn. 1996

2697
3021

3102
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATMDADE DE FISCALIZAÇÃO
Criação; Ministério da Agricultura do Abastecimento

Medida Provisória nl! 1.496, de 7 de junho de 1996

2694

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)
Criação; Atividades de fmanças, controle, orçamento e planejamento
Medida Provisória nl! 1.497, de 7 de junho de 1996

Publicada no DO de 10 de junho de 1996
Retificada no DO de 11 de junho de 1996

2697
3021

GRUPO DE TRABALHO lNTERMINISTERIAL (GTI)
Criação; Políticas de Valorização da População Negra; Decreto de 20 de
novembro de 1995, alteração
(48) Decreto de 13 de junho de 1996

2957

GRUPO EDITORIAL SINOS S/A, CAMPO BOM (RS)
Radiodifusão; Serviços, concessão, permissão

(56) Decreto de 20 de junho de 1996

2964

H
HELENA SANTOS CABRAL
Pensão Especial, concessão
Lei n' 9.285, de 13 de junho de 1996

2584

HORlZONTElHORIZONTE I, WENCESLAU GUIMARÃES E !TAQUARA
(BA)
Interesse social, declaração

(91) Decreto de 25 de junho de 1996

3002

HORIZONTE, WENCESLAU GUIMARÃES ITAQUARA (BA)
Interesse social, declaração

(86) Decreto de 25 de junho de 1996
(87) Decreto de 25 de junho de 1996
(88) Decreto de 25 de junho de 1996
IMPORTAÇÃO
Normas, aplicação; medidas de salvaguarda; Decreto n 2 1.488195, regulamentação
Decreto n' 1.936, de 20 de junho de 1996

2996
2997
2998

2852

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083·3125, jnn. 1996

3103
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Isenção
Informática;Bens de; Tribunal Superior Eleitora!
Medida Provisória n' 1.509, de 20 de junho de 1996
Redução
Medida Provisória n' 1.483, de 5 de junho de 1996
Publicada no DO de 7 de junho de 1996
Republicada no DO de 11 de junho de 1996

2776

2649
3013

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
Alteração
Medida Provisória n' 1.506, de 20 de junho de 1996

2760

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IDUSTRIALIZADOS (IPI)
Crédito presumido; Utilização
Medida Provisória n'l1.484, de 5 de junho de 1996

2657

Isenção

Equipamento; Máquina;Aparelho;Instrumento
Medida Provisória n' 1.508, de 20 de junho de 1996

2764

Informática; Bens de Tribunal Superior Eleitoral

Medida Provisória n' 1.509, de 20 de junho de 1996
Recolhimento, prazo
Medida Provisória n 2 1.508, de 20 de junho de 1996

2766
2764

INFORMÁTICA
Bens de; ImpostosobreProdutosIndustrializados (IPI),isenção;Imposto
de Importação, isenção
Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n 21.509, de 20 de junho de 1996

2766

íNDICE DE PREÇOS
Normas; Decreto n'1 1.544195, alteração
Decreto n' 1.943, de 27 de junho de 1996

2873

INSTITUIÇÃO DE AMPARO E APRENDIZAGEM AO MENOR CARENTE,
POSSE(GO)

Utilidade Pública, declaração
(80) Decreto de 24 de junho de 1996

2990

INSTITUTO LAURA VICUNA, PORTO VELHO (ROl
Utilidade Pública, declaração

(33) Decretoode10 de junho de 1996
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

2940

3104
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÃRIA
(!NCRA)
Crédito Extraordinário, autorização
Medida Provisória n!! 1.467, de 5 de junho de 1996

2588

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PROCURADOR AUTÃRQUICO
Concurso Público, realização

Decreto nl! 1.931, de 17 de junho de 1996

2828

INTERESSE DO GOVERNO BRASILEIRO
Capital, participação estrangeira
(83) Decreto de 24 de junho de 1996

2993

INTERESSE PúBLICO
Contrato por prazo determinado; Serviço público; Lei n!! 8.745/93, alteração

Medida Provisória n Q 1.505, de 13 de junho de 1996

2758

INTERESSE SOCIAL
Declaração
Arco-íris, Wenceslau Guimarães e ltaquara (BA)

(89) Decreto de 25 de junho de 1996
Capim ou Pindoba, Mamanguape (PB)
(15) Decreto de 7 de junho de 1996

2999
2920

Caulim I, Bananeiras (PB)

(13) Decreto de 7 de junho de 1996

2918

Congresso, Itaquara (BA)

(90) Decreto de 25 de junho de 1996
Eugênio, São João do Piauí (PI)
(47) Decreto de 13 de junho de 1996
Fazenda Acaraí, Barra do Corda (MA)
(28) Decreto de 7 de junho de 1996

3001
2955
2935

Fazenda Aracaty J Vila Rica (MT)

(75) Decreto de 24 de junho de 1996

2983

Fazenda Arraiaporã, Redenção (PA)

(35) Decreto de 10 de junho de 1996

2943

Fazenda Atrás dos Morros, Granja (CE)

(68) Decreto de 21 de junho de 1996

2977

Fazenda Brinco de Ouro, João Câmara (RN)

(12) Decreto de 7 de junho de 1996

2917

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083-3I25,jun. 1996

3105
Fazenda Caicó, Barra do Corda (MA)

(18) Decreto de 7 de junho de 1996

2924

Fazenda Caprisa, São Miguel do Tapuio (PI)

(11) Decreto de 7 de junho de 1996

2916

Fazenda Caroba, Alto Santo (CE)

(67) Decreto de 21 de junho de 1996
Fazenda Cigano, Água Fria de Goiás (GO)
(77) Decreto de 24 de junho de 1996

2975
2986

Fazenda Currais Novos, Barra do Corda (MA)

(20) Decreto de 7 de junho de 1996

2926

Fazenda e Castanhal Macacheira, Eldorado do Carajás (PA)

(63) Decreto de 21 de junho de 1996

2971

Fazenda Encruzilhada, Macau (RN)

(14) Decreto de 7 de junho de 1996
Fazenda Florânia, Barra do Corda (MA)
(39) Decreto de 10 de junho de 1996

2919
2947

Fazenda Floresta, João Pinheiro (MG)

(10) Decreto de 7 de junho de 1996

2914

Fazenda Furnas do Fontoura, Canabrava do Norte (MT)

(41) Decreto de 10 de junho de 1996

2949

Fazenda Guajuviras 11,São Gabriel (RS)

(9) Decreto de 7 de junho de 1996

2913

Fazenda Jardim, Barra do Corda (MA)

(40) Decreto de 10 de junho de 1996
Fazenda Marília, Ibaiti (PR)
(46) Decreto de 13 de junho de 1996
Fazenda Miéis ou Mieje, Campinorte e Uruaçu (GO)
(23) Decreto de 7 de junho de 1996

2948
2954
2929

Fazenda Mulunguzinho, Mossoró (RN)

(3) Decreto de 3 de junho de 1996

2905

Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Lagoa Grande (MG)

(78) Decreto de 24 de junho de 1996
Fazenda Olho D'Água dos Carneiros, Pindaré-Mirim (MA)
(49) Decreto de 17 de junho de 1996

2987
2957

Fazenda Ouro Branco, Barra do Corda (MA)

(24) Decreto de 7 de junho de 1996

2931

Fazenda Parelhas, Barra do Corda (MA)

(19) Decreto de 7 de junho de 1996

2925

Fazenda Parnaíba, Baixa Grande do RIbeiro e Uruçuf (PI)

(25) Decreto de 7 de junho de 1996
CoI. Leis IWp. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jnn. 1996

2932

3106
Fazenda Pernambuco, Lagoa Grande (MG)

(79) Decreto de 24 de junho de 1996

2988

Fazendo Retiro D'Ália, Lagoa Grande (MG)
(76) Decreto de 24 de junho de 1996

2985

Fazenda Santa Fé, Candiota (RS)
(65) Decreto de 21 de junho de 1996

2973

Fazenda Santa Rita, Bom Jesus do Norte e Apiacá (ES)
(2) Decreto de 3 de junho de 1996

2904

Fazenda São José, Canavieiras (BA)
(17) Decreto de 7 de junho de 1996

2923

Fazenda São Paulo, Coroatá (MA)
(27) Decreto de 7 de junho de 1996

2934

Fazenda São Pedro, Abelardo Luz (SC)

(34) Decreto de 10 de junho de 1996

2942

Fazendo Seridó, Barra do Corda (MA)
(26) Decreto de 7 de junho de 1996

2933

Fazenda Tatuibi, Canabrava do Norte (MT)

(42) Decreto de 10 de junho de 1996

2950

Fazenda Torrões, Uruoca (CE)

(96) Decreto de 28 de junho de 1996

3007

Fazenda Umari, Aracati (CE)

(66) Decreto de 21 de junho de 1996

2974

Fazenda Xoá, João Câmara (RN)

(36) Decreto de 10 de junho de 1996

2944

Feliz Lembrança Coroata (MA)
(27) Decreto de 7 de junho de 1996

2934

Horizonte!Horizonte I, Wenceslau Guimarães e Itaquara (BA)

(91) Decreto de 25 de junho de 1996

3002

Horizonte, Wenceslau Guimarães e Itaquara (BA)

(86) Decreto de 25 de junho de 1996
(87) Decreto de 25 de junho de 1996
(88) Decreto de 25 de junho de 1996

2996
2997
2998

Jussaral Corrente, Vitória do Meariro (MA)

(21) Decreto de 7 de junho de 1996
Lotes n's 190 e 204, Araguacema (TO)
(64) Decreto de 21 de junho de 1996
Palestina, Santana do Matos (RN)
(69) Decreto de 21 de junho de 1996 .........,.......................................

2927
2972
2978

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

3107
Petrolina>Caraúbas(~)

(97) Decreto de 28 de junho de 1996

3008

Portugal, Alcântara (MA)

(37) Decreto de 10 de junho de 1996

2945

Prato Grande, Branquinha (AL)

(22) Decreto de 7 de junho de 1996

2928

Sereno, Barreiro e Cocal, Curionópolis (PA)

(38) Decreto de 10 de junho de 1996

2946

Sítio Santa Agostinha, Caraúbas (RN)

(16) Decreto de 7 de junho de 1996
Thomé Afonso, Itaiçaba (CE)
(1) Decreto de 3 de junho de 1996
Vazantes, Caníndé (CE)
(98) Decreto de 28 de junho de 1996

2921
2903
3009

IRMANDADE DO SANTísSIMO SACRAMENTO DA CANDELÁRlA, RIO
DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração

(80) Decreto de 24 de junho de 1996

2990

ISONOMIA SALARIAL

Servidor público civil; Lei nl,! 8.237/91
Medida Provisória n'l 1.474, de 5 de junho de 1996
Publicada no DO de 7 de junho de 1996
Retificada no DO de 12 de junho de 1996

2607
5057

J
JUSsARAL CORRENTE, VITÓRIA DO MEARIM (MA)
Interesse social, declaração

(21) Decreto de 7 de junho de 1996

2927

JUSTIÇA FEDERAL
Crédito especial
(85) Decreto de 24 de junho de 1996

2995

JUSTIÇA ELEITORAL
Crédito especial
(61) Decreto de 20 de junho de 1996

2962

Crédito especial; Estado de Mato Grosso

(60) Decreto de 20 de junho de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083-3125,jun. 1996

2968

3108
Crédito especial; Estado do Espírito Santo
(59) Decreto de 20 de junho de 1996
,

"'

,""""

,

,."......

2968

JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃo
Organização; Lei n" 8.457/92, alteração
Lei n' 9.283, de 13 de junho de 1996

2582

L
LABORATÓRIO CENTRAL DE ELETROTÉCNICA E ELETRÔNICA (LAC)
Operação financeira; Empréstimo interno; Estado do Paraná, garantia
Resolução n'2 49, de 21 de junho de 1996

2795

LEI DOS QUINTOS
Extinção; Servidor público civil; Décimos, criação; Leis n2s 8.112190 e
8.911194, alteração
Medida Provisória n'21.480, de 5 de junho de 1996

2631

LEI ORÇAMENTÁRIA ver ORÇAMENTO
LETRA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS (LFTMIGRS) (SP)
Emissão
Precatórios, liquidação; Resolução n!.! 53/95, alteração
Resolução n Q 40, de 14 de junho de 1996

2781

LETRA FINANCEIRA DO TESOURO
Autorização; Mato Grosso do Sul

Resolução n 2 38, de 31 de maio de 1996
Publicada no DO de 31 de maio de 1996 e republicada no DO de 3 de
junho de 1996

""

"".""...................................

Emissão
Dívida mobiliária
Estado de Mato Grosso do Sul
Resolução nº 38, de 31 de maio de 1996
Publicada no DO de 31 de maio de 1996 e republicada no DO de
3 de junho de 1996 """"
"" "
,,"",,...
Resolução n' 48, de 21 de junho de 1996 """ "
,,".........
Estado de Minas Gerais
Resolução n' 51 de 28 de junho de 1996
"
Estado de São Paulo
Resolução n'l 43, de 14 de junho de 1996

3049

3049
2794
2799
2785

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

3109
Estado do Rio de Janeiro
Resolução ne 46, de 21 de junho de 1996

Estado do Rio Grande do Sul
Resolução ne 44, de 14 de junho de 1996
Município do Rio de Janeiro
Resolução n!! 50, de 28 de junho de 1996
Precatório, liquidação; Estado de Pernambuco
Resolução n 2 39, de 31 de maio de 1996
Publicada no DO de 31 de maio de 1996 e republicada no DO de 5 de
junho de 1996

2790
2787
2797

3051

LIBERDADE SEXUAL
Estupro; art. 213, Decreto-Lei n!:! 2.848140; CódigoPenal, revogação
Lei n' 9.281, de 4 de junho de 1996
Publicada no DO de 5 de junho de 1966
Retificada no DO de 7 de junho de 1996

2581
3055

LOTES N'" 190 e 204, ARAGUACEMA(TO)
Interesse social, declaração
(64) Decreto de 21 de junho de 1996

2972

M
MARlANA OLIMPIO GRANJA
Pensão Especial; concessão
Lei n' 9.284, de 13 de junho de 1996..........................................................

2583

MARIA QUITÉRIA DE JESUS
Quadro Complementar de Oficiais do Exército Brasileiro, Patrono
(99) Decreto de 28 de junho de 1996

3010

MEMEI EDUCAÇÃO E ASSISTl1:NCIA, SANTO ANDRÉ (SP)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de junho de 1996

2912

MENSALIDADE ESCOLAR
Reajuste
Medida Provisória n!! 1.477, de 5 de junho de 1996

2622

MERCADO DE CAPITAIS
Normas; Lei n!l4.728/65, alteração
Medida Provisória nº 1.674-10, de 28 de junho de 1996

2770

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

3110
MILITAR
Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação; Forças
Armadas

Medida Provis6ria ne 1.492, de 7 de junho de 1996

2684

M1NISTÉIIIO
Organização
Medida Provis6ria n 21.498, de 7 de junho de 1996
Publicada no DO de 10 de junho de 1996
Repnblicada no DO de 11 de junho de 1996

2701
3021

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMADO ESTADO
Remanejamento
Ministério da Cultura
Decreto a' 1.928, de 13 de junho de 1996

2820

MINlSTÉIIIO DA CULTURA
Cargo em comissão, remanejamento

Decreto a' 1.928, de 13 de junho de 1996

2020

Crédito especial

(72) Decreto de 21 de junho de 1996

2981

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
Crédito suplementar
(73) Decreto de 21 de junho de 1996

2982

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Cargo em comissão, criação
Medida Provisória a' 1.472, de 5 de junho de 1996

2600

Encargos Financeiros, autorização

Medida Provisória a' 1.466, de 4 de junho de 1996

2587

MINISTÉRIO DA MARINHA
Corpo e Quadro de Oficiais, transferência; Lei n2 9.114/95, alteração
Lei a' 9.286, de 19 de junho de 1996
Publicada no DO de 20 de junho de 1996
Retificada no DO de 21 de junho de 1996
Rerretificada no DO de 25 de junho de 1996

2585
3056
3056

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Crédito especial
(71) Decreto de 21 de junho de 1996
Publicado no DO de 24 de junho de 1996
Republicado no DO de 28 de junho de 1996

2980
3053

Col. Leis Rep. Fed. BraaiI, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

3111
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Crédito. autorização; Rercursos Financeiros; Seguridade Social

Medida Provisória n Q 1.503, de 11 de junho de 1996

2753

Crédito suplementar; Seguridade Social

(100) Decreta de 28 de junho de 1996

3011

Exercício Financeiro de 1996
Unidade Orçamentária
Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996

Publicada no Suplemento nl! 90 do DO de 10 de maio de 1996 e
retificada no DO de 5 de junho de 1996

MINIsTÉRIO DOS TRANSPORTES

Crédito especial; Decretos de 12 e 6 de novembro e de 11. 22 e 27 de
dezembro/95

(54) Decreta de 18 de junho de 1996

2963

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS (RJ)
Autorização, cessão, utilização gratuita

(58) Decreto de 20 de junho de 1996

2966

MUNICÍPIO DE GUARULHOS (LFTMIGRS) (SP)
Letras Financeiras; Emissão; Precatórios, liquidação; Resolução nl!

53/95,a1teração
Resolução n' 40, de 14 de junho de 1996

2871

MUNIdÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Letra Financeira do Tesouro (LFTRJ), emissão; Dívida mobiliária
Resolução n' 50, de 28 de junho de 1996

2797

Operação Financeira; Empréstimo externo, autorização; Dívida mobiliária. redução

Resolução n' 41, de 14 de junho de 1996

2782

MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração

(33) Decreta de 10 de junho de 1996

2940

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL (NTN)
Emissão; Banco do Brasil S.A.; Aumento de Capital

Medida Provisória n' 1.504, de 13 de junho de 1996

Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

2753

3112
Utilização; Aquisição de bens e decretos; Programa Nacional de Desestatização (PND); Lei ns 8.031190, alteração
Medida Provisória n!' 1.486, de 7 de junho de 1996

2661

o
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA

Empréstimo; Caixa Econômica Federal; Prefeitura Municipal de Coronel
Barros (RS)
Resolução n Q 45, de 21 de junho de 1996

2789

Empréstimo externo, autorização; Dívida mobiliária interna, redução;
Município do Rio de Janeiro (RJ)
Resolução na 41, de 14 de junho de 1996

2782

Estado de Alagoas
Resolução n Q 47, de 21 de junho de 1996

2792

Prefeitura Municipal de São Paulo; Programa de Urbanização e Verticalização de Favelas -Prover/Cingapura; República Federativa do Brasil,
garantia
Resolução ne 52, de 28 de junho de 1996

2801

Empréstimo interno; Estado do Paraná; Laboratório Central de Eletrotécnica e Eletrônica (LAC), garantia
Resolução n 249. de 21 de junho de 1996

2795

ORÇAMENTO
Elaboração, diretrizes; Exercício de 1996. Lei 0 2 9.082195"alteração
Medida Provis6ria n!!1.502, de 7 de junho de 1996

2751

Programação e execução; Decreto ns 825/93, alteração
Decreto n' 1.924, de 7 de junho de 1996

2815

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO
Crédito suplementar. autorização
Lei n' 9.287, de 27 de junho de 1996

2587

p
PALESTINA, SANTANA DO MATOS (RN)
Interesse social, declaração
(69) Decreto de 21 de junho de 1996

2978

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

3113
PENSÃO ESPECIAL
Concessão
Lei n' 9.284, de 13 de junho de 1996
Lei n' 9.285, de 13 de junho de 1996

2583
2584

Reajuste; Rosálía Maria de Almeida da Conceição
Lei n' 9.282, de 13 de junho de 1996..........................................................

2582

PETROBRÃS ver PETRÓLEO BRASILEIRO S.A
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A (PETROBRÃS)
Reforma do Estatuto; Decreto de 30 de setembro de 1991; alteração

(5) Decreto de 4 de junho de 1996

2908

PETROLINA, CARAúBAS (RN)
Interesse social, declaração

(97) Decreto de 28 de junho de 1996

3008

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO; Poder Executivo ver SISTEMA DE
PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
PND ver PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO
pOLíTICA DE VALORIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NEGRA
Grupo de Trabalho Interrninisterial (GTI), criação; Decreto de 20 de
novembro de 1995, alteração

(48) Decreto de 13 de junho de 1996

2957

POPULAÇÃO NEGRA
Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), criação; Decreto de 20 de
novembro de 1995, alteração

(48) Decreto de 13 de junho de 1996

2957

PORTUGAL, ALCÃNTARA(MA)
Interesse social. declaração

(37) Decreto de 10 de junho de 1996

2945

PRATO GRANDE, BRANQUINHA (AL)
Interesse social, declaração

(22) Decreto de 7 de junho de 1996

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasílta, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

2928

3114
PRECATÓRIO

Liquidação
Estado de Pernambuco; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n!l39, de 31 de maio de 1996
Publicada no DO de 31 de maio de 1996 e republicada no DO de 5
de junho de 1996

3051

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BAREOS (RS)

Operação financeira, empréstimo; Caixa Econômica Federal
Resolução n Q 45, de 21 de junho de 1996

2789

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Operação financeira; Empréstimo externo; Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID); Programa de Urbanização e Verticalização de
Favelas (Prover/Cingapura); República Federativa do Brasil, garantia
Resolução ni!52, de 28 de junho de 1996

2801

PRESID);:NCIA DA REPÚBLICA

Organização
Medida Provisória n Q 1.498, de 7 de junho de 1996
Publicada no DO de 10 de junho de 1996
Republicada no DO de 11 de junho de 1996

2701
3021

PREVID);:NCIA SOCIAL

Benefícios, reajuste; Guia de recolhimento, alteração
Medida Provisória nl!1.463-2, de 28 de junho de 1996

2768

PROCURADOR AUTÁRQUICO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL (INSS)

Concurso público, realização
Decreto n' 1.931, de 17 de junho de 1996

..

2828

.

2811

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Compatibilização, receita, despesa
Decreto n'1'1.923, de 7 de junho de 1996

PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EXTRATIVISMO
(PRODEX)

Comissão de acompanhamento, criação; Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO)
Decreto nl! 1.930, de 17 de junho de 1996

2825

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

3115
PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA
(PROAGRO)
Título do Tesouro Nacional, emissão; Medida Provisória n21.5ü4l96
Decreto n' 1.947, de 28 de junho de 1996

2898

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOClAL (PIS)
Pessoa Jurídica; Contribuição; Lei n'' 8.212191
Medida Provisória n 21,485, de 7 de junho de 1996

2659

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOClAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔ·
NlO DO SERVIDOR PúBL!CO (PISIPASEP)
Contribuição

Medida Provisória n 21,495, de 7 de junho de 1996

2691

PROGRAMA DE URBANlZAÇÃO E VERTICALIZAÇÃO DE FAVELAS
(PROVERlCINGAPURA)

Empréstimo externo; Prefeitura Municipal de São Paulo; República
Federativa do Brasil, garantia
Resolução n' 52, de 28 de junho de 1996

2801

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)

Lei nl! 8.031190, alteração
Medida Provisória n" 1.481, de 5 de junho de 1996

2637

Nota do Tesouro Nacional, utilização
Medida Provisória n 2 1.486, de 7 de junho de 1996

2661

PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA
FAMILIAR (PRONAF)
Criação; Atribuições
Decreto n'1.946, de 28 de junho de 1996.....................................................

2788

Operações de Crédito Rural Emergencial, autorização; Estado de.Santa
Catarina, garantia
Resolução n'2. 42, de 14 de junho de 1996
"..........................

2784

PROJETO SOLIDARIEDADE (PROSOLl, FLORIANÓPOLIS (SC)
Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de junho de 1996

PUDOR ver ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083·3125, jun. 1996

2912

3116

Q
QUADRO COMPLEMENTAR DE OFICIAIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO
Patrono; Maria Quitéria de Jesus

(99) Decreto de 28 de junho de 1996

3010

QUINTO PROTOCOLO ADICIONAL
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas
196211980 n" 10; execução; Brasil e Colômbia

Decreto n' 1.941, de 27 de junho de 1996

2871

R
RÁDIO BURITI LTDA., RIO VERDE (GO)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão

(6) Decreto de 4 de junho de 1996

2909

RÁDIO CIDADE DAS ÁGUAS LTDA., AMPARO (SP)
Radiodifusão; Serviço, permissão
Decreto Legislativo n Q 57, de 14 de junho de 1996

2775

RÁDIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA., ARAPIRACA (AL)
Radiodifusão; Serviço, permissão

DecretoLegislativo n!! 54, de 14 de junho de 1996

2773

RÁDIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA., MACEIÓ (AL)
Radiodifusão; Serviço, permissão
Decreto Legislativo n Q 55, de 14 de junho de 1996

2774

RÁDIO CLUBE DO PARÁ PRC-5 LTDA., BELÉM (PA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(45) Decreto de 11 de junho de 1996

2953

RÁDIO CRUZEIRO FM LTDA., LONDRINA (PR)
Radiodifusão; Serviços, concessão, permissão
Decreto Legislativo n Q 63, de 27 de junho de 1996

2780

RÁDIO CULTURA DE CUIABÁ LTDA., CUIABÁ (0)
Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
(29) Decreto de 10 de junho de 1996

2936
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3117
RÁDIO ITAí LTDA., GUAíBA (RS)

Itadiodifusão,serviço,concessão, renovação
(53) Decreto de 18 de junho de 1996

2962

RÁDIO JORNAL DE AMAMBAí LTDA., AMAMBAí (MS)
Radiodifusão; Serviços, concessão, renovação
Decreto Legislativo n!! 62, de 27 de junho de 1996

2779

RÁDIO JORNAL DE SOUSA LTDA.
Radiodifusão; Serviços, concessão, renovação

(74) Decreto de 24 de junho de 1996

2982

RÁDIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA., ARACAJU (SE)
Radiodifusão, concessão, renovação

(81) Decreto de 24 de junho de 1996

2991

RÁDIO MARABÁ LTDA., lRAí (RS)
Radiodifusão; Serviços, concessão, renovação

(82) Decreto de 24 de junho de 1996

2992

RÁDIO RIO BALSAS LTDA., BALSAS (MA)

Radiodifusão, concessão,renovação
(52) Decreto de 18 de junho de 1996

2961

RÁDIO UNIVERSO LTDA., CURITIBA (PARANÁ)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(30) Decreto de 10 de junho de 1996

2937

RADIODIFUSÃO

Serviços,concessão;perrrrissão
Brumado Radiodifusão Sertaneja Ltda., Brumado (BA)
(62) Decreto de 21 de junho de 1996
Companhia Catarinense de Rádio e Televisão, Joinville (SC)
Decreto Legislativo n!! 61, de 27 de junho de 1996
Fundação Cultural e Educacional Bom Jesus, Bom Jesus da Lapa
(BA)
(43) Decreto de 11 de junho de 1996
Fundação Cultural Santa Helena, Santa Helena de Goiás (00)
(44) Decreto de 11 de junho de 1996
Fundação Dom Stanislau Van Melis, Iporá (00)
(31) Decreto de 10 de junho de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 6, p. ·3083-3125; jun..1996

2970
2778

2951
2952
2938

3118
Fundação Dom Stanislau Van Melis, São Luís de Montes Belos (00)

(51) Decreto de 18 de junho de 1996
Grupo Editorial Sinos S/A, Campo Bom (RS)
(56) Decreto de 20 de junho de 1996
90-FM Stéreo Ltda., Pirassununga (SP)
DecretoLegislativo n!.' 56, de 14 de junho de 1996
Rádio Buriti Ltda., Rio Verde (GO)
(6) Decreto de 4 de junho de 1996
Rádio.Cidade das Águas Ltda., Amparo (SP)
Decreto Legislativo n!l. 57, de 14 de junho de 1996
Rádio Clube de Alagoas Ltda., Arapiraca (AL)
Decreto Legislativo n" 54, de 14 de junho de 1996
Rádio Clube de Alagoas Ltda., Maceió (AL)
Decreto Legislativo n g 55, de 14 de junho de 1996
Rádio Clube do Pará PRC-5 Ltda., Belém (PA)
(45) Decreto de 11 de junho de 1996
Rádio Cruzeiro FF Ltda., Londrina (PR)
Decreto Legislativo n" 63, de 27 de junho de 1996
Rádio Cultura de Cuiabá Ltda., Cuiabá (MT)
(29) Decreto de 10 de junho de 1996
Rádio lta! Ltda., Guaiba (RS)
(53) Decreto de 18 de junho de 1996
Radiojornal' de Amamba! Ltda., Amambaí (MS)
Decreto Legislativo n li 62, de 27 de junho de 1996

2960
2984
2774

2909
2775

2773
2774

2953
2780

2936
2962
2779

Rádio Jornal de Sousa Ltda.

(74) Decreto de 24 de junho de 1996
Rádio Liberdade de Sergipe Ltda., Aracaju (SE)
(81) Decreto de 24 de junho de 1996
Rádio Marabá Ltda., Ira! (RS)
(82) Decreto de 24 de junho de 1996
Rádio Rio Balsas Ltda., Balsas (MA)
(52) Decreto de 18 de junho de 1996
Rádio Universo Ltda., Curitiba, (Paraná)
(30) Decreto de 10 de junho de 1996
TV Globo de Recife Ltda.
Decreto Legislativo n~ 59, de 14 de junho de 1996

2982
2991
2992
2961
2937
2777

REAL
Plano
Obrigações financeiras; Correção Monetária
Medida Provisória n 21.488, de 7 de junho de 1996

2666
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RECEITA E DESPESA DA UNIÃo 1996
Diretrizes
Lei n'l 9.275, de 9 de maio de 1996
Publicada no Suplemento nº- 90 do DO de 10 de maio de 1996 e retificada
no DO de 5 de junho de 1996

3055

RECURSO FINANCEIRO
Crédito, autorização; Seguridade Social; Ministério do Planejamento e
Orçamento
Medida Provisória n 21.503, de 11 de junho de 1996

2753

Fundo de Amparo ao Trabalhador CFAT); Seguridade Social, Seguro
Desemprego; Leis nse 8.019/90 e 8.212/91, alteração
Medida Provisória n' 1.475, de 5 de junho de 1996

2617

REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DO LAOS, REINO DA TAILÂNDIA
Embaixada do Brasil, criação

(84) Decreta de 24 de junho de 1996

2994

RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÓNIO NATURAL (RPPN)
Reconhecimento

Decreta n' 1.922, de 5 de junho de 1996

2805

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Sistema financeiro nacional
Medida Provisória n!! 1.470, de 5 de junho de 1996

2591

ROSÁLIA MARIA DE ALMEIDA DA CONCEIÇÃO
Pensão Especial, reajuste
Lei n' 9.282, de 13 de junho de 1996

2582

s
SALÁRIO MíNIMO
Reajuste
Medida Provisória nrJ.l,463·2. de 28 de junho de 1996

2768

SEGURIDADE SOCIAL
Crédito, autorização; Recursos Financeiros; Ministério do Planejamento
e Orçamento

Medida Provisória n' 1.503, de 11 de junho de 1996
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083·3125, jun. 1996
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3120
Ministério do Planejamento e Orçamento; credito suplementar
(100) Decreto de 28 de junho de 1996
Organização; Recursos; Leis ngg 8.019/90 e 8.212191, alteração
Medida Provisória n!!1.475, de 5 de junho de 1996

3011

2617

Previdência Social; Guia de Recolhimento; Servidor Público Civil, contribuição social
Medida Provisória n!!1.463-2, de ãgde junho de 1996

2768

Servidor público civil; Contribuição social
Medida Provisória n Q 1.482, de 5 de junho de 1996

2647

SEGURO DESEMPREGO
Recursos; Fundo de Amparo ao Trabalhador; Leis nss 8.019/90 e
8.212/91, alteração
Medida Provisória n!! 1.475, de 5 de junho de 1996

2617

SERENO, BARREIRO E COCAL, CURIONÓPOLIS (PA)
Interesse social, declaração
(38) Decreto de 10 de junho de 1996
SERVIÇO ALEMÃO DE INTERCÂMBIO ACAD1!:MICO (DAAD)
Autorização, instalação no Brasil
(57) Decreto de 20 de junho de 1996

2946

2965

SERVIÇO DE PROMOÇÃO §OCIAL E ASSIST1!:NCIAÀ SAúDE E EDUCAÇAO (SERPASE), !PUA (SP)
Utilidade Pública, declaração
(33) Decreto de 10 de junho de 1996
SERVIÇO PúBLICO
Contrato por prazo determinado; Interesse público; 'Lei n28.745/93,
alteração
Medida Provisória nº 1.505, de 13 de junho de 1996
SERVIDOR PúBLICO
Carreira Finanças e Controle; Decreto n Q 95.076187, alteração
Decreto nº 1.926, de 14 de junho de 1996
Isonomia salarial
Medida Provisória n!l 1.474, de 5 de junho de 1996
Publicada no DO de 7 de junho de 1996
Retificada no DO de 12 de junho de 1996
Jornada de trabalho; Decreto n!! 1.590/95, alteração
Decreto n Q 1.927, de 13 de junho de 1996
Seguridade Social; Contribuição social
Medida Provisória n Q 1.482, de 5 de junho de 1996 .....,...........................

2940

2758

2818

2607
3057

2819
2647
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SERVIDOR PúBLICO CIVIL
Previdência Social, contribuição
Medida Provisória n 21.463-2, de 28 de junho de 1996
Remuneração: Data de Pagamento
Medida Provisória n 21.479, de 5 de junho de 1996

2768
2629

Remuneração; Vantagem Pessoal, extinção; Lei dos Quintos; Décimos,
criação; Leis nss 8.112/90 e 8.911194, alteração
Medida Provisória n!!1.480, de 5 de junho de 1996
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
Organização
Medida Provisória n!! 1.499, de 7 de junho de 1996

2631

2728

SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO

Organização
Medida Provisória n" 1.499, de 7 de junho de 1996
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Organização, funcionamento; Conselho de Recursos
Decreto n Q 1.935, de 20 de junho de 1996

2728

",..,.................

2834

".....

2762

".."....

2591

SISTEMA úNIco DE SAÚDE (SUS)
Financiamento; Recursos; Assistência Médico-Social: Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT)
Medida Provisória nl! 1.494, de 7 de junho de 1996

2689

SíTIO SANTA AGOSTINHA, CARAúBAS (RN)
Interesse social, declaração
(16) Decreto de 7 de junho de 1996

2921

SOCIEDADE FRANCISCANA DA DIVINA PROVIDílNCIA, DUQUE DE
CAXIAS(RJ)
Utilidade Pública, declaração
(32) Decreto de 10 de junho de 1996

2939

Reestrutura, fortalecimento
Medida Provisória n!! 1.507, de 20 de junho de 1996

Responsabilidade solidária
Medida Provisória n!! 1.470, de 5 de junho de 1996

SOCIEDADE HOSPITALAR DE CARIDADE DE TAQUARA, TAQUARA
(RS)

Utilidade pública, declaração
(8) Decreto de 4 de junho de 1996
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 6, p. 3083-3125, jun. 1996

2912

3122
SOCIEDADE MANTENEDORA DE ASSIST~NCIA (SOMA), LONDRINA
(PR)
Utilidade pública, declaração

(80) Decreto de 24 de junho de 1996

2990

SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEIÇÃO DA BARRA, CONCEIÇÃO DA
BARRA (ES)
Utilidade Pública, declaração

(33) Decreto de 10 de junho de 1996

2940

T
TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP)
Criação
MedUfu Provisória n' 1.471, de 5 de junho de 1996

2596

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. (TELEBRÃS)
Capital Social, aumento

(55) Decreta de 20 de junho de 1996

2964

TERMINAIS RETROPORTUÃRlOS ALFANDEGADOS (TRA)

Terminal alfandegado; serviços, concessão, permissão; Decreto ns
1.910/96, alteração
Decreto nll 1.929, de 17 de junho de 1996

2824

TERMINAL ALFANDEGADO
Serviços, concessão, permissão; Decreto nO 1.910/96, alteração
Decreto n' 1.929, de 17 de junho de 1996

2824

TROMÊ AFONSO, ITAIÇABA (CE)
Interesse social, declaração
(l) Decreto de 3 de junho de 1996

2903

TíTULO DO TESOURO NACIONAL
Emissão
Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro); Medida Provisória n 2 1.504/96
Decreto n' 1.947, de 28 de junho de 1996

2598

TRABALHADOR
Participação nos lucros
Medida Provisória n ~ 1.487, de 7 de junho de 1996

2664
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TRANSPORTE FERROVIÁRIO
Concessão
Empresa Ferroviária Novoeste S.A., Rio de Janeiro (RJ)
(93) Decreto de 26 de junho de 1996 ..

3004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Informática, bens de; Isenção
Medida Provisória n!! 1.509, de 20 de junho de 1996

o,, ..••••••••••••••••••••••••••

2766

TURQUIA
Acordo de Cooperação Comercial, Econômica e Industrial; Texto, aprovação
Decreto Legislativo nº 58, de 14 de junho de 1996

2776

TV GLOBO DE RECIFE LTDA.
Radiodifusão; Serviço, permissão
Decreto Legislativo nº 59, de 14 de junho de 1996

.

2777

u
USO DE BEM PúBLICO
Aproveitamento hidrelétrico, concessão
Companhia Brasileira de Alumínio (CBA)
(94) Decreto de 27 de junho de 1996

3005

UTILIDADE PúBLICA
Declaração
Ação Social Arquidiocesana (ASA), Teresina (PI)
(50) Decreto de 17 de junho de 1996

2958

Asilo da Velhice e dos Desamparados, Birigüi (SP)
(80) Decreto de 24 de junho de 1996

2990

Asilo São Vicente de Paulo de Araxé, Araxá (MG)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996

2912

Associação Aliança Pela Vila (Alivi), São Paulo (SP)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996

2912

Associação Célestin Freinet, Blumenau (SC)
(33) Decreto de 10 de junho de 1996

2940

Associação de Caridade de Lagarto, Lagarto (SE)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996

2912
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3124
Associação de Deficientes do Oeste de Minas (Adefon), Divinõpolis
(MG)

(33) Decreto de 10 de junho de 1996

2940

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Califórnia,
Califórnia (PR)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996

2912

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância Dra. Martha
Silva Gomes, Bela Vista do Paraíso (PR)
(80) Decreto de 24 de junho de 1996

2990

Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas (Adefal), Maceió CAL)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996

2912

Associação Evangélica Luterana de Beneficência, Gramado (RS)
(32) Decreto de 10 de junho de 1996

2939

Casa de Recuperação Monte de Sião, Barreiras (BA)
(80) Decreto de 24 de junho de 1996
Centro de Pesquisa e Assistência em Reprodução Humana
(CEPARH), Salvador (BA)
(33) Decreto de 10 de junho de 1996
Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de São Paulo (CampOaxinguí), São Paulo (SP)
(80) Decreto de 24 de junho de 1996
:.......................

2990

2940

2990

Creche Cantinho do Amor, Monte Azul Paulista (SP)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996

2912

Creche Professora Serafina Martins Sodero Ferraz, Silveiras (SP)
(33) Decreto de 10 de junho de 1996

2940

Eletricidade de São Paulo S.A. (Eletropaulo), São Paulo (SP)
(7) Decreto de 4 de junho de 1996

2910

Fundação de Assistência Social de Janaúba, Janaúba (MG)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996

2912

Instituição de Amaparo e Aprendizagem ao Menor Carente, Posse
(GO)

(80) Decreto de 24 de junho de 1996
Instituto Laura Vicuiía, Porto Velho (RO)
(33) Decreto de 10 de junho de 1996

2990
,......................

2940

Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária, Rio de .Ianeiro (RJ)
. .
(80) Decreto de 24 de junho de 1996

2990

Memei Educação e ASsistência, Santo André (SP)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996

2912

Museu de Arte de SãO Paulo Assis Chateaubriand, São Paulo (SP)
(33) Decreto de 10 de junho de 1996

2940
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3125
Projeto Solidariedade (Prcscl), FlorianÓpolis (SC)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996

2912

Serviço de Promoção Social e Assistência à Saúde e Educação
(Serpase), Ipuã (SP)
(33) Decreto de 10 de junho de 1996
Sociedade Franciscana da Divina Providência, Duque de Caxias

2940

(RJ)

(32) Decreto de 10 de junho de 1996

2939

Sociedade Hospitalar de Caridade de Taquara, Taquara (RS)
(8) Decreto de 4 de junho de 1996

2912

Sociedade Mantenedora de Assistência (Soma), Londrina (PR)
(80) Decreto de 24 de junho de 1996
Sociedade Pestalozzi de Conceição da Barra, Conceição da Barra
(ES)
(33) Decreto de 10 de junho de 1996

2990

2940

v
VAZANTES, CANINDÉ (CE)
Interesse social, declaração
(98) Decreto de 28 de junho de 1996

.

3009
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LEIS

LEI N' 9.288, DE l' DE JULHO DE 1996
Altera dispositivo da Lei n" 8.436, de 25
dejunho de 1992, que institucionaliza o Programa de Crédito Educativo para estudantes
carentes.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' Os arts. 2', 5'e 7' da Lei n'8.436, de 25 de junho de 1992,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' (Vetado).
§ 1" A seleção dos candidatos ao Crédito Educativo será
feita na instituição em que se encontram matriculados, por
comissão constituída pela direção da instituição e por representantes, escolhidos democraticamente, do corpo docente e discente do estabelecimento de ensino.
§ 2' O crédito educativo abrange:
I - o financiamento dos encargos educacionais entre cinqüenta por cento e cem por cento do valor da mensalidade ou da
semestralidade, depositado pela Caixa Econômica Federal na
conta da instituição de ensino superior participante do programa;
II - (Vetado).
§ 3' (Vetado).
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3127-3184,jul. 1996
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Art. 5º Os recursos do Programa de Crédito Educativo
terão origem:
1
no orçamento do Ministério da Educação e do Desporto;
II - (Vetado);
III - na destinação de trinta por cento da renda líquida dos
concursos de prognósticos administrados pela Caixa Econômica
Federal, bem como dos recursos da premiação não procurados
pelos contemplados dentro do prazo de prescrição;
IV - na reversão dos financiamentos concedidos; e
V - em outras fontes.
§ 1º (Vetado).

§ 2º Na distribuição das vagas para O financiamento dos
encargos educacionais, de que trata o inciso I do § 2º do art. 2º desta
lei, será dada prioridade para as instituições de ensino superior que
mantenham programa de crédito educativo com recursos próprios.
Art. 7º Os financiamentos serão concedidos mediante contrato de abertura de crédito, nas seguintes condições:
I - liberação em parcelas mensais ou semestrais, por
prazo não superior à duração média do curso, estabelecida pelo
Ministério da Educação e do Desporto;
II - um ano de carência, contado a partir do término ou
da interrupção do curso;
III - amortização em pagamentos mensais em prazo máximo equivalente a uma vez e meia o período de utilização do
crédito, a contar do término do prazo de carência;
IV - (Vetado).
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 1º de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza
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LEI NQ 9.289, DE 4 DE JULHO DE 1996 (*)
Dispõe sobre as custas devidas à União,
na Justiça Federal de primeiro e segundo
graus e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q As custas devidas União, na Justiça Federal de primeiro e segundo graus, são cobradas de acordo com as normas
estabelecidas nesta lei.
§ 1Q Rege-se pela legislação estadual respectiva a cobrança de
à

custas nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício
da jurisdição federal.
§ 2Q As custas previstas nas tabelas anexas não excluem as
despesas estabelecidas na legislação processual não disciplinadas por
esta lei.
Art. 2Q O pagamento das custas é feito mediante documento de
arrecadação das receitas federais, na Caixa Econômica Federal (CEF),
ou, não existindo agência desta instituição no local, em outro banco
oficial.
Art. 3Q Incumbe ao Diretor de Secretaria fiscalizar o exato
recolhimento das custas.
Art. 4Q São isentos de pagamento de custas:
I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;
II - os que provarem insuficiência de recursos e os beneficiários da assistência judiciária gratuita;

III -

o Ministério Público;

(*) Republicada por ter saído com omissão no DO de 5.7.1996, (pág. 3561 desta obra),
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IV - os autores nas ações populares, nas ações civis públicas e
nas ações coletivas de que trata o Código de Defesa do Consumidor,
ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.
Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as
entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as
despesas judiciais feitas pela parte vencedora.
Art. 5' Não são devidas custas nos processos de habeas corpus
e habeas data.

Art. 6' Nas ações penais subdivididas, as custas são pagas a
final pelo réu, se condenado.
Art. 7º A reconvenção e os embargos à execução não se sujeitam
ao pagamento de custas.

Art. 8' Os recursos dependentes de instrumento sujeitam-se ao
pagamento das despesas de traslado.
Parágrafo único. Se o recurso for unicamente de qualquer das
pessoas jurídicas referidas no inciso I do art. 4', o pagamento das
custas e dos traslados será efetuado a final pelo vencido, salvo se este
também for isento.

Art. 9' Em caso de incompetência, redistribuído o feito a outro
juiz federal, não haverá novo pagamento de custas, nem haverá
restituição quando se declinar da competência para outros órgãos
jurisdicionais.
Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor
será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes
e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local
da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo
estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.
Art. 11. Os depósitos de pedras e metais preciosos e de quantias
em dinheiro e a amortização ou liquidação de dívida ativa serão
recolhidos, sob responsabilidade da parte, diretamente na Caixa
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Econômica Federal, ou, na sua inexistência no local, em outro banco
oficial, os quais manterão guias próprias para tal finalidade.
§ l' Os depósitos efetuados em dinheiro observarão as mesmas
regras das cadernetas de poupança, no que se refere à remuneração
básica e ao prazo.
§ 2' O levantamento dos depósitos a que se refere este artigo
dependerá de alvará ou de ofício do Juiz.

Art. 12. A unidade utilizada para o cálculo das custas previstas
nesta lei é a mesma utilizada para os débitos de natureza fiscal,
considerando-se o valor fixado no primeiro dia do mês.
Art. 13. Não se fará levantamento de caução ou de fiança sem
o pagamento das custas.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se como serviço externo as atividades exercidas no cumprimento
das diligências fora das dependências dos Tribunais Regionais Federais ou das Seções Judiciárias em que os Oficiais de Justiça estejam
lotados.

Art. 16. Extinto o processo, se a parte responsável pelas custas, devidamente intimada, não as pagar dentro de quinze dias, o
Diretor da Secretaria encaminhará os elementos necessários à
Procuradoria da Fazenda Nacional, para sua inscrição como divida
ativa da União.
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a
Lei n' 6.032, de 30 de abril de 1974, alterada pelas Leis n" 6.789, de
28 de maio de 1980, e 7.400, de 6 de novembro de 1985.
Brasília, 4 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson A. Jobim
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Tabela de Custas
Tabela I
Das Ações Cíveis em Geral
a) Ações cíveis em geral:

um por cento sobre o valor da causa, com o mínimo de dez Ufirs, e o
máximo de míl e oitocentos Ufirs;
b) processo cautelar e procedimentos de jurisdição voluntária:
cinqüenta por cento dos valores constantes da letra a;
c) causas de valor inestimável e cumprimento de carta rogatória:
dez Ufirs.
Tabela II
Das Ações Criminais em Geral
a) Ações penais em geral, pelo vencido, a final:

duzentas e oitenta Ufirs;
b) ações penais privadas:
cem Ufirs;
c) notificações, interpretações e procedimentos cautelares:
cinqüenta Ufirs.
Tabela III
Da Arrematação, Adjudicação e Remição
Arrematação, adjudicação e remição:
meio por cento do respectivo valor, com o mínimo de dez Ufirs e o
máximo de mil e oitocentos Ufirs.
Observação:
As custas serão pagas pela interessada antes da assinatura do auto
correspondente.
Tabela IV
Das Certidões e Cartas de Sentenças
Certidões em geral, por folha expedida:
a) mediante processamento eletrônico de dados:
quarenta por cento do valor da Ufir;
b) por cópia reprográfica:
dez por cento do valor da Ufir.
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LEI N" 9.290, DE 8 DE JULHO DE 1996
Modifica o valor da pensão especial de
que trata o art. i!! da Lei n!! 7.099, de 13 de
junho de 1983, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso N acionaI decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1° É concedida a Dom José Newton de Almeida Batista uma
pensão especiaI mensaI no vaIor, emjunbo de 1996, de R$ 1.680,00 (um
mil, seiscentos e oitenta reais), sendo esse valor reajustado nos mesmos
índices e na mesma data em que forem concedidos aumentos gerais aos
servidores públicos da União.
Parágrafo único. A pensão a que se refere este artigo não se
estenderá a descendentes ou eventuais herdeiros do beneficiado,
sendo extinta com o seu óbito.
Art. 2° A despesa decorrente desta lei correrá à conta de
encargos previdenciários da União, em respeito ao determinado
pela Lei n? 7.099, de 13 de junho de 1983.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
LEI N° 9.291, DE 11 DE JULHO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral) crédito suplementar no valor de
R$150.226.929,OO, para os fim; que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso NacionaI decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor da
Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor de R$ 150.226.929,00
(cento e cinqüenta milhões, duzentos e vinte e seis mil, novecentos e
vinte e nove reais), para atender à programação constante do Anexo
I desta lei.

Art. 29 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação da Reserva
de Contingência, indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 12.7.1996, págs. 12873/12874.

LEI Nº 9.292, DE 12 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre a remuneração dos membros dos conselhos de administração e fiscal
das entidades que menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1s A remuneração mensal devida aos membros dos conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e das sociedades
de economia mista federais, bem como das demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, não excederá, em nenhuma
hipótese, a dez por cento da remuneração mensal média dos diretores
das respectivas empresas.
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§ 1° A remuneração só será devida ao membro suplente do
conselho fiscal no mês em que comparecer a reuniões do conselho a
que pertencer, conforme registro em ata, no livro próprio.
§ 2° A prestação anual de contas das entidades de que trata este
artigo será acompanhada de demonstrativo da remuneração paga aos
respectivos conselheiros, bem como das atas das reuniões realizadas
durante o exercício.

§ 3° Aos membros dos conselhos a que se refere este artigo é
vedada:
I - a participação, a qualquer título, nos lucros da entidade;
II -

(Vetado).

§ 4° (Vetado).

Art. 2° O art. 119 da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único.
«Art. 119

.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à
remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia
mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer
entidades sob controle direto ou indireto da UIÚão, observado o
que, a respeito, dispuser legislação específica."

Art. 3° Compete aos órgãos integrantes do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo e aos conselheiros fiscais zelar pelo
cumprimento do disposto nesta lei.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se a Lei nO 7.733, de 14 de fevereiro de 1989,
e as demais disposições em contrário.
Brasília, 12 de julho de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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LEI Nº 9.293, DE 15 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de
1997 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Disposição Preliminar

Art. 1º São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art.
165, § 2', da Constituição, as diretrizes orçamentárias da União para
1997, compreendendo:
I
H

as prioridades e metas da administração pública federal;
a organização e estrutura dos orçamentos;

IH
as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos da
União e suas alterações;
IV -

as disposições relativas à dívida pública federal;

V - as disposições relativas às despesas da União com pessoal e encargos sociais;
VI - a política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento;
VII da União.

as disposições sobre alterações na legislação tributária

CAPÍTULO I
Das Prioridades e Metas da Administração Pública Federal

Art. 2' Em consonãncia com o Plano Plurianual para o período
1996 a 1999 o anexo desta lei estabelece as prioridades e as metas
para o exercício de 1997.
Parágrafo único. As prioridades e as metas constantes do anexo
desta lei terão precedência na alocação de recursos nos orçamentos
para o exercício de 1997, não constituindo as últimas em limite à
programação das despesas.
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CAPÍTULO II
Da Organização e Estrutura dos Orçamentos
Art. 3º O Projeto de Lei Orçamentária Anual que o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, será constituído de:
I
II -

texto de lei;
consolidação dos quadros orçamentários;

III - anexos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei;
IV - anexo do orçamento de investimento a que se refere o art.
165, § 5', Il, da Constituição, na forma definida nesta lei; e
V - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos orçamentos fiscal e da seguridade social.
§ 1a Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a
que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos
referenciados no art. 22, lII, da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964,
os seguintes demonstrativos:
I - da evolução da teceita do Tesouro Nacional, segundo
categorias econômicas e seu desdobramento em fontes, discriminando
cada imposto e contribuição de que trata o art. 195 da Constituição;

II - da evolução da despesa do Tesouro Nacional, segundo
categorias econômicas e grupo de despesa;
III - do resumo das receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e
origem dos recursos;
IV - do resumo das despesas dos orçamentos fiscal e da
seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica
e origem dos recursos;
V - da receita e da despesa, dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo categorias econômicas,
conforme o Anexo I da Lei n' 4.320, de 1964, e suas alteraçôes;
VI - das receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, de acordo com a classificação constante
do Anexo lII, da Lei nº 4.320, de 1964, e suas alteraçôes;
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VII - das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade
social, isolada e conjuntamente, segundo Poder e órgão, por grupo de
despesa e fonte de recursos;
VIII - das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade
social, isolada e conjuntamente, segundo a função, programa, subprograma e grupo de despesa;
IX - dos recursos do Tesouro Nacional, diretamente arrecadados, nos orçamentos fiscal e da seguridade social, por órgão;
X - da programação, referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212, da Constituição, ao
nível de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de programação;
Xl - dos recursos destinados à irrigação, nos termos do art.
42, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por região;
XlI - do resumo das fontes de financiamento e da despesa do
orçamento de investimento, segundo órgão, função, programa e subprograma.
§ 2' A mensagem que encaminhar o projeto de Lei Orçamentária Anual conterá:

I - relato sucinto da conjuntura econômica do País, com
indicação do cenário macroeconômico para 1997;
11 -

resumo da política econômica e social do Governo;

III - avaliação das necessidades de financiamento do setor
público federal, explicitando receitas e despesas, bem como indicando
os resultados primário e operacional implícitos no projeto de lei
orçamentária anual para 1997, os estimados para 1996 e os observados em 1995;
IV - justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente,
dos principais agregados da receita e da despesa.
§ 3' Acompanharão o projeto de Lei Orçamentária Anual demonstrativos contendo as seguintes informações complementares:
I - os resultados correntes dos orçamentos fiscal e da seguridade social;
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11 - os recursos destinados a eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental de forma a caracterizar o cumprimento do disposto no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias;
111 - a consolidação dos investimentos programados nos três
orçamentos da União, por unidade orçamentária, eliminadas as duplicidades;
IV - a discriminação dos subprojetos em andamento, cuja execução financeira, até 30 de junho de 1996, ultrapasse vinte por cento do
seu custo total estiroado, informando o percentual de execução e o custo
total acima referidos, observado o que estabelece o art. 10 desta lei;
V - as obras ou os serviços constantes da proposta orçamentária que tenham tido sua execução interrompida há mais de dois anos,
indicando subprojeto/subatividade orçamentária correspondente, órgão, etapa em execução da obra, custo total atualizado, custo para sua
conclusão e empresa executora;
VI -

(Vetado);

VII - o detalhamento dos custos unitários médios utilizados na
elaboração dos orçamentos para os principais itens de investiroentos;
VIlI - os recursos destinados à contrapartida nacional de empréstimos externos, nos orçamentos fiscal e da seguridade social, por
órgão e categoria de programação;
IX - a programação orçamentária, detalhada por subprojeto e
subatividade, relativa à concessão de quaisquer empréstimos, com os
respectivos subsídios, quando houver, no âmbito dos orçamentos
fiscal e da seguridade social;
X - o detalhamento, por unidade orçamentária da Administração Pública Federal que destine recursos para entidades de previdência fechada, do valor de suas contribuições a título de patrocinadores;
XI - o resumo das despesas do orçamento de investimento,
segundo órgão, função, programa e subprograma e grupo de despesa
da categoria capital;
XII -

(Vetado);
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XIII -

os valores, por subprojeto e subatividade, das transferên-

cias de recursos entre unidades orçamentárias, indicando, em relação à

transferidora e à recebedora, os códigos da unidade orçamentária, da
funcional-programática e da fonte de recursos, bem como o título do
subprojeto ou subatividade e respectivo número seqüencial;
XIV - a memória de cálculo sucinta da estimativa de gasto com
pessoal e encargos sociais e com o pagamento de benefícios previdenciários para o exercício de 1997;
XV - a memória de cálculo da estimativa das despesas com
amortização e com juros e encargos da divida pública interna e
externa mobiliária federal em 1997, indicando as taxas de juros, os
deságios e outros encargos e os prazos médios de emissão, considerados para cada tipo e série de título;
XVI - a situação observada no exercício de 1995 em relação aos
limites e às condições de que trata o art. 167, III, da Constituição;
XVII - O efeito, por região, decorrente de isenções e de quaisquer outros benefícios tributários, indicando, por tributo e por modalidade de benefício contido na legislação do tributo, a perda de receita
que lhes possa ser atribuída, bem como os subsídios financeiros e
creditícios concedidos por órgão ou entidade da administração direta
e indireta com os respectivos valores por espécie de benefício, em
cumprimento ao disposto no art. 165, § 6', da Constituição Federal;
XVIII -

(Vetado);

XIX - o gasto com pessoal e encargos sociais, por Poder e total,
executado nos últimos três anos, a execução provável em 1996 e o
programado para 1997, com a indicação da representatividade percentual do total em relação à receita corrente líquida, nos termos do
art. 38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, até 1994,
e da Lei Complementar n?82, de 23 de março de 1995, em 1996 e 1997;
XX -

(Vetado);

XXI - os pagamentos, por fonte de recursos, relativos aos
Grupos Natureza de Despesa (GND) juros e encargos da dívida e
amortização da dívida, da dívida interna e externa, realizados nos
últimos três anos, sua execução provável em 1996 e o programado
para 1997;
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XXII - as necessidades de financiamento do setor público federal, as implícitas no projeto de Lei Orçamentária Anual para 1997, as
resultantes da execução provável em 1996 e as observadas em 1995,
detalhando receitas e despesas, de modo a expressar os resultados
primário e operacional, com a indicação sucinta dos dados e das metodologias utilizados na apuração desses resultados, para cada ano;
XXIII - o estoque da dívida pública federal contratual, em 30
de junho de 1996, segundo as categorias interna e externa, indicando
sua variação líquida em relação a 31 de dezembro de 1995 e as
previsões referentes ao montante e à composição desse estoque em 31
de dezembro de 1996 e 1997;
XXIV -

(Vetado);

XXV - o estoque da dívida pública mobiliária federal, inclusive
daquela junto ao Banco Central do Brasil, em 30 de junho de 1995 e
de 1996, para cada uma das categorias interna e externa e, no àmbito
de cada uma delas, para cada tipo e série de título e respectivos prazos
de vencimento, bem como no mesmo nível de detalhamento, as
previsões do estoque para 31 de dezembro de 1996 e 1997;
XXVI - o impacto do Programa Nacional de Desestatização na
receita e na despesa da União, até 1997;
XXVII XXVIII XXIX -

(Vetado);
(Vetado);
(Vetado);

§ 4' Os valores constantes dos demonstrativos previstos no
parágrafo anterior serão elaborados a preços da proposta orçamentária, explicitada a metodologia utilizada.
§ 5' O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional os projetos de Lei Orçamentária Anual e dos créditos adicionais também
em meio magnético de processamento eletrônico.
§ 6' A Comissão mista permanente do Congresso Nacional a
que se refere o § l' do art. 166 da Constituição terá acesso a todos os
dados utilizados na elaboração da proposta orçamentária, inclusive
através do Sistema Integrado de Dados Orçamentários (Sidor).
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§ 7' Os demonstrativos e as informações complementares exigidos por esta lei identificarão, logo abaixo do respectivo título, o
dispositivo a que se referem.

Art. 4' Os orçamentos fiscal e da seguridade social compreenderão a programação dos Poderes da União, seus fundos, órgãos,
autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, sociedades de
economia mista e demais entidades em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto
e que dela recebam recursos do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto no caput deste artigo
as empresas que recebam recursos da União apenas sob a forma de:
I II serviços;

participação acionária;
pagamento pelo fornecimento de bens e pela prestação de

III -

pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos; e
IV - transferências para aplicação em programas de financiamento nos termos do disposto nos arts. 159, I, c, e 239, § 1', da
Constituição Federal.

Art. 5' Para efeito do disposto no art. 3' desta lei, os Poderes
Legislativo, Judiciário e o Ministério Público da União encaminharão ao Órgão Central do Sistema de Planejamento Federal e de
Orçamento, através do Sistema Integrado de Dados Orçamentários
(Sidor), suas respectivas propostas orçamentárias, para fins de
consolidação.
§ I" Na elaboração de suas propostas, as instituições mencionadas
no caput deste artigo terão como parâmetro de suas despesas globais os
limites estabelecidos conjuntamente com os limites do Poder Executivo,
nos termos dos arts. 99, § 1', e 127, § 3', da Constituição Federal e
observada a disponibilidade de receitas da União.

§ 2' (Vetado).
Art. 6' Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, segundo a classificação
funcional-programática, expressa por categoria de programação em
seu menor nível, indicando, para cada uma, a modalidade de aplicaCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilía, v. 188, n. 7, p. 3127-3184,jul. 1996
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ção, a fonte de recursos e o grupo de despesa a que se refere, observada
a seguinte classificação:
I -

pessoal e encargos sociais;

n -

juros e encargos da dívida;

In

outras despesas correntes;

IV

investimentos;

V
inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresas;
VI
VII

amortização da dívida;
outras despesas de capital.

§ F As categorias de programação de que trata o caput deste
artigo serão identificadas por subprojetos ou subatividades, com
indicação das respectivas metas.
§ 2º Os subprojetos e subatividades serão agrupados em projetos e atividades, contendo uma sucinta descrição dos respectivos
objetivos.
§ 3º No projeto de Lei Orçamentária Anual será atribuído a cada
subprojeto e subatividade, para fins de processamento, um código numérico seqüencial que não constará da lei orçamentária anual.
§ 4º O enquadramento dos subprojetos e subatividades na classificação funcional-programática deverá observar os objetivos precípuos
dos projetos e atividades, independentemente da entidade executora.
§ 5' (Vetado).
§ 6º As modificações propostas nos termos do art. 166, § 5º, da
Constituição Federal deverão preservar os códigos numéricos seqüenciais da proposta original.
§ 7º (Vetado).
§ 8º As fontes de recursos e as modalidades de aplicação aprovadas na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser
modificadas mediante publicação de ato do Poder Executivo, com a
devida justificativa, para atender às necessidades de execução.
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Art. 72 A modalidade de aplicação a que se refere o art. 6 2
destina-se a indicar o responsável pela execução e será identificada
na Lei Orçamentária pelos seguintes códigos:

r
II

IIr
IV

30
40
50
99

-

governo estadual;
administração municipal;
entidade privada sem fins lucrativos;
a ser definida pelo órgão executor.

Art. 8 2 Os projetos de lei de créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos para a Lei
Orçamentária Anual.
§ 12 Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que
indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas
sobre a execução dos subprojetos ou subatividades correspondentes.
§ 2 2 Os decretos de abertura de créditos suplementares editados mediante autorização na Lei Orçamentária Anual serão acompanhados, na sua publicação, de exposição de motivos que inclua a
justificativa e a indicação dos efeitos dos cancelamentos de dotações
sobre a execução dos subprojetos ou subatividades atingidos e suas
metas.
§ 32 Cada projeto de lei deverá restringir-se a uma única modalidade de crédito adicional.
CAPÍTULO III
Das Diretrizes Gerais para a Elaboração dos Orçamentos
da União e suas Alterações

Seção!
Das Diretrizes Gerais

Art. 9 2 Na programação da despesa não poderão ser:

r - fixadas despesas, sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas unidades executoras;
II - incluídos subprojetos com a mesma finalidade em mais
de um órgão;
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III - incluídas despesas a título de Investimentos - Regime
de Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade pública
formalmente reconhecidos, na forma do art. 167, § 3", da Constituição;
IV - transferidos a outras unidades orçamentárias do mesmo
órgão os recursos recebidos por transferência, ressalvados os casos do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e do Fundo de
Amparo ao Trabalhador; e
V - classificadas como subatividades dotações que visem ao
desenvolvimento de ações limitadas no tempo e das quais resultem
produtos que concorram para a expansão ou aperfeiçoamento da ação
do Governo.
Parágrafo único. Excetuados os casos de obras cuja natureza ou
continuidade física não permitam o desdobramento, a Lei Orçamentária Anual não consignará recursos a subprojeto que se localize em
mais de uma unidade da Federação, ou que atenda a mais de uma.
Art. 10. Além da observãncia das prioridades e metas fixadas
nos termos do art. 2' desta lei, a Lei Orçamentária e seus créditos
adicionais somente incluirão subprojetos novos se:
I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os subprojetos em andamento;
II -

(Vetado);

III - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma
etapa ou a obtenção de uma unidade completa.
Parágrafo único. Para fins de aplicação do disposto no caput
deste artigo, não serão considerados subprojetos com títulos genéricos
que tenham constado de leis orçamentárias anteriores e serão entendidos como subprojetos em andamento aqueles cuja execução financeira, até 30 de junho de 1996, ultrapassar vinte por cento do seu custo
estimado.
Art. 11. Não poderão ser destinados recursos para atender despesas com:
I - início de construção, ampliação, reforma voluptuária
ou útil, aquisição, novas locações ou arrendamentos de imóveis
residenciais;
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H - aquisição de mobiliário e equipamento para unidades
residenciais de representação funcional;
IH - aquisições de automóveis de representação, ressalvadas
aquelas referentes a automóveis de uso do Presidente, ex-Presidentes
e do Vice-Presidente da República, dos Presidentes da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal e dos Tribunais Superiores, dos
Ministros de Estado e do Supremo Tribunal Federal, do ProcuradorGeral da República e do Advogado-Geral da União;
IV - celebração, renovação e prorrogação de contratos de
locação e arrendamento de quaisquer veículos para representação
pessoal;
V - ações de caráter sigiloso, salvo quando realizadas por
órgãos ou entidades cuja legislação que as criou estabeleça, entre suas
competências, o desenvolvimento de atividades relativas à segurança
da sociedade e do Estado e que tenham como precondição o sigilo,
constando os valores correspondentes de subatividades ou subprojetos específicos;
VI - ações típicas dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, ressalvadas as previstas nos arts. 23, VIII, 30, VI e VII,
200, 204, I, e 225, § 12, III, da Constituição, em lei específica, ou
constantes do Plano Plurianual em vigor, financiadas total ou parcialmente pela União ou por agência financeira oficial de fomento, e
que se encontrem inacabadas, com mais de cinqüenta por cento de
execução, desde que já tenham aquelas entidades adimplido mais de
setenta por cento da contrapartida;
VII - clubes e associações de servidores ou quaisquer outras
entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o atendimento pré-escolar; e
VIII - pagamento a qualquer título a servidor da administração pública ou empregado de empresa pública ou de sociedade de
economia mista por serviços de consultoria ou assistência técnica
custeadas com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes
ou instrumentos congêneres firmados com órgãos ou entidades de
direito público ou privado, nacionais ou internacionais.
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§ 1" Para efeito desta lei, entende-se como ações típicas dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as ações governamentais que não sejam de competência exclusiva da União, nem de
competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios.
§ 2' Desde que as despesas sejam especificamente identificadas
nos orçamentos, excluem-se da vedação prevista:
I - nos incisos I e lI, as destinações para unidades equipadas,
essenciais à ação das organizações militares, as unidades necessárias
à instalação de novas representações diplomáticas no exterior as
residências funcionais dos Ministros de Estado e dos membros do
poder Legislativo em Brasília e as despesas dessa natureza, que
sejam relativas às sedes oficiais das representações diplomáticas no
exterior e que sejam cobertas com recursos provenientes da renda
consular;

II - no inciso 111, as -aquisições com recursos oriundos da
renda consular para atender às novas representações diplomáticas
no exterior.

Art. 12. As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas
por órgãos, fundos, autarquias, inclusive as especiais, fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais empresas em que a União, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do capital com direito a voto,
respeitadas as disposições previstas em legislação específica, somente
poderão ser programadas para investimentos e inversões financeiras
depois de atenderem integralmente às necessidades relativas aos
custeios administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos
sociais, bem como ao pagamento de amortização, juros e encargos da
dívida, e à destinação de contrapartida das operações de crédito.
§ 12 Os órgãos e entidades a que se refere o caput deste artigo
encaminharão à Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do
Planejamento e Orçamento, em prazo por ela fixado, o método de
cálculo das estimativas de arrecadação de suas receitas diretamente
arrecadadas para 1997.
§ 22 (Vetado).
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3127-3184,jul. 1996

3148

Art. 13. (Vetado).
Art. 14. Os recursos para compor a contrapartida de empréstimos internos e externos e para o pagamento de sinal, amortização,
juros e outros encargos, observados os cronogramas financeiros das
respectivas operações, não poderão ter destinação diversa da programada, exceto se comprovado documentadamente, pelo Congresso
N acional, erro na fixação desses recursos.
§ l' Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos
sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade da sua aplicação original.
§ 2' Somente serão incluídas no projeto de Lei Orçamentária
dotações relativas às operações de crédito contratadas ou aprovadas
pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, ou pelo Ministério da
Fazenda, até 30 de junho de 1996.
§ 3' (Vetado).

Art. 15. Sem prejuízo do disposto na Lei n' 8.020, de 12 de abril
de 1990, somente poderão ser destinados recursos dos orçamentos
fiscal e da seguridade social, inclusive de receitas diretamente arrecadadas dos órgãos e entidades da administração Pública Federal,
para entidade de previdência fechada ou congênere legalmente constituída e em funcionamento, até 10 de julho de 1989, desde que:
I - não aumente a participação relativa da patrocinadora, em
relação à contribuição dos seus participantes, verificada no exercício
de 1989; e
II - os recursos de cada patrocinadora, destinados a esta finalidade, não sejamsuperiores àqueles verificados no balanço de 1989,
atualizados pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna,
da Fundação Getúlio Vargas.
Art. 16. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária Anual e em
seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais,
ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das
seguintes condições:
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I - sejam de atendimento direto ao público nas áreas de
assistência social, saúde, ou educação e estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social CCNAS);
Il - sej am vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;
Ifl - atendam ao disposto no art. 204 da Constituição Federal,
no art. 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem
como na Lei n? 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
§ l' Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a
entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de
funcionamento regular, emitida no exercício de 1997, por três autoridades locais e comprovante de regularidade do mandato de sua
diretoria.
§ 2' É vedada, ainda, a inclusão de dotação global a título de
subvenções sociais.
§ 3' A destinação de recursos a Municípios e ao Distrito Federal,
inclusive para o atendimento às ações de assistência social, saúde e
educação, serão realizadas por intermédio de transferências intergovernamentais.

Art. 17. É vedada a inclusão de dotações, a título de auxílios
para entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde
que sejam:
I - voltadas para o ensino especial ou representativas da
comuuidade escolar das escolas públicas estaduais e municipais do
ensino fundamental ou, ainda, unidades mantidas pela Campanha
Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC);
Il - cadastradas junto ao Miuistério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal para recebimento de recursos
oriundos de programas ambientais doados por organismos internacionais ou agências estrangeiras governamentais; e

In - voltadas para as ações de saúde prestadas pelas Santas
Casas de Misericórdia, quando financiadas com recursos de organismos internacionais.
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Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas
na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federal ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo,
ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação
vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recursos originários da
repartição de receitas previstas em legislação específica, as repartições de receitas tributárias, as operações de crédito externas e as
destinadas a atender a estado de calamidade pública legalmente
reconhecido por ato ministerial, e dependerão da comprovação por
parte da unidade beneficiada, no ato da assinatura do instrumento
original, de que:
I - instituiu, regulamentou e arrecada todos os tributos previstos nos arts. 155 e 156, da Constituição, ressalvado o imposto
previsto no art. 156, UI, com a redação dada pela Emenda Constitucional n Q 3, quando comprovada a ausência do fato gerador;
U - a receita tributária própria corresponde, em relação ao
total das receitas orçamentárias, exclusive as decorrentes de operações de crédito, a pelo menos:
a) vinte e cinco por cento, no caso de Estado ou Distrito Federal;

b) cinco por cento, no caso de Municípios com mais de 150.000
habitantes;
c) três por cento, no caso de Municípios de 50.000 a 150.000
habitantes;
d) um e meio por cento, no' caso de Municípios de 25.000 a 50.000
habitantes;
e) meio por cento, no caso de Municípios com até 25.000 habitantes;

lU - não está inadimplente:
a) com a União, inclusive com as contribuições de que tratam os
arts. 195 e 239 da Constituição;
b) com as contribuições para o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço; e
c) com a prestação de contas relativas a recursos anteriormente
recebidos da administração pública federal, através de convênios, acordos, ajustes, subvenções sociais, contribuições, auxílios e similares.
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§ l' Ressalvadas as vedações constitucionais, fica o Poder Executivo autorizado a dispensar, mediante decreto, em caráter excepcional, as exigências previstas no inciso IH, deste artigo, para atendimento das ações incluídas nos bolsões de pobreza identificados como
áreas prioritárias no Programa Comunidade Solidária.
§ 2' É obrigatória a contrapartida dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, que poderá ser atendida através de recursos
financeiros ou bens e serviços economicamente mensuráveis e será
estabelecida de modo compatível com a capacidade financeira da
respectiva unidade beneficiada, tendo como limite mínimo e máximo:

I -

no caso dos Municípios:

a) cinco e dez por cento, se localizados nas áreas da Sudene, da
Sudam e da Baixada Fluminense e no Centro-Oeste, no caso de
Municípios com até 25.000 habitantes;
b) dez e vinte por cento, nos demais Municípios localizados nas
áreas da Sudene, da Sudam e da Baixada Fluminense e no CentroOeste;

c) dez e quarenta por cento, para as transferências no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), excluídos os Municípios relacionados
nas alíneas anteriores;
d) vinte e quarenta por cento, para os demais;

II -

no caso dos Estados e do Distrito Federal;

a) dez e vinte por cento, se localizados nas áreas da Sudene e da
Sudam e no Centro-Oeste; e
b) vinte e quarenta por cento, para os demais.

§ 3' A exigência de contrapartida fixada no parágrafo anterior
não se aplica aos recursos transferidos pela União:
1 - oriundos de operações de crédito internas e externas,
salvo quando o contrato dispuser de forma diferente;
II - oriundos de doações de organismos internacionais ou de
governos estrangeiros e de programas de conversão da dívida externa
doada para fins ambientais, sociais, culturais e de segurança pública;
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III - a Municípios que se encontrem em situação de calamidade pública formalmente reconhecida, durante o período que esta
subsistir; e
IV - para atendimento dos programas de educação fundamental e às ações incluídas nos bolsões de pobreza identificados como
áreas prioritárias no Programa Comunidade Solidária.
§ 4Q Caberá ao órgão transferidor:
I - verificar a implementação das condições previstas neste
artigo, exigindo, ainda, do Estado, Distríto Federal ou Município que
ateste o cumprimento dessas disposições, inclusive, através dos balanços contábeis de 1996 e dos exercícios anteriores, da Lei Orçamentária para 1997 e demais documentos comprobatórios; e
II - acompanhar a execução das subatividades ou subprojetos
desenvolvidos com os recursos transferidos.
§ 5Q AB transferências previstas neste artigo poderão ser feitas
por intermédio de instituições e agências financeiras oficiais, que
atuarão como mandatárias da União para execução e fiscalização,
devendo o empenho ocorrer até a data da assinatura do respectivo
acordo, convênio, ajuste ou instrumento congênere, e os demais
registros próprios no Sistema Integrado de Administração Financeira
(Siafi) nas datas da ocorrência dos fatos correspondentes.
§ 6Q O disposto neste artigo aplica-se igualmente à concessão
de empréstimo, financiamento ou aval pelo Tesouro Nacional para
Estado, Distrito Federal ou Município, inclusive suas autarquías,
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista em que
a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capita! com
direito a voto.
§ 7Q (Vetado).
Art. 19. Os empréstimos, financiamentos e refinanciamentos,
com recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, observarão
as seguintes condições:

I - na hipótese de operações com custo de captação indentificada, os encargos financeiros não poderão ser inferiores ao referido
custo;
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II - na hipótese de operações com custo de captação não identificado, os encargos financeiros não poderão ser inferiores à Taxa Referencial pró-rata tempore, ou, se for o caso, àqueles definidos em lei.
§ 1Q Serão de responsabilidade do mutuário, além dos encargos
financeiros previstos nos incisos I e 11, deste artigo, eventuais comissões,

taxas e outras despesas congêneres cobradas pelo agente financeiro.
§ 2Q Ressalvam-se das disposições deste artigo as operações
realizadas no ãmbito do Programa de Financiamento às Exportações
(Proex) e as demais operações de financiamento realizadas com mini
e pequenos produtores rurais, bem como os financiamentos para
aquisição, por autarquias e empresas públicas federais, de produtos
agropecuários destinados à execução da Política de Garantia de
Preços Mínimos, de que trata o Decreto-Lei n Q 79, de 19 de dezembro
de 1966, e à formação de estoques, nos termos do art. 31, da Lei
nQ 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que deverão ter sua execução
efetivada por intermédio do Sistema Integrado de Administração
Financeira (Siafi).

Art. 20. As prorrogações e composições de dívidas decorrentes de
empréstimos, financiamentos e refinanciamentos concedidos com recur-

sos dos orçamentos fiscal e da seguridade social somente poderão ocorrer
se vierem a ser expressamente autorizadas por lei específica.
Parágrafo único. Ressalvam-se do disposto neste artigo:
I - aquisição, por autarquias e empresas públicas federais,
de produtos agropecuários destinados à execução da Política de Garantia de Preços Mínimos, de que trata o Decreto-Lei nQ 79, de 1966,
e à formação de estoques, nos termos do art. 31, da Lei n? 8.171, de
1991;
II - a comercialização de produtos agropecuários;
III - os programas de investimentos agropecuários ou agroindustriais que contem com fontes de recursos de origem externa, desde

que a repaetuação para com o mutuário final se contenha no prazo da
operação de crédito externa e suas condições tenham sido aprovadas
pelo Conselho Monetário Nacional; e
IV - a exportação de bens e serviços, nos termos da legislação
vigente.
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Art. 21. A destinação de recursos para equalização de encargos
financeiros ou de preços, pagamento de bonificações a produtores e
vendedores e ajuda financeira, a qualquer título, a empresa com fins
lucrativos, observará o disposto nos arts. 18, parágrafo único, e 19,
da Lei n? 4.320, de 1964.
Parágrafo único. Será mencionada na respectiva atividade ou
projeto orçamentário a legislação que autorizou o benefício.

Art. 22. Serão constituídas, nos orçamentos fiscal e da seguridade social, reservas de contingência específicas vinculadas aos respectivos orçamentos em montante equivalente a três por cento:
I - da receita global de impostos, deduzidas as transferências
previstas no art. 159 da Constituição e a parcela da receita de
impostos vinculada à educação, no caso do orçamento fiscal; e
II - da receita das contribuições sociais, no caput do art. 195
da Constituição, no caso do orçamento da seguridade social.

Seção II
Das Diretrizes Específicas do Orçamento Fiscal
Art. 23. A programação a cargo da unidade orçamentária Operações Oficiais de Crédito - recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda conterá, exclusivamente, as dotações destinadas a atender
despesas com:
I - refinanciamento da dívida externa garantida pela União,
reestruturada nos termos das resoluções do Senado Federal vigentes, e da dívida interna adquirida e refinanciada ao amparo da Lei
n? 8.727, de 5 de novembro de 1993;
II - financiamento de programas de custeio e investimento
agropecuário e de investimento agroindustrial;
III - financiamento para a comercialização de produtos agropecuários, inclusive os agroecológicos, nos termos previstos no art. 4 Q
do Decreto-Lei nO 79, de 1966, financiamento de estoques previstos
no art. 31, da Lei nO 8.171, de 1991, e, também, financiamento para
aquisição de produtos agropecuários de que trata o art. 5°, § 5°, IV, da
Lei nO 9.138, de 29 de novembro de 1995;
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IV - financiamento de exportações, desde que tais operações
estej am abrangidas pelo Programa de Financiamento às Exportações (Proex); e
V - equalização de preços de comercialização da Política de
Garantia de Preços Mínimos e equalização de taxas de juros e outros
encargos financeiros, previstas em lei específica.
§ I' As despesas de que trata este artigo serão financiadas com
recursos provenientes de:
I - operações de crédito externas;
II - emissão de Títulos Públicos Federais, destinados ao pagamento integral da equalização de taxas de juros dos financiamentos
às exportações, nos termos do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), e em conformidade com a Lei n' 8.187, de I" de junho
de. 1991; e
III - retorno de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos concedidos, a qualquer tempo, nas modalidades que, a partir de 1988,
passaram a integrar as Operações Oficiais de Crédito - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda, observando-se que:
a) o retorno do refinanciamento da dívida externa do setor público, reestruturada nos termos das resoluções do Senado Federal,
será aplicado, exclusivamente, no resgate de amortizações, juros e
outros encargos dos títulos do Tesouro Nacional emitidos para aquela
finalidade; e
b) o retorno dos créditos refinanciados ao amparo da
Lei n? 8.727, de 1993, destinar-se-á exclusivamente, ao pagamento
de amortizações, juros e outros encargos da dívida assumida pela
União, nos termos da referida lei.

§ 2' Os financiamentos de programas de custeio e investimentos agropecuários serão destinados, exclusivamente, aos mini e pequenos produtores rurais e suas cooperativas e associações, ressalvados aqueles financiados por recursos externos.
§ 3' O Poder Executivo poderá utilizar os estoques estratégicos
de alimentos básicos para distribuição ou permuta visando o combate à fome e à miséria, dando preferência aos produtos com risco de
perecimento.
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§ 4 Q OS empréstimos e financiamentos destinados à formação de
estoques reguladores e estratégicos, obedecidos os limites e condições
estabelecidos em lei e pelo Conselho Monetário Nacional poderão ser
financiados também com recursos não previstos no § 1Q deste artigo.

Art. 24. A programação orçamentária do Banco Central do Brasil obedecerá ao disposto nesta lei e compreenderá as despesas com
pessoal e encargos sociais, outros custeios administrativos e operacionais, inclusive àquelas relativas a planos de benefícios e de assistência a servidores e investimentos.
Art. 25. Do total de investimentos programados no orçamento
fiscal:
I - para rodovias federais, serão destinados no máximo vinte
por cento à construção e pavimentação de rodovias;
II - (Vetado).
Parágrafo único. Não se incluem no limite fixado neste artigo os
investimentos em rodovias para eliminação de pontos críticos e adequação de capacidade das vias.

Art. 26. A destinação de recursos para as ações de alimentação
escolar obedecerá ao princípio da descentralização, observado o seguinte:
I - a distribuição será proporcional ao número de alunos
matriculados nas redes públicas de ensino localizadas em cada Município, no ano anterior;
II - os recursos da União destinados ao conjunto de Municípios de cada Estado e ao Distrito Federal serão alocados em categorias
de programação específicas; e

III - os repasses serão realizados diretamente às administrações públicas municipais ou no seu impedimento legal ao Governo do
Estado ou à unidade executora de convênio cuja entidade beneficiária
seja a escola pública de ensino fundamental, que se responsabilizará
pelo atendimento.
Parágrafo único. As aquisições de alimentos destinados aos
programas de alimentação escolar deverão ser feitas prioritariamente
nos Municípios, Estados ou Regiões de destino.
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Art. 27. Os fundos de incentivos fiscais não integrarão a Lei
Orçamentária, figurando, exclusivamente, no projeto de lei, em conformidade com o disposto no art. 165, § 6', da Constituição.
Seção III
Das Diretrizes Específicas do Orçamento da Seguridade Social

Art. 28. O orçamento da seguridade social compreenderá as
dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e
assistência social e obedecerá ao disposto nos arts. 194, 195, 196,200,
201 203 e 212, § 4', da Constituição, e contará, dentre outros, com
rec~sos provenientes:
I - das contribuições sociais previstas na Constituição;
II - das receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que
integram, exclusivamente, este orçamento;

III - da contribuição para o plano de seguridade social do
servidor, que será utilizada, para despesas no ámbito dos Encargos
Previdenciários da União; e
IV -

do orçamento fiscal.

§ l' A destinação de recursos para atender a despesas com
ações e serviços públicos de saúde e de assistência social obedecerá
ao princípio da descentralização.
§ 2' (Vetado).

Art. 29. O orçamento da seguridade social discriminará:
I - as dotações relativas às ações descentralizadas de saúde
e assistência social, em categorias de programação específicas para
cada Estado, para o Distrito Federal e para o conjunto dos Municípios
de cada um dos Estados;
II - as dotações relativas ao pagamento de beneficios, em categorias de programação específicas para cada categoria de beneficio; e
III - no demonstrativo de que trata o art. 3', § 1', IV, desta lei,
separadamente, as estimativas relativas às contribuições para a
seguridade social dos empregadores, incidentes sobre a folha de
salários, o faturamento e o lucro dos trabalhadores, estabelecidas,
respectivamente, nos incisos I e II do art. 195 da Constituição.
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Art. 30. A proposta orçamentária para 1997 poderá prever recursos para a implantação do Programa de Garantia de Renda Mínima, alocados em subatividades específica.

SeçãoN
Das Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento
Art. 31. O Orçamento de investimento, previsto no art. 165, §
5', H, da Constituição, será apresentado para cada empresa em que
a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social
com direito a voto.
§ l' Para efeito de compatibilidade da programação orçamentária a que serefere este artigo, com a Lei n' 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, serão considerados investimentos as despesas com aquisição
do ativo imobilizado, excetuadas as relativas à aquisição de bens para
arrendamento mercantil.
§ 2' A despesa será discriminada nos termos do art. 6', desta
lei, segundo a classificação funcional-programática, expressa por
categoria de programação em seu menor nível, inclusive com as fontes
previstas no § 3', deste artigo, apresentadas em demonstrativo que
acompanhará a proposta orçamentária.
§ 3' O detalhamento das fontes de financiamento do investimento de cada entidade referida no caput deste artigo, será feito de
forma a evidenciar os recursos:

I - gerados pela empresa;
H - decorrentes de participação acionária da União, diretamente ou por intermédio de empresa controladora;
IH - oriundos de transferências da União, sob outras formas
que não as compreendidas no inciso 11;
IV - oriundos de empréstimos da empresa controladora;
V - oriundos da empresa controladora, não compreendidos
naqueles referidos nos incisos H e IV;
VI - decorrentes de participação acionária de outras entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União;
VII - oriundos de operações de crédito externas;
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VIII - oriundos de operações de crédito internas, exclusive as
referidas no inciso IV;
IX - de outras origens.
§ 4º A programação dos investimentos à conta de recursos
oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, inclusive
mediante participação acionária, observará o valor e a destinação
constantes do orçamento original.
§ 5º As empresas cuja programação conste integralmente no
Orçamento Fiscal ou no Orçamento da Seguridade não integrarão o
Orçamento de Investimento das Estatais.
Art. 32. Não se aplicam às empresas integrantes do orçamento
de investimento as normas gerais da Lei nº 4.320, de 1964, no que
concerne ao regime contábil, execução do orçamento e demonstrativo
de resultado.
Parágrafo único. Excetua-se do disposto no caput deste artigo a
aplicação, no que couber, dos arts. 109 e 110, da Lei nº 4.320, de 1964,
para as finalidades a que se destinam.
Art. 33. A mensagem que encaminhar o projeto de Lei Orçamentária ao Congresso Nacional será acompanhada de demonstrativo sintético, por empresa, do Programa de Dispêndios Globais, informando a origem dos recursos, com o detalhamento mínimo igual ao
estabelecido no § 3º, do art. 31, desta lei, bem como a previsão da sua
respectiva aplicação, por grupo de despesa.
CAPÍTULOrv
Das Disposições Relativas à Dívida Pública Federal
Art. 34. Todas as despesas relativas à dívida pública federal,
mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da
Lei Orçamentária Anual.
§ 1º As despesas com o refinanciamento da dívida pública mobiliária federal, interna e externa, e a estimativa da receita proveniente da emissão de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional
para atendê-lo, serão incluídas, na lei e em seus anexos, separadamente das demais despesas com serviço da dívida e das demais
receitas provenientes da emissão de títulos.
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§ 2º Entende-se por refinanciamento o pagamento do principal
da dívida mobiliária federal corrigido, com receita proveniente da
emissão de títulos, e por sua amortização efetiva, seu pagamento com
recursos de outras fontes.

§ 3' As despesas com o refinanciamento da dívida mobiliária
federal constarão da lei em unidade orçamentária específica, distinta
da que contemple os encargos financeiros da União.
Art. 35. A Lei Orçamentária Anual não poderá inclnir estimativa de receita decorrente da emissão, de títulos da dívida pública
federal interna superior à necessidade de atendimento das despesas
com:
I - a amortização, inclusive o refinanciamento, os juros e
outros encargos da dívida, interna e externa, de responsabilidade
direta ou indireta do Tesouro Nacional;

H - o refinanciamento da dívida externa do setor público
que seja, ou venha a ser de responsabilidade da União, nos termos
das resoluções do Senado Federal vigentes;

IH - o aumento do capital de empresas e sociedades em que
a União detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social
com direito a voto e que não estejam incluídas no programa de
desestatização, devendo os títulos conter cláusula de inalienabilidade
até o seu vencimento e serem vendidos ao par às empresa e sociedades
com juros de até seis por cento ao ano e prazo mínimo de resgate de
cinco anos, para principal e juros;
IV - A desapropriação de imóveis rurais, para fins de reforma agrária, nos termos do art. 184, § 4', da Constituição, no caso dos
Títulos da Dívida Agrária;
V - a equalização de taxas de juros dos financiamentos às
exportações, no ãmbito do Programa de Financiamento às exportações
(Proex), previsto no art. 2', da Lei n' 8.187, de 1991, devendo os títulos
conter cláusulas de atualização cambial e de inalienabilidade, até o
vencimento;
VI - os empréstimos e financiamentos destinados à formação
de estoques reguladores e estratégicos, obedecidos os limites e condições estabelecidos em lei e pelo Conselho Monetário Nacional;
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VII - a aquisição de garantias aceitas no exterior, necessárias
à renegociação da dívida externa, de médio e longo prazos; e
VIII - o refinanciamento da dívida interna dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, nos termos da legislação em vigor.
Parágrafo único. No caso de amortização, juros e encargos da
dívida decorrente da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública Federal, de acordo com a Lei nº 8.029, de 12 de abril
de 1990, os títulos serão emitidos com prazo minimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros.

Art. 36. A emissão de títulos da dívida pública federal externa
será limitada a atender despesas com a amortização, inclusive o
refinanciamento, os juros e outros encargos da dívida, interna ou
externa, de responsabilidade direta ou indireta do Tesouro Nacional.
Art. 37. A receita decorrente da liberação das garantias prestadas pela União, na forma dos termos do Plano Brasileiro de Financiamento 1992, aprovados pelas Resoluções do Senado Federal nº 98,
de 1992 e 90, de 1993, será destinada, exclusivamente, à amortização,
juros e outros encargos da Dívida Pública Mobiliária Federal, de
responsabilidade do Tesouro Nacional.
CAPÍTULO V
Das Disposições Relativas às despesas da União com Pessoal
e Encargos Sociais

Art. 38. O Poder Executivo, por intermédio do órgão central de
pessoal civil, publicará, até 31 de agosto de 1996, a tabela de cargos
efetivos integrantes do quadro geral de pessoal civil, com os quantitativos de cargos ocupados e vagos, e, dentre estes, aqueles que
permanecerão vagos no exercício de 1997.
§ 1º Os Poderes Legislativos e Judiciários, assim como o Ministério Público da União, observarão o cumprimento do disposto neste
artigo, bem como no art. 3º, § 3º, X, desta lei.
§ 2º Os cargos transformados por lei após 31 de agosto de 1996,
em decorrência de processo de racionalização do plano de carreira dos
servidores públicos, serão incorporados à tabela referida no caput
deste artigo.
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Art. 39. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário deverão
publicar no Diário Oficial da União, até 31 de agosto de 1996, quadros
demonstrativos da força de trabalho, para cada órgão da administração direta, autarquia e fundação, contendo:
I - quantitativos de servidores ativos e inativos, civis e militares, e instituidores de pensões com respectivas remunerações,
proventos e benefícios globais;

II - quantitativos de servidores ativos, civis, distribuídos, em
termos de exercício, por unidade da federação;

III - quantitativos de servidores ativos, civis, distribuídos por
faixa etária, com intervalo de 5 em 5 anos (iniciando em 15-20 anos),
e por sexo;
IV - quantitativos de servidores ativos, civis, distribuídos por
nível de escolaridade do cargo (nível superior, nível médio e nível
básico);
V - quantitativos de servidores ativos, civis, distribuídos por
situação funcional em:
a) efetivos;
b) requisitados para exercício de cargos ou funções em comissão,
indicando-se separadamente aqueles requisitados de Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, de empresas públicas e sociedades
de economia mista;
c) sem vínculo efetivo ou inativo, nomeados para cargos/funções
em comissão;
d) contratados temporários; e
e) outros;

VI - quantitativos de cargos ocupados e vagos por órgão ou
entidade da administração direta, autarquia e fundação, distribuídos
por nível de escolaridade exigido (nível superior, nível médio e nível
básico).

Art. 40. No exercício financeiro de 1997, as despesas com pessoal ativo e inativo, dos três Poderes da União, observarão o limite
estabelecido na Lei Complementar nº 82, de 1995.
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Art. 41. No exercício de 1997, somente poderão ser admitidos
servidores se:
I - existirem cargos vagos a preencher demonstrados na
tabela a que se refere o art. 38 caput, desta lei, considerados os cargos
transformados, previstos no § 2· do mesmo artigo;
U - houver vacância, após 31 de agosto de 1996, dos cargos
ocupados constantes da tabela a que se refere o art. 38, caput, desta
lei;
UI - houver dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa, ouvida, tratando-se do preenchímento de cargos
no âmbito do Poder Executivo, a Secretaria de Orçamento Federal do
Ministério do Planejamento e Orçamento; e
IV -

for observado o limite previsto no artigo anterior.

CAPÍTULO VI
Da Política de Aplicação dos Recursos das Agência Financeiras
Oficiais de Fomento

Art. 42. As agências financeiras oficiais de fomento observarão,
na concessão de empréstimos e financiamentos, respeitadas Suas
especificidades, as seguintes prioridades:
I - a redução do déficit habitacional e a melhoria nas condições de vida das populações mais carentes, através de financiamentos
a projetos de investimentos em saneamento básico e desenvolvimento
da infra-estrutura urbana, com recursos administrados pela Caixa
Econômica Federal;
U - o aumento da oferta de alimentos para o mercado interno
e produtos agrícolas de exportações, mediante alocação de recursos
pelo Banco do Brasil S.A;
UI - estímulo à criação de empregos e ampliação da oferta de
produtos de consumo popular, mediante apoio à expansão e ao desenvolvimento das pequenas e médias empresas, com recursos administrados pelo Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal;
IV - a promoção do desenvolvimento da infra-estrutura e da
indústria, com ênfase no fomento à capacitação tecnológica, à melhoCo!. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasilia, v. 188, n. 7, p. 3127-3184, jul. 1996
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ria da competitividade da economia e geração de empregos, apoiado
pela Financiadora de Estudos e Projetos e pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social;
V - a intensificação das relações internacionais do Brasil com
os seus parceiros comerciais, em função de um maior apoio do Banco do
Brasil S.A. ao financiamento dos setores exportador e importador; e
V1 - a redução das desigualdades sociais nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste do País, mediante apoio a projetos voltados
para o melhor aproveitamento das oportunidades de desenvolvimento
econômico-social e adoção de providências para aumentar a eficiência
dos instrumentos gerenciais dos Fundos Constitucionais - FNO,
FNE e FCO - administrados pelo Banco da Amazônia S.A., Banco
do Nordeste S.A e Banco do Brasil S.A., respectivamente e do Brasil.
§ 1s Os encargos dos empréstimos e financiamentos concedidos
pelas agências não poderão ser inferiores aos respectivos custos de
captação e de administração, ressalvado o previsto na Lei nº 7.827,
de 27 de setembro de 1989.
§ 2Q A concessão ou renovação de quaisquer empréstimos ou
financiamentos pelas agências financeiras oficiais, inclusive aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como às suas entidades da administração indireta, fundações, empresas públicas e
sociedades de economia rnista e demais empresas em que a União,
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com direito a
voto, sem prejuízo das normas regulamentares pertinentes, somente
poderão ser efetuadas se o mutuário estiver adimplente com a União,
seus órgãos e entidades das administrações direta e indireta e com o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

CAPÍTULO V11
Das Disposições Sobre Alterações na Legislação Tributária

Art. 43. Não será aprovado projeto de lei ou editada medida
provisória, que conceda ou amplie incentivo, isenção ou beneficio, de
natureza tributária ou financeira, sem que se apresente a estimativa
da renúncia de receita correspondente.
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Parágrafo único. A lei ou medida provisoria mencionada no

caput deste artigo somente entrará em vigor após o cancelamento de
despesas em idêntico valor.

Art. 44. Na estimativa das receitas do projeto de Lei Orçamentária Anual poderão ser considerados os efeitos de propostas de
alterações na legislação tributária e das contribuições que sejam
objeto de projeto de lei ou medida provisória que esteja em tramitação
no Congresso N aciona!.
§ 1º Se estimada a receita, na forma do caput deste artigo, no
projeto de Lei Orçamentária Anual encaminhado ao Congresso N acional, o Poder Executivo:
I - identificará, na mensagem, as proposições de alterações
na legislação e especificará a receita adicional esperada, em decorrência de cada uma das propostas e seus dispositivos, com a memória
de cálculo das estimativas; e
II - apresentará, no projeto de Lei Orçamentária Anual, programação especial de despesas condicionadas à aprovação das respectivas alterações na legislação.
§ 2' Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam
parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos
esperados, as dotações à conta dos referidos recursos condicionados
serão canceladas, mediante decreto, após a sanção presidencial à Lei
Orçamentária Anual, observados os critêrios a seguir relacionados, para
aplicação seqüencial obrigatória e cancelamento linear, até ser completado o valor necessário para cada fonte de receita:
I - de até cem por cento das dotações relativas aos novos
subprojetos;
II - de até sessenta por cento das dotações relativas aos
subprojetos em andamento;
III - de até vinte e cinco por cento das dotações relativas às
ações de manutenção;
IV - das restantes quarenta por cento das dotações relativas
aos subprojetos em andamento; e
V - dos restantes setenta e cinco por cento das dotações
relativas às ações de manutenção.
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§ 3º Ocorrendo alterações na legislação tributária, em conseqüência de projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional, após
31 de agosto de 1996 e que implique acréscimo em relação à estimativa de receita constante do projeto de Lei Orçamentária para 1997,
os recursos correspondentes deverão ser objeto de projeto de lei de
crédito adicional.

Art. 45. (Vetado).
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais

Art. 46. A prestação de contas anual da União incluirá relatório
de execução na forma e com o detalhamento apresentado pela Lei
Orçamentária Anual.
Parágrafo único. Da prestação de contas anual constará necessariamente, informação quantitativa sobre o cumprimento das metas
físicas previstas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 47. (Vetado).
Parágrafo único. (Vetado).

Art. 48. Os projetos de lei de créditos adicionais terão como
prazo para encaminhamento ao Congresso Nacional a data, improrrogável, de 31 de outubro de 1997, ressalvado o disposto no art. 167,
§ 3º, da Constituição.
Art. 49. São vedados quaisquer procedimentos no ãmbito dos
sistemas de orçamento, programação financeira e contabilidade, que
viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente
disponibilidade de dotação orçamentária.
Art. 50 . (Vetado).

Art. 51. Para fins de apreciação da proposta orçamentária e do
acompanhamento e da fiscalização orçamentária a que se refere o art.
166, § 10, Il, da Constituição, será assegurado, ao órgão responsável,
o acesso irrestrito, para fins de consulta ao:
I
II -

Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi)
Sistema Integrado de Dados Orçamentários (Sidor);
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III - ao Sistema de Análise Gerencial de Arrecadação (Angela),
respeitado o sigilo fiscal do contribuinte;
IV - Sistema de Previsão da Arrecadação (Siprar); e
V - Sistema de Gerenciamento da Receita e Despesas da
Previdência Social.
Art. 52. O Poder Executivo, através do seu órgão central do
sistema de planejamento federal e de orçamento, deverá atender,
no prazo máximo de dez dias úteis, contados da data de recebimento, as solicitações de informações encaminhadas pelo Presidente da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional, relativas a aspectos quantitativos e qualitativos de qualquer subprojeto, subatividades ou item de receita,
incluindo eventuais desvios em relação aos valores da proposta que
venham a ser identificados posteriormente ao encaminhamento do
projeto de lei.
Art. 53. Se o projeto de Lei Orçamentária Anual não for sancionado pelo Presidente da República até 31 de dezembro de 1996, a
programação dele constante poderá ser executada, durante os três
primeiros meses do exercício, em cada mês, até o limite de um doze
avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida ao
Congresso Nacional.
§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito, à conta da Lei
Orçamentária, a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

§ 2º Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude
de emendas apresentadas ao projeto de lei de orçamento no Congresso
Nacional e do procedimento previsto neste artigo serão ajustados,
após sanção da Lei Orçamentária, através da abertura de créditos
adicionais, mediante remanejamento de dotações.
§ 3' Excetuam-se do disposto no caput deste artigo, os subprojetos
e subatividades que não estavam em execução no exercício de 1996.
§ 4º Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo as
dotações para atendimento de despesas com:

I - pessoal e encargos sociais;
II - pagamento de beneficios previdenciários a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social;
Co!. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3127-3184, jul. 1996

3168
III -

pagamento do serviço de dívida;

IV - as Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda;
V (Prodea);

o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos

VI -

os subprojetos e subatividades financiados com doações;

VII - os subprojetos e subatividades que estavam em execução em 1996, financiados com recursos externos e contrapartida;
VIII
o Sistema Nacional de Defesa Civil;
IX
a atividade Crédito para a Refonna Agrária;
X

pagamento a bolsa de estudo;

XI
pagamento de benefícios da prestação continuada (Lei
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de ações de
enfrentamento à pobreza;
XII - pagamento de abono salarial e despesas à conta de
recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT);
XIII -

pagamento de compromissos contratuais no exterior; e

XIV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde.
Art. 54. (Vetado).
§ 1º (Vetado).

§ 2º (Vetado).
§ 3º (Vetado).
Art. 55. Até vinte e quatro horas após o encaminhamento à
sanção presidencial dos autógrafos do projeto de Lei Orçamentária
Anual e dos projetos de lei de créditos adicionais, o Poder Legislativo
enviará, em meio magnético de processamento eletrônico, os dados e
informações relativos aos autógrafos, indicando:
I - em relação a cada categoria de programação e grupo de
despesa dos projetos originais, o total dos acréscimos e o total dos
decréscimos, por fonte, realizados pelo Congresso Nacional; e
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II - as novas categorias de programação e, em relação a estas,
os detalhamentos fixados no art. 6', desta lei, as fontes e as denominações atribuídas.

Art. 56. O Poder Executivo publicará, no prazo máximo de
quinze dias úteis da data de publicação da lei orçamentária anual, os
quadros de detalhamento da despesa, por unidade orçamentária
integrante dos orçamentos fiscal e da seguridade social, especificando, para cada categoria de programação, a fonte, a categoria econômica, o grupo de despesa, a modalidade de aplicação e o elemento de
despesa.
§ l' Os quadros de detalhamento da despesa referente aos
Poderes Legislativo e Judiciário e ao Ministério Público da União
serão aprovados e publicados na forma e no prazo definidos no caput
deste artigo, mediante atos dos Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Supremo
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e do Procurador-Geral da República.

§ 2' Até vínte e quatro horas após sua publicação, O Poder
Executivo e os órgãos mencionados no parágrafo anterior envíarão ao
Congresso Nacional os quadros de detalhamento da despesa em meio
magnético de processamento eletrõnico.
§ 3' As unidades orçamentárias responsáveis poderão, observados os limites fixados para cada grupo de despesa, processar diretamente no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi),
alterações na elementação da despesa, que deverão sempre preceder
ao empenho.

Art. 57. Até sessenta dias após a publicação dos Balanços Gerais da União, serão indicados e totalizados com os valores orçamentários para cada órgão e suas entidades, a nivel de subprojeto e
subativídade, os saldos de créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 1996 e
reabertos, na forma do disposto no art. 167, § 2', da Constituição.
Art. 58. Até vínte e quatro horas após a publicação do relatório
a que se refere o art. 165, § 3', da Constituição, o Poder Executivo
colocará à disposição do Congresso Nacional os dados relativos à
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mação, detalhada por fontes de recursos, grupo de despesas, modalidade de aplicação e elemento de despesas, mediante acesso amplo:
I - ao Sistema Integrado de Administração Financeira
(Siafi), para os orçamentos fiscal e da seguridade social; e
II - ao Sistema Integrado de Dados Orçamentários (Sidor),
para o orçamento de investimento.
§ l° O relatório de que trata o caput deste artigo conterá a
execução mensal dos orçamentos fiscal e da seguridade social, classificada segundo:
I
II

III
IV
V
VI
VII
VIII
tantes do

grupo de despesa;
fonte;
órgão;
unidade orçamentária;
função;
programa;
subprograma; e
projetos correspondentes à sanções prioritárias consanexo desta lei.

§ 2º Integrará o relatório de execução orçamentária quadro
comparativo, discriminando para cada um dos niveis referidos no
parágrafo anterior:
I - o valor constante da Lei Orçamentária Anual;
II - o valor orçado, considerando-se Lei Orçamentária Anual
e os créditos adicionais aprovados;
III - o valor empenhado no mês; e
IV - o valor empenhado até o mês.
§ 3° O relatório de execução orçamentária não conterá duplicidades, eliminando-se os valores correspondentes às transferências
intragovernamentais.
§ 4º O relatório discriminará as despesas com pessoal e encargos sociais, de modo a evidenciar os quantitativos despendidos
com vencimentos e vantagens fixas, despesas variáveis, encargos
com pensionistas e inativos e encargos sociais para as seguintes
categorias;
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I
pessoal civil da administração direta;
II
pessoal militar;
III
servidores das autarquias;
IV
servidores das fundações; e
empregados de empresas que integrem os orçamentos
V
fiscal e da seguridade social-.
§ 5Q OSvalores a que se refere o § 2Qdeste artigo não considerarão
as despesas autorizadas ou executadas, relativas ao refinanciamento da
dívida da União, que deverão ser apresentadas separadamente.
§ 6· Além da parte relativa à despesa, o relatório de que trata
o caput deste artigo conterá demonstrativo de execução da receita, de
acordo com a classificação constante do Anexo II da Lei n Q4.320, de
1964, incluindo o valor estimado e o arrecadado no mês, e acumulado
no exercício, bem como informações sobre eventuais reestimativas.

Art. 59. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 16.7.1996, págs.13065/13073.

LEI NQ 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre as restrições ao uso e à
propaganda de produtos tumtgeroe, bebidas
alco6licas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220
da Constituição Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 10 O uso e a propaganda de produtos fumígeros, derivados
ou não do tabaco, de bebidas alcoólicas, de medicamentos e terapias
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e de defensivos agrícolas estão sujeitos às restrições e condições
estabelecidas por esta lei, nos termos do § 4º do art. 220 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos
desta lei, as bebidas potáveis com teor alcoólico superior a treze graus
GayLussac.

Art. 2º É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco, em recinto coletivo, privado ou público, salvo em área destinada exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com arejamento conveniente.
§ 1e Incluem-se nas disposições deste artigo as repartições públicas, os hospitais e postos de saúde, as salas de aula, as bibliotecas,
os recintos de trabalho coletivo e as salas de teatro e cinema.
§ 2º É vedado o uso dos produtos mencionados no caput nas
aeronaves e veículos de transporte coletivo, salvo quando transcorrida uma hora de viagem e houver nos referidos meios de transporte
parte especialmente reservada aos fumantes.

Art. 3º A propaganda comercial dos produtos referidos no artigo
anterior somente será permitida nas emissoras de rádio e televisão
no horário compreendido entre as vinte e uma e as seis horas.
§ 1º A propaganda comercial dos produtos referidos neste artigo deverá ajustar-se aos seguintes princípios:

I - não sugerir o consumo exagerado ou irresponsável, nem
a indução ao bem-estar ou saúde, ou fazer associação a celebrações
cívicas ou religiosas;
II - não induzir as pessoas ao consumo, atribuindo aos produtos propriedades calmantes ou estimulantes, que reduzam a fadiga
ou a tensão, ou qualquer efeito similar;
IH - não associar idéias ou imagens de maior êxito na sexualidade das pessoas, insinuando o aumento de virilidade ou feminilidade de pessoas fumantes;
IV - não associar o uso do produto à prática de esportes olímpicos, nem sugerir ou induzir seu consumo em locais ou situações
perigosas ou ilegais;
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v -

não empregar imperativos que induzam diretamente ao

consumo;

VI - não incluir, na radiodifusão de sons ou de sons e imagens,
a participação de crianças ou adolescentes, nem a eles dirigir-se.
§ 2' A propaganda conterá, nos meios de comunicação e em
função de suas características, advertência escrita e10u falada sobre
os malefícios do fumo, através das seguintes frases, usadas seqüencialmente, de forma simultânea ou rotativa, nesta última hipótese
devendo variar no máximo a cada cinco meses, todas precedidas da
afirmação O Ministério da Saúde Adverte.

I - fumar pode causar doenças do coração e derrame cerebral;
II - fumar pode causar câncer do pulmão, bronquite crônica e
enfisema pulmonar;
III
fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê;
IV
V
VI

quem fuma adoece mais de úlcera do estômago;
evite fumar na presença de crianças;
fumar provoca diversos males à sua saúde.

§ 3' As embalagens, exceto se destinadas à exportação, os pôsteres, painéis ou cartazes, jornais e revistas que façam difusão ou
propaganda dos produtos referidos no art. 2' conterão a advertência
mencionada no parágrafo anterior.
§ 4' Nas embalagens, as cláusulas de advertência a que se
refere o § 2' deste artigo serão seqüencialmente usadas, de forma
simultânea ou rotativa, nesta última hipótese devendo variar no
máximo a cada cinco meses, inseridas, de forma legível e ostensivamente destacada, em uma das laterais dos maços, carteiras ou
pacotes que sejam habitualmente comercializados diretamente ao
consumidor.
§ 52 Nos pôsteres, painéis, cartazes, jornais e revistas, as cláusulas de advertência a que se refere o § 2' deste artigo serão seqüencialmente usados, de forma simultânea ou rotativa, nesta última
hipótese variando no máximo a cada cinco meses, devendo ser escritas
de forma legivel e ostensiva.
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Art. 4' Somente será permitida a propaganda comercial de
bebidas alcoólicas nas emissoras de rádio e televisão entre as vinte e
uma e as seis horas.
§ 1" A propaganda de que trata este artigo não poderá associar
o produto ao esporte olímpico ou de competição, ao desempenho
saudável de qualquer atividade, à condução de veículos e a imagens
ou idéias de maior êxito ou sexualidade das pessoas.
§ 2' Os rótulos das embalagens de bebidas alcoólicas conterão
advertência nos seguintes termos: Evite o Consumo Excessivo de

Álcool.
Art. 5' As chamadas e caracterizações de patrocínio dos produtos indicados nos arts. 2' e 4', para eventos alheios à programação
normal ou rotineira das emissoras de rádio e televisão, poderão ser
feitas em qualquer horário, desde que identificadas apenas com a
marca ou slogan do produto, sem recomendação do seu consumo.

§ l' As restrições deste artigo aplicam-se à propaganda estática
existente em estádios, veículos de competição e locais similares.
§ 2' Nas condições do caput, as chamadas e caracterizações de
patrocínio dos produtos estarão liberados da exigência do § 2' do art.
3' desta lei.
Art. 6' É vedada a utilização de trajes esportivos, relativamente a esportes olímpicos, para veicular a propaganda dos produtos de
que trata esta lei.
Art. 7' A propaganda de medicamentos e terapias de qualquer
tipo ou espécie poderá ser feita em publicações especializadas dirigidas direta e especificamente a profissionais e instituições de saúde.
§ l' Os medicamentos anódinos e de venda livre, assim classificados pelo órgão competente do Ministério da Saúde, poderão
ser anunciados nos órgãos de comunicação social com as advertências quanto ao seu abuso, conforme indicado pela autoridade elassificatória.
§ 2' A propaganda dos medicamentos referidos neste artigo não
poderá conter afirmações que não sejam passíveis de comprovação
científica, nem poderá utilizar depoimentos de profissionais que não
sejam legalmente qualificados para fazê-lo.
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§ 3º Os produtos fitoterápicos da flora medicinal brasileira que
se enquadram no disposto no § 1º deste artigo deverão apresentar
comprovação científica dos seus efeitos terapêuticos no prazo de
cinco anos da publicação desta lei, sem o que sua propaganda será
automaticamente vedada.
§ 4º Toda a propaganda de medicamentos conterá obrigatoriamente advertência indicando que, a persistirem os sintomas, o médico
deverá ser consultado.
Art. 8º A propaganda de defensivos agricolas que contenham
produtos de efeito tóxico, mediato ou imediato, para o ser humano,
deverá restringir-se a programas e publicações dirigidas aos agricultores e pecuaristas, contendo completa explicação sobre a sua aplicação, precauções no emprego, consumo ou utilização, segundo o que
dispuser o órgão competente do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, sem prejuízo das norm,\s estabelecidas pelo Ministério da
Saúde ou outro órgão do Sistema Unico de Saúde.
Art. 9º Aplicam-se aos infratores dessa lei, sem prejuízo de
outras penalidades previstas na legislação em vigor, especialmente
no Código de Defesa do Consumidor, as seguintes sanções:
I - advertência;
II - suspensão, no veículo de divulgação da publicidade, de
qualquer outra propaganda do produto, por prazo de até trinta dias;
III - obrigatoriedade de veiculação de retificação ou esclarecimento para compensar propaganda distorcida ou de má-fé;
IV - apreensão do produto;
V - multa de R$ 1.410,00 (um mil quatrocentos e dez reais) a
R$ 7.250,00 (sete mil duzentos e cinqüenta reais), cobrada em dobro, em
triplo e assim sucessivamente, na reincidência.
§ 1º As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas
gradativamente e, na reincidência, cumulativamente, de acordo com
as especificidades do infrator.
§ 2º Em qualquer caso, a peça publicitária fica definitivamente
vetada.
§ 3º Consideram-se infratores, para efeitos deste artigo, os responsáveis pelo produto, pela peça publicitária e pelo veículo de
comunicação utilizado.
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Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
máximo de sessenta dias de sua publicação.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de julho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Arlindo Porto
Adib Jatene

LEI N· 9.295, DE 19 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre os serviços de telecomunicações e sua organização, sobre o 6rgão regulador e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· A organização dos serviços de telecomunicações, a exploração de Serviço Móvel Celular, de Serviço Limitado e de Serviço de
Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite, bem como a
utilização da rede pública de telecomunicações para a prestação de
Serviço de Valor Adicionado, regulam-se por esta lei, relativamente
aos serviços que menciona, respeitado o que disciplina a legislação
em vigor, em especial a Lei n· 4.117, de 27 de agosto de 1962, pelas
Leis n·s 8.897, de 13 fevereiro de 1995, e 9.074, de 7 dejulho de 1995,
e, no que for compatível, pela legislação de telecomunicações, em
vigor.
Art. 2· Sujeitam-se à disciplina desta lei os serviços de telecomunicações elencados no art. 1·, observadas as seguintes definições:
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§ 1º Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações
móvel terrestre, aberto à correspondência pública, que utiliza sistema
de radiocomunicações com técnica celular, conforme definido na regulamentação, interconectado à rede pública de telecomunicações, e
acessado por meio de terminais portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso individual.

§ 2º Serviço Limitado é o serviço de telecomunicações destinado
ao uso próprio do executante ou à prestação a terceiros, desde que
sejam estes uma mesma pessoa, ou grupo de pessoas naturais ou
jurídicas, caracterizado pela realização de atividade específica.
§ 3º Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por
Satélites é o serviço de telecomunicações que, mediante o uso de
satélites, realiza a recepção e emissão de sinais de telecomunicações,
utilizando rediofreqüência predeterminadas.
Art. 3º O Serviço Móvel Celular será explorado mediante concessão, outorgada, por licitação, pelo prazo de quinze anos, renovável
por iguais períodos, observado o disposto no art. 11 desta lei.
Parágrafo único.. As entidades exploradoras de serviços públicos
de telecomunicações são obrigadas a tornar disponíveis suas redes
para interconexão com as de Serviço Móvel Celular em condições
adequadas, equânimes e não discriminatórias.

Art. 4º O Poder Executivo transformará em concessões de Serviço Móvel Celular as permissões do Serviço de Radiocomunicação
Móvel Terrestre Público-Restrito outorgadas anteriormente à vigência desta lei, em condições similares às dos demais contratos de
concessão de Serviço Móvel Celular, respeitados os respectivos prazos
remanescentes.
Parágrafo único. As entidades que, de acordo com o dísposto
neste artigo, se tornem concessionárias do Serviço Móvel Celular
deverão constituir, isoladamente ou em associação, no prazo de até
vinte e quatro meses, a contar da vigência desta lei, empresas que as
sucederão na exploração do serviço.

Art. 5º É a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) autorizada, com o fim de dar cumprimento ao disposto no parágrafo único
do artigo anterior, a constituir, diretamente ou através de suas
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sociedades controladas, empresas subsidiárias ou associadas para
assumir a exploração do Serviço Móvel Celular.
Art. 6' O Poder Executivo, quando oportuno e conveniente ao
interesse público, determinará a alienação das participações societárias da Telebrás, ou de suas controladas, nas empresas constituídas
na forma do artigo anterior.

Art. 7' O Serviço Limitado destinado ao uso do próprio executante será explorado mediante autorização, por prazo indeterminado,
sendo inexigível a licitação para a sua outorga e quando destinado a
prestação a terceiros, será explorado mediante permissão a empresa
constituída segundo as leis brasileiras e com sede e administração no
País, pelo prazo de dez anos, renovável por iguais períodos.
Art. 8' O Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações
por Satélites, quando envolver satélites que ocupem posições orbitais
notificadas pelo Brasil, será explorado, mediante concessão, pelo
prazo de até quinze anos, renovável por iguais períodos, observado o
disposto no art. 11 desta lei.
§ l' A concessão assegurará o direito à ocupação, por satélites
do concessionário, de posições orbitais notificadas pelo Brasil e à
consignação das radiofreqüências associadas, devendo as estações de
controle dos satélites localizar-se em território brasileiro.
§ 2' As entidades que, na data de vigência desta lei, estejam
explorando o Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações
por Satélite, mediante o uso de satélites que ocupem posições orbitais
notificadas pelo Brasil, têm assegurado o direito à concessão desta
exploração.
§ 3' As outorgas para a exploração do serviço estabelecerão que
o início efetivo de sua prestação se dará somente após 31 de dezembro
de 1997, exceto para as aplicações em que sejam exigidas características técnicas não disponíveis em satélites para os quais, na data de
vigência desta lei, já tenham sido alocadas posições orbitais notificadas pelo Brasil.
§ 4' O Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações
por Satélite somente poderá ser prestado a entidade que detenha
outorga para exploração de serviço de telecomunicações, devendo
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ser assegurado tratamento equânime e não discriminatório a todos
os interessados.

Art. 9" A exploração de serviços de telecomunicações por meio
de satélites, em qualquer de suas modalidades, dependerá de outorga
específica, nos termos da regulamentação, independentemente de o
acesso se realizar a partir do território nacional ou do exterior.
§ F Será dada preferência à utilização de satélites que ocupem
posições orbitais notificadas pelo Brasil, admitida a utilização de
satélites que ocupem posições orbitais notificadas por outros paises.
§ 2" A utilização de satélites que ocupem posições orbitais notificadas por outros paises está condicionada à prévia coordenação com
a administração brasileira das posições orbitais e freqüências associadas, e que sua contratação se faça com empresa constituída segundo as leis brasileiras e com sede e administração no Pais, na condição
de representante legal no Brasil.

Art. 10. É assegurada a qualquer interessado na prestação de
Serviço de Valor Adicionado a utilização da rede pública de telecomunicações.
Parágrafo único. Serviço de Valor Adicionado é a atividade
caracterizada pelo acréscimo de recursos e um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, criando novas utilidades relacionadas ao
acesso, armazenamento, apresentação, movimentação e recuperação
de informações, não caracterizando exploração de serviço de telecomunicações.

Art. 11. As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular e de Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por
Satélite somente poderão ser outorgadas a empresas constituidas
segundo as leis brasileiras com sede e administração no País.
Parágrafo único. Nos três anos seguintes à publicação desta lei,
o Poder Executivo poderá adotar, nos casos em que o interesse
nacional assim o exigir, limites na composição do capital das empresas concessionárias de que trata este artigo, assegurando que, pelo
menos 51% (cinqüenta e um por cento) do capital votante pertença,
direta ou indiretamente, a brasileiros.
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Art. 12. Os processos de outorga para exploração dos serviços
de que trata esta lei deverão conter requisitos que propiciem a
diversidade de controle societário das entidades exploradoras, em
estímulo à competição.
Parágrafo único. Na exploração de serviços de telecomunicações
em base comercial, deverão ser asseguradas a interconectividade e a
interoperabilidade das várias redes, a justa competição entre os
respectivos prestadores de serviços e o uso eqüitativo do competente
plano de numeração.

Art. 13. (Vetado).
Parágrafo único. O Ministério das Comunicações, até que seja
instalada a Comissão Nacional de Comunicações (CNC), exercerá as
funções de órgão regulador, mantidas as competências de regulamentação, outorga e fiscalização dos serviços de telecomunicações a ele
atribuídos pela legislação em vigor.

Art. 14. É a União autorizada a cobrar pelo direito de exploração dos serviços de telecomunicações e pelo uso de radiofreqüências.
Parágrafo único. Os recursos provenientes da cobrança de que
trata este artigo serão destinados ao Ministério das Comunicações
para aplicação no desenvolvimento dos serviços e das competências
atribuídas ao órgão regulador.

Art. 15. É mantido o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, regido na forma estabelecida pela Lei n 2 5.070, de 7 de julho de
1966, que o instituiu.
Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de julho de 1996; 1752 da Independência e 108 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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LEI Nº 9.296, DE 24 DE JULHO DE 1996
Regulamenta o inciso XII, parte final, do
art. 51! da Constituição Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução
processual penal, observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem
do Juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.
Parágrafo único. O disposto nesta lei aplica-se à interceptação
do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.

Art. 2º Não será admitida a interceptação de comunicações
telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:
I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação
em infração penal;
II -

a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no
máximo, com pena de detenção.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com
clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e
qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.

Art. 3º A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser
determinada pelo Juiz, de ofício ou a requerimento:
I -

da autoridade policial, na investigação criminal;

II - do representante do Ministério Público, na investigação
criminal e na instrução processual penal.

Art. 4º O pedido de interceptação de comunicação telefônica
conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à
apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem
empregados.
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§ I" Excepcionalmente, o Juiz poderá admitir que o pedido seja
formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos
que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo.
§ 2' O Juiz, no prazo máximo de vinte e quatro horas, decidirá
sobre o pedido.
Art. 5' A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade,
indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá
exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez
comprovada a indispensabilidade do meio de prova.

Art. 6' Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os
procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público,
que poderá acompanhar a sua realização.
§ I" No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição.
§ 2' Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará
o resultado da interceptação ao Juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas.
§ 3° Recebidos esses elementos, o Juiz determinará a providência do art. 8', ciente o Ministério Público.

Art. 7' Para os procedimentos de interceptação de que trata
esta lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos
especializados às concessionárias de serviço público.
Art. 8' A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer
natureza, ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do
inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das
diligências, gravações e transcrições respectivas.
Parágrafo único. A apensação somente poderá ser realizada
imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de
inquérito policial (Código de Processo Penal, art. 10, § 12) ou na
conclusão do processo ao Juiz para o despacho decorrente do disposto
nos arts. 407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal.

Art. 9' A gravação que não interessar à prova será inutilizada
por decisão judicial, durante o inquérito, a instrução processual ou
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após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da
parte interessada.
Parágrafo único. O incidente de inutilização será assistido pelo
Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou de seu
representante legal.
Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo
da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.
Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

LEI N' 9.297, DE 25 DE JULHO DE 1996(*)
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n' 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que
dispõe sobre o Estatuto dos Militares.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' O § 3' do art. 98 e os arts. 117 e 122 da Lei n' 6.880, de
9 de dezembro de 1980, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 98
.

(*) Republicada por ter saído com incorreção no DO de 29.7.1996 (pág. 3566

desta obra),
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§ 3º A nomeação ou admissão do militar para os cargos ou
empregos públicos de que trata o inciso XV deste artigo somente
poderá ser feita se:
Art. 117. O oficial da ativa que passar a exercer cargo ou
emprego público permanente, estranho à sua carreira, será
imediatamente demitido ex of{ieio e transferido para a reserva
não remunerada, onde ingressará com o posto que possuía na
ativa e com as obrigações estabelecidas na legislação do serviço
militar, obedecidos os preceitos do art. 116 no que se refere às
indenizações.
Art. 122. O Guarda-Marinha, o Aspirante-a-Oficial e as
demais praças empossados em cargos ou emprego público permanente, estranho à sua carreira, serão imediatamente, mediante
licenciamento ex officio, transferidos para a reserva não remunerada, com as obrigações estabelecidas na legislação do serviço
militar.»
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se o inciso XIV e o § 2' do art. 98 da Lei nº 6.880,
de 9 de dezembro de 1980.
Brasília, 25 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (*)
Benedito Onofre Bezerra Leonel

(*) Conforme redação dada pela republicação no DO de 29.7.1996 (pág. 3566 desta
obra),
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.511, DE 25 DE JULHO DE 1996
Dá nova redação ao art. 44 da Lei nº
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão
de áreas florestais em áreas agrícolas na
região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4', da
Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' O art. 44 da Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 44. Na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permitida desde que
permaneça com cobertura arbórea de, no míuimo, cinqüenta por
cento de cada propriedade.
§ l' A reserva legal, assim entendida a área de, no míuimo,
cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o
corte raso, será averbada à margem da inscrição da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer
título ou de desmembramento da área.
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§ 2' Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3' Para efeito do disposto no caput, entende-se por região
Norte e parte Norte da região Centro-Oeste os Estados do Acre,
Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso,
além das regiões situadas ao norte do paralelo 13°S, nos Estados
de Tocantins e Goiás, e a Oeste do meridiano de 44°W, no Estado
do Maranhão.»

Art. 2' Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei n' 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, sub-utilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o incremento de área convertida.

Art. 3' A utilização das áreas com cobertura florestal nativa na
região Norte e parte Norte da região Centro-Oeste somente será
permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos naturais,
conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção
da diversidade biológica e desenvolvimento socioeconâmico da região,
e demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória, no prazo de sessenta dias, contados da data de sua
publicação.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 25 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto Neto
Gustavo Krause
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.512, DE 30 DE JULHO DE 1996
Dá nova redação ao art. 2~ da Lei n!!
9.138, de 29 de novembro de 1995, que dispõe
sobre o crédito rural.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O art. 2' da Lei n' 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1997, não se aplica
o disposto no § 2' do art. 16 da Lei n' 8.880, de 27 de maio de 1994."
Art. 2' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
Antonio Kandir

REEDIÇÕES
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.463-3, DE 26 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social,
altera alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os
servidores inativos da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O salário mínimo será de R$ 112,00 (cento e doze reais),
a partir de l' de maio de 1996.
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Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais
e setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta
e um centavos).

Art. 2· Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em F de maio de 1996, pela variação acumulada do
Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado
pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.
Art. 3º Para os benefícios mantidos pela Previdência Social com
data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos
do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do
IGP-DI entre o mês de inicio, inclusive, e o mês imediatamente
anterior ao do reajuste.
Art. 4º Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 5º A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes dos arts. 6º e 7· desta medida provisória, os benefícios mantidos pela Previdência Social serão majorados de forma a
totalizar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30de abril de
1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata o art. 2º.
Art. 6º O art. 21 da Lei n? 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autõnomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso III do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei,
na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social."

Art. 7· O art. 231 da Lei n'' 8.112, de 1990, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor está
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
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obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas.
§ 3Q A contribuição mensal incidente sobre os proventos
será apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faíxas de
remuneração estabelecidas para os servidores em atividade.»
Art. 8Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.463-2, de 28 de junho de 1996.
Art. 9Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei n" 8.880, de 27 de maío de
1994.
Brasília, 26 de julho de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA W 1.464-11, DE 26 DE JULHO DE 1996
Acrescenta parágrafo ao art. 75 da
Lei n' 4.728, de 14 de julho de 1965.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q O art. 75 da Lei n'' 4.728, de 14 de julho de 1965, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
«Art. 75
.
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§ 4· As importâncias adiantadas na forma do § 2· deste
artigo serão destinadas, na hipótese de falência, liquidação extrajudicial ou intervenção em instituição financeira, ao pagamento das linhas de crédito comercial que lhes deram origem, nos
termos e condições estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.»
Art. 2· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.464-10, de 28 de junho de 1996.
Art. 3· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de julho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.465-5, DE 26 DE JULHO DE 1996
Acrescenta § 5º ao art. 4º da Lei nº 8.884,
de 11 dejunhode 1994, edá outrasprovidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I· O art. 4· da Lei n· 8.884, de 11 de junho de 1994, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 5·:
«§ 5· Se, nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, ou
no caso de encerramento de mandato dos conselheiros, a composição do conselho ficar reduzida a número inferior ao estabelecido
no art. 49, considerar-se-ão automaticamente interrompidos os
prazos previstos nos arts. 28, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 42, 45, 46,
parágrafo único, 52, § 2·, 54, §§ 4·, 6·, 7· e 10, e 59, § 1·, desta lei,
e suspensa a tramitação de processos, iniciando-se a nova contagem imediatamente após a recomposição do quorum»
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Art. 20 O disposto no § 50 do art. 40 da Lei nº 8.884, de 1994,
aplica-se aos processos em tramitação no ãmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica na data da publicação desta medida
provisória.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.465-4, de 28 de junho de 1996.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de julho de 1996; 175º da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.466-2, DE 4 DE JULHO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da União - recursos
sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário até o limite de
R$ 8.000.000.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União
- recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
medida provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da emissão de Títulos de Dívida Pública
Federal Interna.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.466, de 4 de junho de 1996.
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Art. 4° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 4 de julho de 1996; 175° da Independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

o anexo esta publicado no DO de 5.7.1996, págs. 12337/12338.
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.467-2, DE 4 DE JULHO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, crédito extraordinário até o
limite de R$ 800.000.000,00 para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com O § 32 do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nO 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, crédito extraordinário até o limite de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de
roias), para atender à programação constante do Anexo I desta
medida provisória.
Art. 2° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.467, de 5 de junho de 1996.
Art. 32 Esta media provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 4 de julho de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 5.7.1996, págs. 12338/12339.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.468-8, DE 4 DE JULHO DE 1996
Da nova redação ao parágrafo único do
art. 1 º da Lei nº 8.995, de 24 de fevereiro de
1995, que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a transferir
à Companhia Fluminense de Trens Urbanos
(Flumitrens), recursos para pagamento de
pessoal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 8.995, de 24 de
fevereiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. lQ

.

Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo fica
condicionada até o limite de R$ 164.130.653,00 (cento e sessenta
e quatro milhões, cento e trinta mil, seiscentos e cinqüenta e três
reais) e correrá à conta de dotação orçamentária da CBTU.»
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Media Provisória nº 1.468, de 5 de junho de 1996.
Art. 3º Esta media provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 4 de julho de 1996; 175º da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Odacir Klein
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.469-7, DE 4 DE JULHO DE 1996
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras providências.

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

Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação L10yd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com
recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado
exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas,
exceto pessoal.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o prazo
de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe aplicando
as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente, para a realização de operações financeiras com órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta, assim
como as limitações associadas ao endividamento do setor público.

Art. 2' O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando
os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta, liberar
os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 3' A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de
Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na
forma do artigo precedente.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.469, de 5 de junho de 1996.
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Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 4 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.470-8, DE 4 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre a responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas aos regimes de que tratam a Lei nº 6.024,
de 13 de março de 1974, e o Decreto-Lei n'2
2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a
indisponibilidade de seus bens; sobre aresponsabilização das empresas de auditoria
contábil ou dos auditores contábeis independentes; sobre privatização de instituições
cujas ações sejam desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n'l2.321 de 1987, e dá outras
providências.

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

Art. l' A responsabilidade solidária dos controladores de instituições financeiras estabelecida no art. 15 do Decreto-Lei n' 2.321, de
25 de fevereiro de 1987, aplica-se, também, aos regimes de intervenção e liquidação extrajudicial de que trata a Lei n' 6.024, de 13 de
março de 1974.
Art. 2' O disposto na Lei n' 6.024, de 1974, e no Decreto-Lei
n' 2.321, de 1987, no que se refere à indisponibilidade de bens,
aplica-se, também, aos bens das pessoas, naturais ou jurídicas, que
detenham o controle, direto ou indireto das instituições submetidas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3185-3375, jul. 1996

3196
aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.
§ 1º Objetivando assegurar a normalidade da atividade econômica e os interesses dos credores, o Banco Central do Brasil, por
decisão de sua diretoria, poderá excluir da indisponibilidade os bens
das pessoas jurídicas controladoras das instituições financeiras submetidas aos regimes especiais.
§ 2º Não estão sujeitos à indisponibilidade os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis, nos termos da legislação em vigor.
§ 3' A indisponibilidade não impede a alienação de controle,
cisão, fusão ou incorporação da instituição submetida aos regimes de
intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.
Art. 3º O inquérito de que trata o art. 41 da Lei n? 6.024, de
1974, compreende também a apuração dos atos praticados ou das
omissões incorridas pelas pessoas naturais ou jurídicas prestadoras
de serviços de auditoria independente às instituições submetidas aos
regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração
especial temporária.
Parágrafo único. Concluindo o inquérito que houve culpa ou dolo
na atuação das pessoas de que trata o caput, aplicar-se-á disposto na
parte final do caput do art. 45 da Lei nº 6.024, de 1974.

Art. 4º Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 2º e 15 da Lei nº 6.024 de 1974, e no art. 1º do
Decreto-Lei nº 2.321, de 1987, é facultado ao Banco Central do Brasil,
visando assegurar a normalidade da economia pública e resguardar
os interesses dos depositantes, investidores e demais credores, sem
prejuizo da posterior adoção dos regimes de intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, determinar as
seguintes medidas:
I - capitalização da sociedade, com o aporte de recursos necessários ao seu soerguimento, em montante por ele fixado;
II -

transferência do controle acionário;

III - reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou cisão.
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Parágrafo único. Não implementadas as medidas de que trata
este artigo, no prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil,
decretar-se-á o regime especial cabível.
Art. 5º No resguardo da economia pública e dos interesses dos
depositantes e investidores, o interventor, o liquidante ou o conselho diretor da instituição submetida aos regimes de intervenção,
liquidação extrajudicial ou administração especial temporária,
quando prévia e expressamente autorizado pelo Banco Central do
Brasil, poderá:
I - transferir para outra ou outras sociedades, isoladamente
ou em conjunto, bens, direitos e obrigações da empresa ou de seus
estabelecimentos;
II - alienar ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar a
assunção de obrigações por outra sociedade;
III - proceder à constituição ou reorganização de sociedade ou
sociedades para as quais sejam transferidos, no todo ou em parte,
bens, direitos e obrigações da instituição sob intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, objetivando a
continuação geral ou parcial de seu negócio ou atividade.

Art. 6º A implementação das medidas previstas no artigo
anterior e o encerramento, por qualquer forma, dos regimes de
intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial
temporária não prejudicarão o andamento do inquérito para apuração das responsabilidades dos controladores, administradores,
membros dos conselhos e das pessoas naturais ou jurídicas prestadoras de serviços de auditoria independente às instituições submetidas aos regimes de que tratam a Lei nº 6.024, de 1974, e o
Decreto-Lei n? 2.32, de 1987.
Art. 7º A intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras poderão, também, a critério do Banco Central do
Brasil, ser executadas por pessoa jurídica.
Art. 8º Instaurado processo administrativo contra instituição
financeira, seus administradores, membros de seus conselhos, a
empresa de auditoria contábil ou o auditor contábil independente, o
Banco do Central do Brasil, por decisão da diretoria, considerando a
gravidade da falta, poderá, cautelarmente:
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3185-3375, jul. 1996

3198
I - determinar o afastamento dos indiciados da administração dos negócios da instituição, enquanto perdurar a apuração de suas
responsabilidades;
H - impedir que os indiciados assumam quaisquer cargos de
direção ou administração de instituições financeiras ou atuem como
mandatários ou prepostos de diretores ou administradores;
IH -

impor restrições às atividades da instituição financeira;

IV - determinar à instituição financeira a substituição da empresa de auditoria contábil ou do auditor contábil independente.

§ 1s Das decisões do Banco Central do Brasil proferidas com
base neste artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no prazo de
cinco dias.
§ 2º Não concluído o processo, no âmbito do Banco Central do
Brasil, no prazo de 120 dias, a medida cautelar perderá sua eficácia.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se às demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Art. 9º A alienação do controle de instituições financeiras cujas
ações sejam desapropriadas pela União, na forma do Decreto-Lei
nº 2.321, de 1987, será feita mediante oferta pública, na forma de
regulamento, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
§ 1s O decreto expropriatório fixará, em cada caso, O prazo para
alienação do controle, O qual poderá ser prorrogado por igual período.
§ 2" Desapropriadas as ações, o regime de administração especial temporária prosseguirá, até que efetivada a transferência, pela
União, do controle acionário da instituição.

Art. 10. As instituições financeiras cujas ações sejam desapropriadas pela União permanecerão, até a alienação de seu controle, para todos os fins, sob o regime jurídico próprio das empresas
privadas.
Art. 11. Nos empréstimos realizados no âmbito do Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer) poderão ser aceitos, como garantia, títulos ou
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direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias sejam
representadas por títulos da divida pública mobiliária federal vendidos em leilões competitivos, o valor nominal das garantias deverá
exceder em pelo menos vinte por cento o montante garantido.

Art. 12. Na hipótese de operações financeiras ao amparo do
Proer, o Banco Central do Brasil informará, tempestivamente, à
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, em cada casa:
I - os motivos pelos quais a instituição financeira solicitou
sua inclusão no Programa;

II -

o valor da operação;

IH - os dados comparativos entre os encargos financeiros cobrados no Proer e os encargos financeiros médios pagos pelo Banco
Central do Brasil na colocação de seus títulos no mercado;
IV - as garantias aceitas e seu valor em comparação com o
empréstimo concedido.
Art. 13. Os arts. 22 e 26 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de
1976, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 22

.

§ 1º Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir
normas aplicáveis às companhias abertas sobre:

§ 2º O disposto nos incisos II e IV do parágrafo anterior não
se aplica às instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, as quais continuam
sujeitas às disposições da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
e aos atos normativos dela decorrentes..

«Art. 26

.

§ 3º Sem prejuízo do disposto no parágrafo precedente, as
empresas de auditoria contábil ou os auditores contábeis independentes responderão administrativamente, perante o Banco
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Central do Brasil, pelos atos praticados ou omissões em que
houverem incorrido no desempenho das atividades de auditoria
de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o Banco Central do
Brasil aplicará aos infratores as penalidades previstas no art. 11
desta lei.»
Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.470, de 5 de junho de 1996.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasilia, 4 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.471-21, DE 4 DE JULHO DE 1996
Institui a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep,
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do
Fundo da Marinha Mercante, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º A partir de lº de dezembro de 1994, O Banco Central do
Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), apurada de
acordo com o disposto nesta medida provisória e em normas a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 2º A TJLP será calculada a partir da rentabilidade nominal média, em moeda nacional, verificada em periodo imediatamente
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anterior ao de sua vigência, dos títulos da Dívida Pública externa e
interna de aquisição voluntária.

Art. 3º As normas a que se refere o art. 1Q, in fine, a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, disporão, dentre outros
aspectos, sobre:
I - período de vigência da TJLP, observado o prazo mínimo
de três meses;

n - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como de
longo prazo;

In - especificação dos títulos da Dívida Pública interna e externa que servirão de base para cálculo da TJLP;
IV - o prazo do período de apuração da rentabilidade a que se
refere o caput do art. 2º;
V - as proporções em que a rentabilidade nominal média em
moeda nacional de cada título será considerada no cálculo da TJLP.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a
legislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses de aplicação
da TJLP, além das previstas nesta medida provisória.

Art. 4° Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do
Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante,
repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a
financiamentos contratados a partir de 1° de dezembro de 1994, terão
como remuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respectivo período, ressalvado o disposto no § lOdo art. 5° e nos arts. 6° e 7°
desta medida provisória.
Parágrafo único. O BNDES transferirá, nos prazos legais, ao
Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador o valor correspondente à TJLP aludida no capai deste artigo,
limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o
Conselho Monetário Nacional, após manifestação favorável do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e
do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep, alterar esse
limite.
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Art. 5' O BNDES poderá aplicar até vinte por cento dos recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, excetuados os
de que trata o art. 11 desta medida provisória, em operações de
financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à produção
ou comercialização de bens com reconhecida inserção internacional.
§ l' Os recursos referidos no caput deste artigo, bem como os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão
referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do
dólar dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central
do Brasil.

§ 2' O limite estabelecido no caput deste artigo poderá ser
ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat),
Art. 6' Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador aplicados nas operações de financiamentos de que trata o art. 5' desta
medida provisória terão como remuneração a Taxa de Juros para
Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário de Londres (Libor), informada pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em
cada operação de financiamento.
Parágrafo único. O BNDES transferirá ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador a remuneração prevista no caput deste artigo, no prazo
a que se refere o art. 3' da Lei n? 8.019, de 11 de abril de 1990.

Art. 7' Os recursos do Fundo da Marinha Mercante destinados
a financiamentos contratados a partir de l' de setembro de 1995, bem
como os respectivos saldos devedores, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos Estados Unidos
da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Os encargos e comissões, bem como os prazos,
nas hipóteses de que trata o caput deste artigo, serão definidos pelo
Conselho Monetário Nacional.
Art. 8' A partir de l' de dezembro de 1994, os recursos dos
Fundos mencionados no art. 4' desta medida provisória, repassados
ao BNDES ou por este administrados e destinados a financiamentos
contratados até 30 de novembro de 1994, terão a Taxa Referencial
(TR) a que alude o art. 25 da Lei n" 8.177, de 1" de março de 1991,
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substituída pela TJLP, ajustada por fator de redução a ser definido
pelo Conselho Monetário Nacional, mantidos os juros previstos nos
§§ 2' e 3' do art. 2º da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos ali aludidos.

Art. 9' Será admiti dá a aplicação, a partir de l' de setembro de
1995, do critério de que trata o art. 7', em substituição ao previsto no
art. 8' desta medida provisória, quanto aos recursos do Fundo da
Marinha Mercante e aos saldos devedores dos financiamentos a que
se destinam, contratados até 31 de agosto de 1995.
Parágrafo único. A substituição prevista no caput deste artigo
se dará por opção dos beneficiários dos financiamentos ali aludidos,
em prazos e condições a serem regulamentados pelo BNDES.

Art. 10. A apuração dos valores das obrigações pecuniárias
devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de Amparo
ao Trabalhador e ao Fundo da Marinha Mercante, bem assim dos
valores dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os
respectivos recursos, será efetuada com base no critério pro rata
tempore.
Art. 11. O disposto nesta medida provisória aplica-se aos depósitos especiais de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
definidos pelo art. 9' da Lei n? 8.019, de 11 de abril de 1990, alterado
pelo art. l' da Lei n' 8.352, de 28 de dezembro de 1991, a partir da
liberação dos empréstimos realizados com os referidos recursos,
quando destinados .a programas de investimento voltados para a
geração de empregos e renda.
Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de
Participação PIS-Pasep terão, a partir de l' de dezembro de 1994, a
Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 38 da Lei n" 8.177, de l' de
março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução
a que alude o art. 8' desta medida provisória.
Art. 13. A partir de 1º de dezembro de 1995, o Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o
Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep e a Comissão do Fundo da Marinha Mercante poderão propor ao Conselho
Monetário Nacional a adoção de outros critérios legais para a
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remuneração dos respectivos recursos, em substituição à TJLP de que
trata esta medida provisória.

Art. 14. Nas hipóteses de falência, liquidação extrajudicial ou
intervenção em instituição financeira agente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou da Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame), estes sub-rogar-se-ão
automaticamente, de pleno direito, nos créditos e garantias constituídos em favor do agente financeiro, decorrentes das respectivas operações de repasse.
Art. 15. Observado o disposto no art. 8Q, in fine, desta medida
provisória, ficam revogados o art. 25 da Lei n" 8.177, de 1Qde março
de 1991, e os §§ 2Qe 3Q do art. 2Qda Lei n'' 8.019, de 11 de abril de 1990.

Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q1.471, de 5 de junho de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 4 de julho de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiua
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.472-26, DE 4 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre os quadros de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Aduocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá outras providêneLOS.

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

Art. 1Q São criados e reclassificados, na Advocacia-Geral da
União, os cargos constantes dos Anexos I a VI.
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Art. 2º São criados no Ministério da Fazenda, a serem alocados
na Secretaria da Receita Federal, 276 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo dezoito cargos
DAS 101.3,84 cargos DAS 101.2 e 174 cargos DAS 101.1.
Art. 3º São criados na Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab) 36 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo um cargo DAS 101.6, quatro DAS
101.4, oito cargos DAS 101.3, quatorze cargos DAS 101.2, seis cargos
DAS 101.1 e três cargos DAS 102.2.
§ 1º São igualmente criadas na Sunab 194 Funções Gratificadas (FG), sendo 147 FG-1, treze FG-2 e 34 FG-3.
§ 2º Para a reestruturação da Sunab, fica o Poder Executivo
autorizado a alterar a denominação e a especificação dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem aumento de despesa no prazo de até trinta dias.

Art. 4º O cargo de Consultor Jurídico de Ministério e do Estado-Maior das Forças Armadas, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), corresponde ao nivel101.5.
Art. 5' Fica assegurada a percepção da vantagem prevista no
art. 1', inciso I, e § 1º, do Decreto-Lei nº 2.333, de 11 de junho de 1987,
com a disciplina nele estabelecida, aos seus beneficiários, inclusive
àqueles integrantes de quadros de entidades não mais sujeitas a
regime especial de remuneração.
§ 1º Os efeitos financeiros do disposto neste artigo vigoram,
para os beneficiários referidos no caput, a partir de 19 de setembro
de 1992.

§ 2º À vantagem referida neste artigo fazem jus também os
titulares de cargos integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da
União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993, e os Juízes do Tribunal Maritimo instituído pela
Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, com as modificações introduzidas pela legislação ulterior.
Art. 6º Ficam prorrogados, por mais 24 meses, a partir do seu
término, os prazos referidos no art. 20 da Lei nº 9.028, de 12 de abril
de 1995.
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Art. 7· O § 3· do art. 17 da Lei n? 8.429, de 2 de junho de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3· No caso de a ação principal ter sido proposta pelo
Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3' do
art. 6' da Lei n" 4.717, de 29 de junho de 1965."
Art. 8' As despesas decorrentes da aplicação desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.472, de 5 de junho de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 4 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Pedro Malan
Cláudia Maria Costin
Geraldo Magela da Cruz Quintão
ANEXaI
Advocacia-Geral da União
Situação Anterior

N 2de
Cargos

Denominação

Situação Nova

Código

N2de
Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Advogado-Geral da União

10
3
1
6
3
2

11
5

Consultor da
União
Adjunto do
Advogado-Geral

Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete
Diretor de
Divisão

10
DAS 102.5
3
DAS 102.5
DAS 101.5
DAS 102.4

1
6
3

DAS 101.3
2
DAS 101.2
16
DAS 101.1
5

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

Coordenador

DAS 102.6
DAS 102.6
DAS 101.5
DAS 102.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.3

DAS 101.3
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ANEXOIl
Advocacia-Geral da União
Denominação

N Q de Cargos

1 -

Gabinete do Consultor-Geral da União

1
1
1

DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1

Assessor Jurídico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

11

-

Gabinete do Corregedor-Geral da Advocacia-Geral da União

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

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

5
1
5
2
1
8
2
1
3

Denominação

101.6
101.4
102.3
102.3
101.2
101.1
101.3
101.2
101.1

Situação Nova

Situação Anterior
N2 de
Cargos

Código

Código

N2de
Cargos

Denominação

Código

I1I- Gabinete do Procurador-Geral da União
3

2

Adjunto do
Procurador-Geral
da União
Assessor Jurídico

5
DAS 102.4
DAS 102.3

4

1
2
1

8
1

Adjunto do
Procurador-Geral
da União
Assessor Juridico
Chefe de
Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete

4

2

DAS 101.4
DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1

CoordenadorGeral

2

DAS 102.5
DAS 102.3

Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS
DAS
DAS
DAS

101.4
101.3
101.2
101.1
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ANEXO III
Advocacia-Geral da União
Ns de Cargos
1 -

I

Denominação

I

Código

Gabinete dos Procuradores Regionais em Brasília, no Rio de Janeiro

e em São Paulo: estrutura unitária
Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico

1
4
2
2
1
3
6

Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

II -

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.3
102.3
102.2
101.1
101.3
101.2
101.1

Gabinete dos Procuradores Regionais em Porto Alegre e em Recife:
estrutura unitária
Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete

1
3
2
2
1
3
6

Coordenador
Chefe de Divisão

Chefe de Serviço

DAS 101.3
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

ANEXO IV
Advocacia-Geral da União
Nll de Cargos
1 -

Denominação

Código

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

2

4

Assessor Jurídico
Assessor Técnico

1

Coordenador

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

11 - Procuradoria da União nos Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais,
Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul: estrutura unitária
2
1
1

Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3
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W de Cargos

JII -

Denominação

Código

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

1
1
1

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

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

1
1

DAS 102.3
DAS 102.2

ANEXO V
Advocacia-Geral da União

I

N" de Cargos
1 -

Denominação

I

Código

Procuradorias Seccionais da União - Padrão A
(quatro Procuradorias): estrutura unitária

I

2

II -

IDAS 102.2

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

I

1

Assessor Jurídico

Assessor Jurídico

IDAS 102.2

JII -

Procuradorias Seccionais da União - Padrão C
(vinte e oito Procuradorias): estrutura unitária

1

I

Assessor Jurídico

I

DAS 102.2

ANEXO VI
Advocacia-Geral da União
N~

de Cargos

Denominação

Código

Diretoria-Geral de Administração

1
2
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe de Divisão

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.473-20, DE 4 DE JULHO DE 1996
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n!! 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a organização da Assistência
Social, e dá outras providências.

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

Art. 1º O § 6º do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei nº 8.742, de
7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 20

.

§ 6º A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Único de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim específico, na forma estabelecida em regulamento.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

«Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ F A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.
§ 2º Na hipótese da concessão do benefício após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do requerimento..

«Art. 40

.

§ 1º A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que
o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2' É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
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de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § l' do art. 139
da Lei n'' 8.213, de 24 de julho de 1991.»
Art. 2' Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6º do
art. 20 e no art. 37 da Lei n" 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
Art. 3º O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de 1º de janeiro de 1996.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.473, de 5 de junho de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 4 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.474-24, DE 4 DE JULHO DE 1996
Fixa critérios para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo II da Lei n!! 8.237, de
ao de setembro de 1991, para implementação
da isonomia a que se refere o § I!! do art. 39
da Constituição, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Esta medida provisória dispõe sobre o processo de implementação da isonomia de vencimentos dos servidores do Poder
Executivo com os dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de
Contas da União e do Ministério Público da União.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3185-3375, jul. 1996

3212

Art. 2Q A equiparação do vencimento básico dos servidores
civis do Poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo
e Judiciário,bem como do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público da União, far-se-á de forma gradativa e nos limites
das disponibilidades financeiras e orçamentárias da União, mediante a concessão das diferenças pagas, separadamente ou já
incorporadas.
§ l' Para os fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de
vencimento básico, assim definido na alínea a do inciso I do art. l' da
Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passam a vigorar, nos meses
de setembro, outubro e novembro de 1994 na conformidade do disposto nos Anexos I, II e III desta medida provisória.
§ 2' A aplicação do disposto neste artigo aos servidores civis
que, por força de decisão judicial ou adnúnistrativa, já estejam percebendo vencimento básico equiparado aos das tabelas vigentes para
o Poder Legislativo, far-sa-á mediante compensação de valores, sem
redução do valor do vencimento.

Art. 3' Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício de posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo II da Lei n" 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os meses
de setembro, outubro e novembro de 1994, passam a ser os constantes
do Anexo IV desta medida provisória.
Art. 4' Fica reconstituída a comissão a que se refere o art. 6'
da Lei n' 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela
previstas, cabendo-lhe promover estudos que objetivem, especialmente:
I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou assemelhadas, observando-se, ainda, a complexidade das tarefas, critérios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;
II - a implementação do disposto no inciso I do art. 3' da Lei
n" 8.448, de 21 de julho de 1992;

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

a elaboração da matriz de vencimentos.
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Art. 52 O vencimento básico dos servidores civis ativos, inativos
e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, a partir de 1° de dezembro de 1994, passa a ser o
constante dos Anexos V e VI desta medida provisória.

Art. 62 Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício do posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo II da Lei n" 8.237, de 30 de setembro de 1991, a partir de lO
de dezembro de 1994, passam a ser os constantes do Anexo VII desta
medida provisória.
Art. 72 O disposto nesta medida provisória aplica-se, no que
couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do
falecimento de servidor público federal.
Art. 8° As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 92 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.474, de 5 de junho de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-se o disposto no § 10 do art. 1°da Lei Delegada
nº 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo art. 42 da Lei
n 2 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais disposições em contrário, a
partir de 1° de setembro de 1994.
Brasília, 4 de julbo de 1996; 1752 da Independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
Antonio Kandir
Cláudia Maria Costin
Clóvis de Barros Carvalho
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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Anexo I da Medida Provisória nº 1.474-24,
de 7 de julho de 1996

Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira
de Ciência e Tecnologia e dos servidores da SAE, FCBlA, Susep, CVM e Ipea.
Superior

CL

A

B

C

D

Intermediário

Auxiliar

p
40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

III

429,51

322,13

253,90

190,43

150,35

112,76

11

401,88

301,41

243,28

182,46

143,17

107,38

I

375,55

281,66

233,10

174,83

136,32

102,24

VI

330,08

247,56

223,36

167,52

129,82

97,37

V

310,48

232,86

214,04

160,53

123,64

92,73

IV

301,52

226,14

205,11

153,83

117,77

88,33

III

292,82

219,62

196,56

147,42

112,17

84,13

11

284,37

213,28

188,37

141,28

100,86

80,15

I

276,17

207,13

180,54

135,41

101,82

76,37

VI

268,21

201,16

173,04

129,78

97,02

72,77

V

260,49

195,37

165,86

124,40

92,46

69,35

IV

252,99

189,74

158,98

119,23

88,12

66,09

III

245,71

184,28

152,41

114,31

84,01

63,01

11

238,64

178,98

146,10

109,58

80,09

60,07

I

231,78

173,84

140,07

105,05

76,36

57,27

V

225,13

168,85

134,30

100,73

72,81

54,61

IV

218,66

164,00

128,76

96,57

69,44

52,08

III

212,39

159,29

123,47

92,60

66,24

49,68

Il

206,30

154,73

118,40

88,80

63,20

47,40

I

200,39

150,29

113,55

85,16

60,31

45,23
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Anexo I-A da Medida Provisória n Q 1.474-24,
de 4 de julho de 1996
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

Juiz-Presidente
Juiz

429,51
409,06

Anexo I-B da Medida Provisória nº 1.474-24,
de 7 de julho de 1996
Advocacia-Geral da União

Grat. (art. 72 da Lei

Denominação

Vencimento Básico

Advogado da União de Classe Especial

170,92

Advogado da União de Primeira Classe

429,51
401,88

Advogado da União de Segunda Classe

375,55

156,17

nl! 8.460/92)

163,38

Anexo II da Medida Provisória n" 1.474-24,
de 4 de julho de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério Superior
20 Horas

40 Horas

U

Graduado
214,75

Graduado
429,50

Adjunto

4
3
2
1

171,80
163,62
155,83
148,41

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

Assistente

4
3
2
1

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

269,84
256,98
244,76
233,10

Auxiliar

4
3
2
1

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

211,90
201,82
192,20
183,04

Classe

Nível

Titular
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Anexo lI-A da Medida Provisória n Q 1.474-24,
de 4 de julho de 1996

Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério
de 12 e 22 Graus
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

4

165,55

331,10

E

3

157,66

315,32

2

150,16

300,32

1

143,01

286,02

4

130,00

260,00

3

123,81

247,62

2

117,91

235,82

1

112,30

224,60

4

105,95

211,90

3

100,90

201,80

2

96,10

192,20

1

91,52

183,04

D

C

B

A

4

86,33

172,66

3

82,23

164,46

2

78,31

156,62

1

74,58

149,16

4

70,36

140,72

3

67,01

134,02

2

63,82

127,64

1

60,78

121,56
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Anexo III da Medida Provisória n Q 1.474-24,
de 4 de julho de 1996

Tabela de vencimento básico aplicável aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos
pelas Leis nss 5.645170 e 6.550/78, dos servidores técnico-administrativos das Instituições Federais de Ensino, conforme arts. 32 e seguintes da Lei nl!7.596/87 dos servidores
do lhama, Embratur, lncra, CFIAer, IBPC, Ibac, FBN, FeRB, FCP. LBA, Funaí, Funag,
FAE, Enap, FNS, Roquette Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac e Tabela de
Especialistas.
Superior

CL

A

B

C

D

Intermediário

p

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

III
II
1

397,04
373,96
351,75

297,78

280,47
263,81

203,31
195,85
188,68

152,48
146,89
141,51

137,60
131,27
125,25

103,20
98,45
93,93

V1

302,05

226,54

181,77

136,33

119,51

89,63

V

282,67

212,00

175,13

131,35

114,04

85,53

IV

273,11

204,83

168,73

126,55

108,84

81,63

III

263,88

197,91

162,59

121,94

103,88

77,91

II

254,97

191,22

156,67

117,50

99,16

74,37

1

246,37

184,78

150,96

113,22

94,66

71,00

V1

238,05

178,54

145,48

109,11

90,37

67,78

V

230,04

172,53

140,21

105,15

86,29

64,72

135,13

IV

222,29

166,72

101,35

82,40

61,80

1II

214,82

161,12

130,24

97,68

78,70

59,02

II

207,60

155,70

125,54

94,15

75,18

56,39

1

200,63

150,47

121,02

90,77

71,81

53,86

V

193,91

145,43

116,66

87,49

68,63

51,47

IV

187,41

140,56

112,47

84,35

65,58

49,18

1II

181,14

135,86

108,43

81,33

62,67

47,01

11

175,10

131,32

104,55

78,41

59,92

44,94

1

169,24

126,93

100,82

75,61

57,28

42,96
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Anexo IV da Medida Provisória n' 1.474-24,
de 4 de julho de 1996
Anexo II da Lei n' 8.237, de 30 de setembro de 1991
Gratificações e Indenizações
Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

60% do soldo

Situações
Cursos de Altos Estudos
Categoria I
Cursos de Altos Estudos

50% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

35% do soldo

Cursos de Especialização
Cursos de Formação

70% do soldo

Categoria Il

20% do soldo

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

Percentuais

Oficial-General

70% do soldo

Oficial-Superior
Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha
e Aspirante-a-Oficial
Suboficial, Subtenente e Sargento
Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a
311Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

60% do soldo

50% do soldo
35% do soldo

20% do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação

Percentuais

Com 40 anos de serviço ou mais
Com 35 anos de serviço
Com 30 anos de serviço
Transferidos, ex offício, para a inatividade remunerada, com
menos de 30 anos de serviço

90% do soldo

70% do soldo
60% do soldo
40% do soldo
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Anexo V da Medida Provisória n' 1.474-24,
de 4 de julho de 1996
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira
de Ciência e Tecnologia, dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM, Ipea, lhama,
Embratur, lucra, CFLAer,IBPC, Ibac, FEN, FeRB, FC?, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap,
FNS, Roquette Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Oeplec, Tabela de Especialistas
dos Técnico-administrativos das Instituições Federais de Ensino conforme arts. 3Q e
seguintes da Lei nl/7.596/87 e aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas Leis nss
5.645/70 e 6.550/78.
Superior

CL

A

B

C

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

429,51

322,13

253,90

190,43

150,35

112,76

401,88

301,41
281,66

243,28
233,10

182,46

143,17

107,38

174,83

136,32

102,24

247,56

223,36
214,04

167,52
160,53

129,82
123,64

97,37
92,73

205,11
196,56

153,83

117,77

88,33

147,42

112,17

84,13

188,37

141,28
135,41

106,86

80,15

101,82

76,37

375,55

VI
V

330,08
310,48

N

301,52

232,86
226,14

111
II
I

292,82

219,62

284,37

213,28
207,13

VI
V
N

111
II
I

111
II
I

Auxiliar

40 Horas

111
II
I

V
N

D

Intermediário

p

276,17

268,21
260,49

252,99
245,71

238,64
231,78

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

180,54
173,ü4
165,86
158,98
152,41

129,78
124,40
119,23
114,31

30 Horas

97,02

72,77

92,46

69,35

88,12

66,09

84,01

63,01
60,ü7

146,10
140,07

109,58

173,84

105,05

80,09
76,36

57,27

225,13

168,85

134,30

100,73

72,81

54,61

218,66

164,00

128,76

98,57

69,44

52,08

212,39

159,29

123,47

92,60

66,24

49,68

206,30
200,39

154,73

118,40

113,55

63,20
60,31

47,40

150,29

88,80
85,16

45,23
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Anexo V-A da Medida Provisória n· 1.474-24,
de 4 de julho de 1996
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

429,51
409,06

Juiz-Presidente

Juiz

Anexo V-B da Medida Provisória n· 1.474-24,
de 4 de julho de 1996

Denominação

Advocacia-Geral da União
Vencimento
Básico

Grat. (art. 7Q da Lei
ul! 8.460/92)

Advogado da União de Categoria Especial

429,51

170,92

Advogado da União de Primeira Categoria

401,88
375,55

163,38
156,17

Advogado da União de Segunda Categoria

Anexo VI da Medida Provisória n? 1.474-4,
de 4 de julho de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores
do Magistério Superior
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Titular

U

214,76

Graduado
429,51

Adjunto

4
3
2
1

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

353,82
338,58
324,00
310,05

Assistente

4
3
2
1

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

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

4
3
2
1

114,34

Auxiliar

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

109,42

104,71
100,20
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Anexo VI-A da Medida Provisória nº 1.474-24,
de 4 de julho de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de 12 e 2 2 Graus
20 Horas

40 Horas

Graduado
198,67

Graduado

168,05
160,81

336,09

Classe

Nível

Titular

U

E

4
3
2
1

153,89
147,26

4
3
2
1

136,35
130,48
124,86
119,49

272,70

D

4
3
2
1

114,34

C

109,42
104,71
100,20

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

4
3
2
1

94,52

189,04

90,02

180,04

85,74

171,47

81,65

163,30

4
3
2
1

77,03
73,36

B

A

397,34
321,62
307,77

294,52
260,96
249,72
238,97

154,06

146,72
139,73
133,08

69,87
66,54

Anexo VII da Medida Provisória nº 1.474-24, de 4 de julho de 1996
(a partir de 1º de dezembro de 1994)
Anexo II da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 1991
Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Situações

150%do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

130%do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II

110%do soldo
80%do soldo
60%do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento
Cursos de Especialização
Cursos de Formação
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Tabela IH - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto ou da Graduação em situações normais
Posto/Graduação

Percentual

Oficial-General

150% do soldo

Oficial-Superior

130% do soldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha

e Aspirante-a-Oficial

110% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

85% do soldo

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

60%do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Percentual

Situação
Com 40 anos de serviço ou mais

180% do soldo

Com 35 anos de serviço ou mais

140% do soldo

Com 30 anos de serviço ou mais

120% do soldo

Transferidos, ex officio, para a inatividade remunerada, com

menos de 30 anos de serviço

80% do soldo

MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.475-16, DE 4 DE JULHO DE 1996
Altera as Leis nse 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Os arts. 62 e 92 da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 62 O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para atender os
gastos efetivos daquele Fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do BNDES.»
«Art. 9Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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§ 7º O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos aos
Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo em
vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei nº 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível de
emprego no País, podendo a União, mediante a apresentação de
contragarantias adequadas, prestar garantias parciais a operações da espécie, desde que justificado em exposição de motivos
conjunta dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da
Fazenda.»

Art. 2º Os arts. 17 e 19 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários
da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social
referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na
forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de
recursos para as ações de saúde e assistência social.»
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social."
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.475, de 5 de junho de 1996.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 4 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Adib Jatene
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.476-12, DE 4 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre medidas reguladoras do
abastecimento do mercado interno de produtos do setor sucroalcooleiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
fixará, em Planos Anuais de Safra, os volumes de produção de açúcar
e de álcool, necessários ao abastecimento dos mercados na Região
Centro/Sul e na Região Norte/Nordeste, assim como os destinados à
formação de estoques de segurança.
§ 1º Os Planos Anuais de Safra indicarão, também, os volumes
de açúcar e de álcool, caracterizados como excedentes às necessidades
dos mercados internos regionais, bem como aqueles cuja importação
seja indispensável para complementar a oferta nacional.

§ 2º Os volumes de açúcar e de álcool a que se referem o caput
e o § 1º deste artigo poderão ser modificados pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, sempre que o recomendar o
comportamento da produção da cana-de-açúcar utilizada como matéria-prima pelas empresas do setor sucroalcooleiro e o dos mercados
consumidores.
§ 3º Em qualquer hipótese, os Planos Anuais de Safra e suas
modificações serão aprovados em portaria específica do Ministro de
Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
§ 4º Os excedentes de açúcar referidos no § 1º poderão ser
convertidos em mel rico ou em mel residual, observados os parâmetros técnicos de conversibilidade.

Art. 2' Para os efeitos do artigo anterior, consideram-se compreendidos nas Regiões:
I - Norte/Nordeste: os Estados de Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Tocantins;
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II - Centro/Sul: os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.

Art. 3' Aos excedentes de que trata o art. l' e aos de mel rico e
de mel residual poderá ser concedida isenção total ou parcial do
imposto sobre exportação, mediante despacho fundamentado conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do Comércio e
do turismo, que fixará, dentre outros requisitos, o prazo de sua
duração.
Art. 4' Em operações de exportação de açúcar, álcool, mel rico
e mel residual, com isenção total ou parcial do imposto sobre
exportação, a emissão de Registros de Vendas e de Registros de
Exportação, ou de documentos de efeito equivalente, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio
e do Turismo, sujeitar-se-á aos termos estritos do despacho referido
no artigo anterior.
Art. ·5' A exportação de açúcar e álcool, com a isenção de que
trata o art. 3', poderá, no todo ou em parte, ser objeto de:
I - cotas atribuídas a empresas produtoras nos Planos Anuais
de Safra;
II - ofertas públicas, regionaís e periódicas, precedidas dos
respectivos editais que conterão, como informações essenciais, o dia,
o local e a hora de sua realização e os volumes a serem ofertados.
Parágrafo único. Diferentes limites de isenção poderão ser fixados no respectivo edital, para produtos de diferentes níveis de qualidade ou valor agregado.

Art. 6' Às ofertas públicas de que trata o art. 5', inciso lI,
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei n' 8.666, de 21 de junho
de 1993.
Art. 7' a isenção total ou parcial do imposto de exportação, de
que trata esta medida provisória, não gera direito adquirido e será
tornada insubsistente sempre que se apure que o habilitado não
satisfazia ou deixou de satisfazer os requisitos ou não cumpria ou
deixou de cumprir as condições para a concessão do favor.
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Art. S· Ficam isentas do imposto sobre exportação as operações:
I -

amparadas em autorizações de produção de açúcar para

o mercado externo, concedidas a empresas localizadas na Região

N orte!Nordeste pelo extinto Ministério da Integração Regional, e com
embarques já autorizados para até 31 de agosto de 1995;
II - de exportação de açúcar para o mercado preferencial
norte-americano, nos volumes autorizados pelo extinto Ministério da
Integração Regional e pela extinta Secretaria de Política Comercial
do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para embarques até 30 de setembro de 1995;
III - de exportação de açúcar autorizada pelo extinto Ministério da Integração Regional, vinculadas a operações de importação
de álcool, já realizadas e comprovadas junto à Secretaria de Produtos
de Base, do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Art. 9Q O Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 10. O caput do art. 3Q do Decreto-Lei n Q 1.57S, de 11 de
outubro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3Q A alíquota do imposto é de 25% (vinte e cinco por
cento), facultado ao Poder Executivo, mediante ato do Conselho
Monetário Nacional, reduzi-Ia ou aumentá-Ia, para atender aos
objetivos da política cambial e do comércio exterior."
Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de ISO dias, encaminhará
ao Congresso Nacional projeto de lei para atender ao disposto nos
arts. 56 e 57 da Lei n Q S.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.476, de 5 de junho de 1996.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 4 de julho de 1996; 175Q da Independência e 10SQ da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.477-25, DE 4 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providências.

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

Art. l' O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre
o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o
responsável.
§ l' O total anual referido no caput deste artigo deverá ser
limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente
cobrada em 1995, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo
ano.
§ 2' Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de pessoal
e custeio.
§ 3' O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a
apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não
excedam ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos
anteriores.
§ 4' Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço da mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
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§ 5' Para os fins do disposto no § 1", não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação dessa medida provisória.

Art. 2' O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por
sala-classe, no período minimo de 45 dias antes da data final para
matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.

Art. 3' Quando as condições propostas nos termos do art. l' não
atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar O prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4' A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei
n? 8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições, comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ l' Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termos
de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2' Ficam excluídos do valor total de que trata o § l' do art. l'
os valores adicionados às mensalidades de 1995, que estejam sob
questionamentos administrativos ou judiciais.

Art. 5' Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o
calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou a cláusula contratual.
Art. 6' São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
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aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.

Art. 7º São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
nº 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de pais e
alunos, pais de alunos ou responsáveis.
Art. 8º O art. 39 da Lei nº 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
«XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido.»

Art. 9º A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem
respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever
ou cassar seus títulos de utilidade pública, se configuradas as
infringências.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.477, de 5 de junho de 1996.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se a Lei nº 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei nº 8.178, de 1º de março de 1991; e a Lei nº 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 4 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
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ANEXO I
Nome do Estabelecimento:

CGC,

Nome fantasia:
Registro no MEC ns

Data do Registro:

Endereço:

Telefone: (

CEP,

Estado:

Cidade:

Fax: (

)

)

Telex:

Pessoa responsável pelas informações:
Entidade mantenedora:
Endereço:
Telefone: (

Estado:

CEP,

)

Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios:
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

l.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
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Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios:
(Pessoa Física ou Jurídica)

Participação
do Capital

CPF/CGC

l.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

Indicadores Globais
1995

1996 (*l

Nllde funcionários:
N2 de professores:
Carga horária total anual:

Faturamento total em R$:
(*) Valor estimado p/1996

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
(se diferente do que consta acima)
Endereço:

Cidade:

_

CEP:

Estado:

Mês da data-base dos professores
Local:
(Carimbo e assinatura do responsável)

Data:

_

_
_
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ANEXO II
Nome do Estabelecimento
Componentes de Custos

1995

(Despesas)

(Valores em Real)

1996
(Valores em Real)

LO Pessoal
1.1 Pessoal docente
1.1.1 Encargos Sociais
1.2 Pessoal Técnico e Administrativo
1.2.1 Encargos Sociais
2.0 Despesas Gerais e Administrativas

2.1 Despesas com material
2.2 Conservação e manutenção
2.3 Serviços de terceiros
2.4 Serviços públicos
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)
2.6 Outras despesas tributárias
2.7 Aluguéis
2.8 Depreciação
2.9 Outras despesas
3.0 Subtotal- (1+2)

4.0 Prolabore
5.0 Valor locativo
6.0 Subtotal

c-

(4+5)

7.0 Contribuições Sociais

7.1 PIS/Pasep
7.2 Cofina
8.0 Total Geral- (3+6+7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos não-pagantes
Valor da última mensalidade do ano anterior R$
Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$
Local:

.
Data:

./

./

em
.

.1

Carimbo e assinatura do responsável

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3185-3375, jul. 1996

.11996

3233
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.478-13, DE 4 DE JULHO DE 1996
Dá nova redação aos arts. 9º da Lei n"
8.036, de 11 de maio de 1990, e 2º da Lei
n" 8.844, de 20 de janeiro de 1994.

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

Art. 1e O art. 9º da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9' As aplicações com recursos do FGTS poderão ser
realizadas diretamente pela Caixa Econômica Federal, pelos
demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) e pelas entidades para esse fim credenciadas pelo Banco
Central do Brasil como agentes financeiros, exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador do FGTS, em
operações que preenchem os seguintes requisitos:
I -

garantias:

a) hipotecária;

b) caução de crédito hipotecários próprios, relativos a financiamentos concedidos com recursos do agente financeiro;
c) caução dos créditos hipotecários vinculados aos imóveis
objeto de financiamento;
d) hipoteca sobre outros imóveis de propriedade do Agente
Financeiro, desde que livres e desembaraçados de quaisquer
ônus;
e) cessão de créditos do agente financeiro, derivados de
financiamentos concedidos com recursos próprios, garantidos por
penhor ou hipoteca;
fJ hipoteca sobre imóvel de propriedade de terceiros;
g) seguro de crédito;
h) garantia real ou vinculação de receitas, inclusive tarifárias, nas aplicações contratadas com pessoa jurídica de direito
público ou de direito privado e ela vinculada;
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i) aval em nota promissória;

j) fiança pessoal;
I) alienação fiduciária de bens móveis em garantia;
m) fiança bancária;
n) outras, a critério do Conselho Curador do FGFTS;
§ 5' As garantias, nas diversas modalidades discriminadas
no inciso I do caput deste artigo, serão admitidas, singular ou
supletivamente, considerada a suficiência de cobertura para os
empréstimos e financiamentos concedidos.»
Art. 2' O art. 2' da Lei n' 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 2' Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda N acional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e aos demais encargos previstos na legislação respectiva.
§ l' O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento
de custas nos processos judiciais de cobrança de seus créditos.
§ 2º As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem
a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em
Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento
dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.

§ 3' Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.
§ 4' Na cobrançajudicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para o fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cobrança.»
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Art. 3º ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.478, de 5 de junho de 1996.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 4 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.479-17, DE 4 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

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

Art. 1º A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dias útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ F Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3185-3375, jul. 1996

3236
§ 2' Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Art. 2º Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.479, de 5 de junho de 1996.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5' Revoga-se o art. 6' da Lei n' 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 4 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Cláudia Maria Costin

MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.480-19, DE 4 DE JULHO DE 1996
Altera dispositivos das Leis nºsB.112, de
11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de
julho de 1994, para instituir os Décimos Incorporados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Os arts. 20, 62 e 67 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, passaram a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 20
.
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§ 3º O servidor em estágio probatório somente poderá
afastar-se do exercício do cargo efetivo para ocupar cargo em
comissão de Natureza Especial ou de direção e chefia de níveis
DAS-6, DAS-5, DAS-4 ou equivalente."

"Art. 62. Ao servidor efetivo, investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão
ou de Natureza Especial, é devida retribuição pelo seu exercício.
§ 1º A retribuição de que trata o caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, a
remuneração do servidor efetivo e integra o provento de aposentadoria, na proporção de um décimo por ano de exercício nas
funções e nos cargos de confiança a partir do quinto ano e até o
limite de dez décimos.
§ 2º Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou o cargo exercido por
maior tempo.
§ 3º Ocorrendo o exercício de função 01I cargo de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observando o disposto no parágrafo
anterior.

§ 4º Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do cargo ou da função que tenha originado a incorporação.
§ 5º Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos
em comissão de que trata o inciso II do art. 9º.

"Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo
prestado à Uniào, às autarquias e às fundações públicas federais,
observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente
sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o
servidor em função ou cargo de confiança.
Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do
mês em que completar o qüinqüênio»
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3185-3375,jul. 1996

3238
Art. 2º Os arts. 3' e 10 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º Para os efeitos do disposto nos §§ do art. 62 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor ocupante de cargo
efetivo, investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial,
previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, a cada doze
meses de efetivo exercício, e a partir do quinto ano, a importância
equivalente a um décimo:
I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), Níveis 6, 5
e 4, e dos cargos de Natureza Especial, observada a opção formalizada à época da percepção;
a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebida em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração do cargo
em comissão ou de Natureza Especial;

b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;

II - do valor referente à representação mensal e da
gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando
se tratar dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), Níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos de
Direção (CD);
III - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.
§ 1º Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento, exercido concomitantemente ao do cargo efetivo regido pela Lei nº 8.112, de
1990.
§ 2º No caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), Níveis 6, 5 e 4,
e dos cargos de Natureza Especial, havendo o servidor optado
pela remuneração total do cargo em comissão, considera-se, para
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ração de origem na data em que o servidor completou o interstício
e a remuneração do cargo em comissão exercido por maior tempo.
§ 3° Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo, a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior.»

"Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, regidos pela Lei nO 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo
Poder ou de outro Poder da União, a incorporação de décimos
decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, ou de cargos de provimento em comissão ou de Natureza Especial.
Parágrafo único. A incorporação das parcelas remuneratórias de que trata este artigo será efetivada com base no nivel da
função de direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em
comissão equivalente ao Poder cedente do servidor,.

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

Art. 4° Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 dejaneiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
I - estabelecidos na Lei nO 8.911, de 1994, na redação original,
para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19 de
janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
II - estabelecidos pela Lei nO 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre lº de março e 26 de
outubro de 1995.
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Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a partir
de 27 de outubro de 1995, é assegurada a incorporação de décimo nos
termos da Lei nº 8.911, de 1994, com a redação dada por esta medida
provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que completou
o interstício.

Art. 5º As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei nº 9.030, de 13 de abril de 1995, com
efeitos vigorantes a partir de 1º de março de 1995, utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei nº 8.911, de 1994, na redação original.
§ 1e Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), Níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo
VI da Lei nº 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo desempenho de função.
§ 2º O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 6º Fica resguardado o direito à percepção dos décimos já
incorporados, bem como o cômputo do tempo de serviço residual para
a concessão de novas parcelas, observando-se o prazo estabelecido no
§ 1º do art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990.

Art. 7º Fica resguardado o direito à percepção do anuênio aos
servidores que, em 5 de julho de 1996, já o tiveram adquirido, bem
como o cômputo do tempo de serviço residual para concessão do
adicional de que trata o art. 67 da Lei nº 8.112, de 1990.
Art. 8º É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei
nº 8.112, de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3185-3375, jul. 1996

3241

Art. 9· Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei n· 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da lei n·
8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fixada pela Lei n· 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de 1· de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa data;

II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a 1· de março
de 1995.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei n· 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei n" 7.596, de 10
de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados
após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções
gratificadas, previstas na Lei n" 8.168, de 1991.

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

Art. 11. O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2·
da Lei n· 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de
Estado.
Art. 12. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituídos pela Lei n" 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei n'' 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável
da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas
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pela Lei n? 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 13. O caput e o § 1· do art. 7· da Lei n" 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 5· e renumerados os subseqüentes:
«Art. 7· Poderão ser enquadrados nos planos de classificação
de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal direta, das
autarquias, incluidas as em regime especial, e das fundações públicas federais, pelo Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil, os
respectivos servidores redistribuidos de órgão ou entidade, cujos
planos de classificação sejam diversos daqueles a que os servidores
pertenciam, sem modificação da remuneração e da essência das
atribuições dos cargos de que são ocupantes.
§ 1º Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias, cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou a habilitação profissional exigida para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
........................................................................................................»

Art. 14. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 15. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio
financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do
cargo a que estiver concorrendo.
§ 1· No caso de o candidato ser servidor da Administração
Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.
§ 2· Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos,
como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser
investido.
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Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. 1º, exceto a nova redação atribuída ao art. 67, 2', exceto os §§ 2'
e 3' do art. 3' da Lei nº 8.911, de 1994, 5º, 6', 7º, 9' 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória nº 1.160, de 26 de outubro de 1995, e as Medidas
Provisórias n's 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de
dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de
fevereiro de 1996, 1.437, de 12 de março de 1996, 1.389, de 11 de abril
de 1996, 1.432, de 9 de maio de 1996, e 1.480, de 5 de junho de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 18. Revogam-se os §§ l' e 2' do art. 78 e o art. 193 da Lei
n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 5' e 6' da Lei n" 8.911,
de 11 de julho de 1994.
Brasília, 4 de julho de 1996; 175' da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.481-38, DE 4 DE JULHO DE 1996
Altera a Lei n' 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

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

.

II - contribuir para a redução e melhoria do perfil da
dívida pública, concorrendo para o saneamento do setor público;
........................................................................................................»
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«Art. 2º Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:
I - empresas e instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo;
U - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
lU - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;
IV - instituições financeiras públicas e estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriados, na forma
do Decreto-Lei n' 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ I" Considera-se desestatização a alienação, pela União,
de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderância nas deliberações sociais e O poder de
eleger a maioria dos administradores da sociedade.
§ 2º Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritãrias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades, bem como aos serviços
públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, quando
pertinente.
§ 3' Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIU do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o art. 177 da
Constitnição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso U do art. 192 da Constituição, não
se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionãrias
detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participações."

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

IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;
VI - concessão, permissão ou autorização de serviços públicos.
§ 1Q A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.
§ 2' Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa.»

«Art. 5' O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de presidente;
II - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
III - Ministro de Estado da Fazenda;
IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
V - Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo.
§ 1Q Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
O titular do ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule.

§ 2' Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
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§ 3Q Participará também das reuniões, sem direito a voto,
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

§ 4' O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum
do colegiado.
§ 5' Quando deliberar ad referendum do conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
§ 6' O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representante de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 7' O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
presidente.
§ 8' Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
§ 9' Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
conselho serão representados por substitutos por eles designados.»
«Art. 6' Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:
I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de instituições
financeiras de empresas, serviços públicos e participações minoritárias no programa;
II -

aprovar:

a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou
jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatizações;
c) as condições aplicáveis às desestatizações;
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d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela

União;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação de
subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações;

f) a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades;

III - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;

V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo Presidente do Conselho.
§ l' Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho
Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
do Presidente da República, o órgão da administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 21
desta lei.
§ 2' O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos, objeto de concessão, permissão ou autorização.
§ 3' A desestatização de empresas de pequeno e médio
portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber,
as atribuições previstas no art. 21 desta lei.»

«Art. 7' Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:
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I - presidir as reuniões do conselho;
II - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;
Hl - encaminhar à deliberação do conselho as matérias
previstas no art. 6' desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a designação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso UI,
desta leí.»

«Art. 8' A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4', pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatização.»
«Art. 9 Q Sempre que houver razões que justifiquem, a

União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais.»
«Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ l' As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização, serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
§ 2' Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3185-3375,jul. 1996

3249

§ 3º Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
§ 4º os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatização.»

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

«Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa ou instituição financeira incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário
Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do
qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;

b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;

c) passivo das sociedades de curto e longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;
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e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;
fJ sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
h) valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e 08 poderes nela compreendidos.»
«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante, salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder
Executivo, que determine percentual inferior.»
«Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los,
preferencialmente, na quitação de suas dívidas vencidas perante
a União..
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os segnintes princípios:
I -

admissão de moeda corrente;

H - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econõmica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;
IH - manutenção da possibilidade de utilização, como meio
de pagamento no ãmbito do PND, de títulos e créditos líquidos e
certos diretamente contra a União, ou contra entidades por ela
controladas, inclusive aquelas em processo de liquidação, desde que
gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional e que
venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro Nacional.
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Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND."
«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido
deliberação do órgão competente do titular das
ações.
à

Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
será utilizada pelo representante do titular das ações como
instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artigo."
«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo."
«Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:

I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização,
aí se incluindo os serviços de secretaria;

U - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;

UI - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da
administração direta ou indireta requisitados nos termos do art.
7', inciso IV, desta lei para o fim de prover apoio técnico à
implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização as matérias de que trata o inciso U do art. 6 desta
lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3185-3375,jul. 1996

3252

VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital,
transferência de controle acionário, venda e arrendamento de
ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
Conselho Nacional de Desestatização, ser feito pelo Banco
Central do Brasil, diretamente ou por meio de empresa especializada.»

"Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e
outros dados necessários à execução dos processos de desestatização.»

"Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do Gestor
do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo.»
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Art. 2' No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 3' O gestor do fundo manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.481, de 5 de junho de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revogam-se os arts. 17, 19, 22 e 26 da Lei n' 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 4 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.482-25, DE 4 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

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

Art. I' A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide
sobre sua remuneração conforme definida no inciso III do art. I" da
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Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir, com vigência
a partir de 1° de julho de 1994 e até a data de publicação da lei que
disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor público civil:
Faixas
(com base na Lei

02

Alíquota

8.622, de 19.1.93, Anexo IH)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da
Classe D, Padrão IV-NA, inclusive

(%)

9

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

10

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
C, Padrão IV-Nr, exc1usive, até o correspondente a 2,6 vezes o
vencimento básico da Classe C, Padrão IV-N8, inclusive

11

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

12

Art. 2° A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;

II - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n" 8.212, de
24 de julho de 1991.

Art. 3° Os recursos oriundos das contribuições de que trata
esta medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos
prazos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções
estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.
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Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.482, de 5 de junho de 1996.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 4 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Cláudia Maria Costin

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.484-22, DE 4 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre a instituição de crédito pre-

sumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do
PIS IPasep e Cofins nos casos que especifica,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O produtor exportador de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nOs 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.
Art. 2º A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
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Parágrafo único. O crédito fiscal será o resultado da aplicação
do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo.

Art. 3· Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do
montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do
valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1º, tendo em vista O valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita
operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.

Art. 4º Em caso de comprovada impossibilidade de utilização
do crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos
Industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações
de venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em moeda
corrente.
Art. 5º A eventual restituição, ao fornecedor, das importâncias
recollúdas em pagamento das contribuições referidas no art. 1º, bem
assim a compensação mediante crédito, implica imediato estorno,
pelo produtor exportador, do valor correspondente.
Art. 6º O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória,
inclusive quanto aos requisitos e à periodicidade para apuração e para
fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição
de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos
lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador.
Art. 7º O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei cancelando dotação orçamentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária decorrente desta medida provisória.
Art. 8º São declarados insubsistentes os atos praticados com
base na Medida Provisória nº 905, de 21 de fevereiro de 1995.
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Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.484, de 5 de junho de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 4 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.485-27, DE 9 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se
refere o § F do art. 22 da Lei n' 8.212, de 24
dejulho de 1991, e dá outras providências.

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

Art. 1º Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei n' 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
II - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda não liquidadas;
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In - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;
c) despesas de cãmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
IV - no caso de empresa de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de
provisões ou reservas técnicas;
VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ 1Q É vedada a dedução de prejuizos, de despesas incorridas na
cessão de créditos e de qualquer despesa admiuistrativa.
§ 2Q Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o
resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3Q As exclusões e deduções previstas neste artigo restringemse a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.
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Art. 2" A contribuição de que trata este medida provisória será
calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a base de
cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3" As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § I" do art. 22 da Lei n" 8.212,
de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta medida
provisória.
Art. 4" O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.485, de 7 de junho de 1996.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Ficam revogados o art. 5' da Lei n'' 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e os arts. 1',2' e 3' da Lei n? 8.398, de 7 de janeiro
de 1992.
Brasília, 9 de julho de 1996; 175" da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIAN' 1.486-29, DE 9 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional
(NTN) e sua utilização para aquisição de bens
e direitos alienados no âmbito do Programa
Nacional de Desestatização (PND), instituído
pela Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990,
consolidando as normas sobre a matéria constantesdaLei n' 8.177, de l' de março de 1991,
e da Lei n' 8.249, de 24 de outubro de 1991, e
altera os arts. 2'2 e 3'2 da Lei n!! 8.249191.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º O art. 30 da Lei nº8.177, de 1º de março de 1991, alterado
pela Lei nº 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
segninte redação:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a
ser emitida, respeitados a autorização concedida e os limites
fixados na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais,
com a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos
necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos
orçamentos ou para realização de operações de crédito por
antecipação de receita.
§ 1º Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PNDl, instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos recebidos em moeda corrente;

b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2º Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segnrança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.

§ 3º A NTN poderá ainda ser emitida para troca voluntária
por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa brasileira, para utilização:
a) em projetos voltados a atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra
audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da documentação a ela relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura;
b) mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC),
nos termos do inciso XI do art. 5º da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991.
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§ 4' A troca a que se refere o parágrafo anterior será
regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual.»

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

lU -

prazo: até 30 anos;
formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;

c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), instituído pela Lei n'' 8.187, de l' de junho de 1991; nas
operações de troca por Brazil lnvestment Bond (BlB), de que trata
o art. l' desta lei; nas operações de troca por bõnus previstas nos
acordos de reestruturação da dívida externa e nas operações de
troca por títulos da divida externa para utilização em projetos de
incentivo ao setor audiovisual brasileiro, e doações ao FNC, de
que trata o art. 30, § 3', da Lei n' 8.177, de I" de março de 1991,
em sua atual redação.
§

~

.

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
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Art. 3' O parágrafo único do art. 3º da Lei nº 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização CPND), de que
trata a Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990."

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.486, de 7 de junho de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 9 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.487-20, DE 9 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providência.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7', inciso XI, da Constituição.
Art. 2º Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
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§ 1º Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazo para revisão
do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições.
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
b) programa de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2º O instrumento de acordo celebrado será arquivado na
entidade sindical dos trabalhadores.

§ 3º Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
a) a pessoa física;

b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:

1. não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade
institucional e no País;
3. destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais,
comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.
Art. 3º A participação de que trata o art. 2º não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1a Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
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§ 2' É velado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3' A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1996, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.
§ 4' As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais redimentos recebidos no mês, como
antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade
pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 4' Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utiliza-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I
II

mediação;
arbitragem de ofertas finais.

§ l' Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringe-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2' O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.

§ 3' Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4' O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.
Art. 5' A participação de que trata o art. l' desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
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Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.487, de 7 de junho de 1996.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
'.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paioa

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.488-13, DE 9 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1s As estipulações de pagamento de obrigações pecuuiárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos art. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 857,
de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6º, da Lei nº 8.880,
de 27 de maio de 1994;

b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a uuidade monetária de conta de qualquer natureza;

c) correção monetária ou de reajuste poríndices de preços gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
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Art. 2' É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos autos de produção ou dos insumos utilizados nos contra,
tos de prazo de duração igualou superior a um ano.

§ I? é nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2º Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3º ressalvado o disposto no § 7' do art. 28 da Lei n? 9.069,
de 29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de
periodicidade inferior à anual.
§ 4º Nos contratos de prazo de duração igualou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens entrega futura ou a aquisição
de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão pactuar a
atualização das obrigações, a cada período de um ano, contado a partir
da contratação, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade
de pagamento das prestações, e abatidos os pagamentos, atualizados da
mesma forma, efetuados no período.
§ 5º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória,
até 11 de outubro de 1996.
§ 6º O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser
prorrogado mediante ato do Poder Executivo.
Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória e, no que com ela não conf!itarem, da Lei n' 8.666, de 21 de junho
de 1993.
§ l' A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contado a partir da data limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
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§ 2'

O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 4' Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5' do art. 27 da Lei n? 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5' Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.

Art. 6' A partir de l' de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), criada pela Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
será reajustada semestralmente.
Art. 7' Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de I" de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de I" de janeiro de 1996.
§ I' Em l'dejulhode 1995 eem l'dejaneiro de 1996, os valores
expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real, com
observância do disposto no art. 44, da Lei n" 9.069, de 1995, no que
couber.
§ 2' Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.
Art. 8' A partir de I" de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
§ I' Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de l' de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
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§ 2º Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3' A partir da referência maio de 1996, O Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6' do art.
20 e no § 2º do art. 21, ambos da Lei n' 8.880, de 1994.
Art. 9' É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria, após julho de 1995, o pagamento de reajuste
relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base,
anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.

Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajnizada a ação de
dissídio coletivo.
§ 1º O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5' deste artigo.
§ 2' A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 3' O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4' Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
§ 5' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
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Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão
objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença normativa.
§ l' A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.
§ 2' A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.

Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automática vinculada a índice de preços.
§ l' Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.

Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas a
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3' do art. 54 da Lei n? 8.884, de 11 de junho de 1994,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n' 9.069, de 29 de
junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
,,§ 3' Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
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mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)".
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.488, de 7 de junho de 1966.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ l' e 2' do art. 947 do Código Civil, os
§§ I? e 2' do art. l' da Lei n" 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n' 8.177, de l' de março de 1991.
Brasília, 9 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiua
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.489-13, DE 9 DE JULHO DE 1996
Dá nova redação ao § 31.! do art. 52 da Lei
n' 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O § 3' do art. 52 da Lei n' 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 52
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§ 3' No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
Pública Federal, nos termos da Lei n? 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos serão emitidos com prazo mínimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros.»
Art. 2' Os títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10,
inciso III, da Lei n' 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2', da
Lei n' 8.447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A., poderão ser substituídos por outros de iguais caracteristicas,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.489, de 7 de junho de 1996.
Art. 4' Esta medida provisória entre em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.490-11, DE 9 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I? O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
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Art. 2' O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;

II - estejam com a inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), do Ministério da Fazenda.
§ l' Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2' Na data do registro, o órgão ou entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin,
fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3' A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida
Ativa atenderá o disposto no parágrafo anterior.
§ 4' Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa
à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro
procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
§ 5' A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou da
notificação de que tratam os §§ 2' e 3', ou a não exclusão, nas condições
e no prazo previstos no § 4', sujeitará o responsável às penalidades
cominadas pela Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei n' 5.452, de F de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho).

Art. 3' As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
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junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade
integrante do Cadin.
Art. 4Q a inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.

Art. 5Q O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2Q, inciso I;
H - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
ou físicas que estejam na situação prevista no art. 22 , inciso Il,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;

HI - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;
IV -

data do registro.

Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 2Q manterá sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender o que dispõe o parágrafo
único do art. 3"-

Art. 6Q É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I -

realização de operações de crédito que envolvam a utili-

zação de recursos públicos;

11 -

concessão de incentivos fiscais e financeiros;

IH - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer titulo, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a Municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;
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b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;

c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.

Art. 7· A existência de registro no Cadin há mais de trinta dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ 10 Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.

§ 2º O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do
débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.

§ 3º Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou a
inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do
depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizado na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4º Em caso de relevância e urgência, e nas condições que
estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este
artigo.
Art. 8º A não observância do disposto no § 1º do art. 2º e nos
arts. 6Q e 7Q desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções
da Lei nº 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

Art. 9º Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1996, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2º, do Decreto-Lei nº 147,
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de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4' do
Decreto-Lei n' 1.687, de 18 dejulho de 1979, e O art. 10 do Decreto-Lei
n'' 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.

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

Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ I? Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos
inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória,
inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do
débito.
§ 2' Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4' Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 5' O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
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Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 1', e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ l' Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.
§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, O devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.

§ 3' O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até O mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a
remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o
prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de
terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Càmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;
III - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei n' 8.541, de 23 de dezembro de
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1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n Q 8.981, de
20 de janeiro de 1995;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.
Art. 15. Os débitos vencidos até 31 de dezembro de 1995 poderão ser parcelados em até 72 prestações, desde que os pedidos sejam
protocolizados até 28 de junho de 1996, obedecidos os requisitos e
demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de
qnalquer natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não
como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscaljá ajuizada, ou
que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.

Art. 16. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei nQ 8.981, de 1995:
«Art. 84. .
..
§ 8Q O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional»
Art. 17. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei n" 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n? 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos
automotores e de combustível;
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III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social (Finsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercad-;
rias e mistas, com fundamento no art. 9' da Lei n' 7.689, de 1988, na
alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis n's 7.787, de
30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147, de
28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo
por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos
termos do art. 22 do Decreto-Lei n' 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF), instituído pela Lei Complementar n? 77. de 13 de julho
de 1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art.
150, inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos
termos do art. 10 da Lei n? 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a
redação da Lei n" 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI -

à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de
operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto
de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei n' 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n? 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda O valor devido com fulcro na Lei Complementar n' 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores.
§ l' Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o Procurador da Fazenda N acionaI, salvo a existência de valor remanescente
relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 2' O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.
Art. 18. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão versar,
exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I a VIII do
artigo anterior, desde que inexista outro fundamento relevante.
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Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às
causas em que figure como parte a Fazenda Nacional e que versem
sobre o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na
importação de mercadorias.

Art. 19. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da união
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de
valor consolidado igual ou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de
débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ 1Q Serão igualmente arquivados os autos em que executados,
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda Nacional de valor
igual ou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 2Q OS autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.
§ 3Q O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas
à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 20. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas
de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos que
apresentem em Juízo.
Art. 21. Fica suspensa, até 31 de agosto de 1996, a restrição
para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
Municípios destinados à execução de ações sociais, em decorrência de
inadimplementos objeto de registro no Cadastro Informativo (Cadin)
e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (Siafi).
§ F Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.
§ 2 Q Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3Q OS débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas
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entidades da administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de
convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados nas seguin.
tes condições:
a) o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31 de
agosto de 1996, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o
submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre
a conveniência do atendimento do pleito;

b) o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa
específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do
beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a e
c, e Il, da Constituição;

c) o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da
concessão;
d) o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco
do Brasil S.A., na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;

e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;

fJ o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4º Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida
provisória.
Art. 22. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.490, de 7 de junho de 1996.
Art. 23. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 24. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei nº 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei
nº 2.049, de 1º de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.052,
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de 3 de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n' 2.163, de 1984, e
os arts. 91, 93 e 94 da Lei n' 8.981, de 1995.
Brasília, 9 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.491-11, DE 9 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre o número de cargos de
Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de
Funções Gratificadas existentes nos órgãos
da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências.

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

Art. l' Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ l' O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos
e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre
as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos
cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação
pertinente.
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§ 2Q No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.

Art. 2Q O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória, inclusive a Medida
Provisória n Q 1.472-26, de 4 de julho de 1996.
Art. 3Q Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 4Q OS atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.

Art. 5Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.491, de 7 de junho de 1996.
Art. 6Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação
Art. 7Q Revoga-se o Lei n Q 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 9 de julho de 1996; 175Q da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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(ANEXO À MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.491-11,
DE 9 DE JULHO DE 1996)
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Cargo/Função

Quantitativos

Natureza Especial

52

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

140
567
1.761
2.825
6.327
7.426
19.046

Função Gratificada

FG-1
FG-2
FG-3

9.166
8.649
11.781

Subtotal

29.596

Total

48.694

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.492-11, DE 9 DE JULHO DE 1996
Cria a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores
militares federais das Forças Armadas, e dá
outras providências.

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

Art. l' Fica instituída a Gratificação de Condição Especial de
Trabalho (GCET), devida mensal e regularmente aos servidores
militares federais das Forças Armadas ocupantes de cargo militar.
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Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças
prestadoras do serviço militar inicial.

Art. 2' A gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET)
será calculada obedecendo à hierarquia entre os diversos postos e
graduações, dentro dos respectivos círculos das Forças Armadas e
paga a partir de l' de agosto de 1995, de acordo com o Anexo I.
Art. 3' Simultaneamente, até 31 de agosto de 1996, será concedida uma Gratificação Temporária aos servidores de que trata o art.
1', no valor constante do Anexo Il.
Parágrafo único. A gratificação Temporária é acumulável com a
Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) e;
a) não servirá de base para cálculo de qualquer vantagem ou
parcela remuneratória, ressalvadas aquelas de que tratam os arts.
35,40 e 42 da Lei n' 8.237, de 30 de setembro de 1991;
b) será considerada para efeito de pensões e remuneração na
inatividade.

Art. 4' A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) passa a integrar a estrutura remuneratória dos militares da
ativa, inativos e pensionistas, prevista na legislação em vigor.

Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.492, de 7 de junho de 1996.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a contar de I? de janeiro de 1996.
Art. 7' Revoga-se o art. 41 da Lei n' 8.237, de 30 de setembro
de 1991.
Brasília, 9 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Clóvis de Barros Carvalho
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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ANEXO I
Tabela de Escalonamento dos Fatores da Gratificação de Condição
Especial de Trabalho (GCET)
(Conforme art. 2')
I -

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

Fator

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

0,733

více-Almírante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro

0,588

Contra·Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

0,644

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

0,534

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

0,495

Capitão-rle-Corveta e Major

0,428

Capitão-Tenente e Capitão

0,341

Primeiro-Tenente

0,302

Segundo-Tenente

0,266

II -

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

Fator

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

0,377

Aspirante e Cadete (último ano)

0,065

Aspirante e Cadete (demais anos), alunos do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais
da Reserva

0,059

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

0,055

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

0,049

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

0,049

Grumete

0,049

Aprendiz-Marinheiro e Alunos de Órgãos de Formação de Praças da
Reserva

0,040
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UI - Praças (Fator Multiplicativo sobre o Soldo de Guarda-Marinha)
Graduação

Fator

Suboficial e Subtenente

0,377

Primeiro-Sargento

0,317

Segundo-Sargento

0,263

Terceiro-Sargento

0,221

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

0,143

Taífeiro-de-Primeíra Classe

0,123

Taifeiro-de-Segunda Classe

0,109

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de
1~ Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou
Corneteiro de 1!l Classe e Soldado Pára-Quedista (engajado)

0,089

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

0,082

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

0,065

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 31! Classe

0,049

ANEXOU
I -

Oficiais
Posto

Valor CR$)

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

453,30

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

425,40

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

398,40

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

330,30

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

306,00

Capitão-de-Corveta e Major

284,30

Capitão-Tenente e Capitão

210,60

Primeiro-Tenente

186,90

Segundo-Tenente

184,70
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II -

Praças Especiais
Graduação

Guarda~Marinha

e Aspirante-a-Oficial

Aspirante e Cadete (último ano)

Valor (R$)

110,70
19,20

Aspirante e Cadete (demais anos), alunos do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Orgão de Formação de Oficiais
da Reserva

17,40

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

16,20

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

14,40

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

14,40

Grumete

14,40

Aprendiz-Marinheiro e alunos de Órgãos de Formação de Praças
12,00

da Reserva

III -

Praças
Graduação

Suboficial e Subtenente

Valor (R$)

110,70

Primeiro-Sargento

93,00

Segundo-Sargento

77,10

Terceiro-Sargento

65,10

Cabo (engajado) e Taifeíro-Mor

42,00

Taifeiro-de-Primeira Classe

36,30

Taifeiro-de-Segunda Classe

32,10

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

26,40

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

24,00

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

19,20

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3!! Classe

14,40
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.493-7, DE 9 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre os fundos que especifica e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I? Até que sejam promulgadas a lei complementar de que
trata o art. 165, § 9', da Constituição, e a lei ordinária a que se refere
o parágrafo único deste artigo, são mantidos os seguintes fundos,
extintos pelo decurso do prazo previsto no art. 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e recriados pelo art. 6 9 da Lei n"
8.173, de 30 de janeiro de 1991, os quais continuarão a funcionar nos
termos da respectiva legislação:
Fundo de Compensação e Variação Salariais (FCVS);
I
U - Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR);
lU - Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento
(Funtrede).
Parágrafo único. No prazo de 120 dias após a promulgação da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9', da Constituição, o Poder
Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para
adequar o funcionamento dos fundos de que trata este artigo às
disposições da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9', da
Constituição.

Art. 2º A adequação do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf), ratificado
pelo Decreto Legislativo n' 22, de 27 de agosto de 1990, às normas da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9', da Constituição, será
feita, igualmente, no prazo e pela forma prevista no parágrafo único
do artigo anterior.
Art. 3' Fica ratificada a recriação do Fundo Aeroviário, do
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fiste!) e do Fundo
Nacional de Saúde, de que trata a Lei n' 9.276, de 9 de maio de 1996,
que continuam a funcionar nos termos da respectiva legislação.
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§ l' Ao Fundo Aeroviário e ao Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações (Fistel) aplica-se o disposto no parágrafo único
do art. 1'.
§ 2' O Fundo Nacional de Saúde extinguir-se-á no dia 31 de
dezembro de 1996, incorporando-se sua programação à da respectiva
entidade supervisora.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias n's 1.493, de 7 de junho de 1996, e 1.510, de 28
de junho de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revoga-se a Medida Provisória n' 1.510, de 28 de junho
de 1996.
Brasília, 9 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.494-9, DE 9 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre a alocação, em depósitos
especiais; remunerados, de recursos das disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, e considerando que ainda persiste
O estado de calamidade pública do setor de assistência à saúde,
decretado em 10 de março de 1994, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais, remunerados, no Banco do Brasil S.A., de recursos excedentes da Reserva
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Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), para
a concessão de empréstimo, em caráter excepcional à União Federal,
por intermédio do Ministério da Saúde, visando ao pagamento dos
serviços assistenciais do Sistema Único de Saúde, prestados em
regime de atendimento ambulatorial e de internações hospitalares,
lastreados em títulos públicos especiais, do Tesouro Nacional, com
registro no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
administrado pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho
determinar a adoção das providências iudispensáveis à alocação dos
recursos de que trata este artigo, independentemente de quaisquer
outros atos de natureza administrativa.
Art. 2º Observada a Reserva Mínima de Liquidez prevista no
art. 9º da Lei n? 8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada pela
Lei nº 8.352, de 25 de dezembro de 1991, o empréstimo de que trata
o artigo anterior não poderá exceder o valor de R$ 1.200.000.000,00
(um bilhão e duzentos milhões de reais), e terá remuneração nominal
pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescidos de cinco por
cento ao ano.
§ 1º Os encargos correspondentes ao período compreendido entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês
anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.
§ 2º Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão
pagos mensalmente, a partir de fevereiro de 1996, sendo a amortização do principal realizada em 24 parcelas mensais, a partir de junho
de 1996.

Art. 3º As leis orçamentárias anuais consignarão no orçamento,
à conta de recursos provenientes de contribuições sociais vinculadas
à Seguridade Social, dotações específicas para o pagamento do principal e encargos decorrentes do empréstimo de que trata esta medida
provisória.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.494, de 7 de junho de 1996.
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Art. 5Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de julho de 1996; 175Q da Independência e 108 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Adib Jatene

MEDIDA PROVISÓRIA W 1.495-8, DE 9 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PISIPasep), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PISlPasep), de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares n Q 7, de 7 de setembro de
1970, e n? 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2Q A contribuição para o PISlPasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
II - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;
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III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Parágrafo único. As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.
Art. 3' Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se
faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do imposto
de renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta
própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas
operações de conta alheia.

Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário.
Art. 4' Observado o disposto na Lei n' 9.004, de 16 de março de
1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
11 - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
III - ao transporte internacional de cargas ou passageiros.
Art. 5' A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes
varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto
no varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente
a que se refere este artigo.
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Art. 6' A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7' Para efeito do inciso UI do art. 2', nas receitas correntes
serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas,
no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e
deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Art. 8' A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
0,65% sobre o faturamento;
U - um por cento sobre a folha de salários;
UI - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 9' À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do Imposto sobre
a Renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § F do art. 22 da Lei n" 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
o PIS/Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2'
somente se aplica a partir de l' de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso Ill do art. 8' aplica-se às autarquias somente a partir de l' de março de 1996.
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Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de 1° de janeiro de 1996, sujeitam-se ao Imposto de Renda previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;
II - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
de fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda variável.
Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da
legislação então vigente.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.495, de 7 de junho de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1°
de outubro de 1995.
Brasília, 9 de julho de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.496-19, DE 9 DE JULHO DE 1996
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1° Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
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Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 2º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
níveis superior e intermediário, do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Dacta),
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 3' As gratificações de que tratam os arts. 1º e 2º terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior e intermediário observados o disposto no art. 2º da Lei nº 8.477,
de 29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei
nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2º da Lei n' 8.852, de 4
de fevereiro de 1994.
§ 1º As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2º Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. 1o
e 2', quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;

b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.

§ 3º Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2º, para o exercício de cargos de direção, chefia e
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assessoramento de nível DAS-S e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4º As gratificações a que se referem os arts. L'' e 2º serão
pagas em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação
de Atividade de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de
1992.
§ 5º As gratificações serão pagas a partir de 1º de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1º.
Art. 4º O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5º O Anexo I da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de
enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Art. 6º O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2º da Lei nº 8.911, de 11 de
julho de 1994.
§ 1º O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional,
para o exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 e
DAS-4, ou equivalentes, quando optante pela remuneração do cargo
efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 2º O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e
do Desporto para o exercício de cargo em comissão de nível DAS-3.
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.496, de 7 de junho de 1996.
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Art. SQ Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de julho de 1996; 175Q da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXO
(Medida Provisória n? 1.496-19, de 9 de julho de 1996)

Carreiras

Classes

Padrões

Valor
Correspondente
aos Padrões

doAnexo II da

Quant.
de
Cargos

Lei ng 8.460/92
Inicial

de I a VIII

D-I a C-I1I

500

Oficialde

A

deIaVII

C-IV a B-IV

350

Chancelaria

Especial

de I a V

B-VaA-I1I

Subtotal

Assistente de
Chancelaria

Inicial

de I a VIII

D-I a C-I1I

600

A

deIaVII

C-IV aB-IV

420

Especial

de I a V

B-VaA-I1I

Subtotal

Total Geral

150
1.000

180
1.200
2.200

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.497-20, DE 9 JULHO DE 1996
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento,
e dá outras providências.

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

III -

da Carreira Finanças e Controle;
da Carreira de Planejamento e Orçamento;
da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Ges-

tão Governamental;

IV -

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

V - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), em exercício de atividades de elaboração de planos e
orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § 1º do art. 2º desta medida
provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.
Art. 2º A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2º da Lei nº 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2º da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.

§ 1º A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.
§ 2 9 O número de servidores em exercício em cada um dos

órgãos e entidades que integram os Sistemas de Controle Interno do
Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração
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Pública Federal, bem como os em exercício nos seus respectivos órgãos
centrais, com pontuação acima de oitenta por cento do limite de pontos
fixados para a avaliação de desempenho individual, não poderá superar
trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários
poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 3Q O número de servidores de nível intermediário do Ipea, com
pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para
a avaliação de desempenho individual, não poderá superar trinta por
cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se
situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 4Q OS servidores titulares de cargos de que tratam os incisos
I, Il, IV, V e VI do art. 1Q, quando cedidos para órgãos e entidades do
Governo Federal não integrantes dos Sistemas de Controle Interno
do Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração Pública Federal, bem como dos órgãos centrais desses sistemas, para o exercício na Vice-Presidência da República ou de cargos
em comissão, de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, DAS-4, ou equivalentes, perceberão a Gratificação de Desempenho e Produtividade.
§ 5Q Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 4Q, para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 6Q A gratificação de que trata o art. 1Q será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de 1992.

§ 7Q A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de 1Q de março de 1995, em valor equivalente a setenta por
cento do previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e
36% para o nível superior, até a regulamentação de que trata o § l Q•
§ 8Q Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autãrquica e fundacional,
para o Ipea.

Art. 3Q A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
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de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e c1assificatória e a segunda constituída de curso de formação.
Parágrafo único. As carreiras e o cargo de que trata o caput deste
artigo exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em nível de pós-graduação.
Art. 4' Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ l' A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como Iimite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
0,1820% do maior vencimento básico do nível superior, observado o
disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei n' 8.460, de 1992, e no art. 2' da Lei n" 8.852, de
1994.
§ 2' A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3' Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Admínistração Pública Federal para o
exercício de cargo em comissão, aplica-se o disposto nos §§ 4' e 5' do
art. 2'.
§ 4' A gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada nº 13, de 1992.
§ 5º A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de 1º de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2º.
Art. 5º O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
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Art. 6Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.497, de 7 de junho de 1996.
Art. 7Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de julho de 1996; 175· da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIAW 1.498-19, DE 9 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
CAPÍTULO I
Da Presidência da República
Seção I
Da Estrutura
Art. 1Q A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa
Militar.
§ F Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o Conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;
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c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.

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

Seção II
Das Competências e da Organização
Art. 2' À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e COm a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até
cinco Subchefias, sendo uma executiva.

Art. 3' À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execução das atividades administrativas da Presidência da República
e supletivamente da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
Gabinete;
H
Subsecretaria-Geral;
IH
Gabinete Pessoal do Presidente da República;
IV
Assessoria Especial;
V
Secretaria de Controle Interno.
Art. 4' À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribnições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
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Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o Gabinete e até
quatro Subsecretárias, sendo uma executiva.

Art. 5' À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 6' À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o Gabinete e até cinco Subchefias, sendo uma
executiva.
Art. 7' Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado,
pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e
pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente da
República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado Chefe
da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este fim
designado pelo Presidente da República;
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II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único ministério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1Q Para desenvolver as ações executivas das câmaras mencionadas no inciso lI, serão constituídos Comitês Executivos, integrados
pelos Secretários Executivos dos ministérios, cujos titulares as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado da Casa Civil.
§ 2' O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.

§ 3' É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.
§ 4' O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais câmaras de que trata o inciso II do caput.
§ 5' O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso II do
caput e o § 1'.

Art. 8' Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário, quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar n' 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9' O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
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Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas dai decorrentes,
no estabelecimento de planos para emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no Pais e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa
Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis
n·s 8.041, de 5 de junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991,
respectivamente.

Parágrafo único. O Conselho de Defesa N acionai e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.

Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que se refere o art. 2·.
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CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Seção!
Da Denominação

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

N

V
VI

VII
VIII
IX
X

XI
XII
XIII
nia Legal;
XIV
XV
XVI

da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;
da Agricultura e do Abastecimento;
da Ciência e Tecnologia;
das Comunicações;
da Cultura;
da Educação e do Desporto;
do Exército;
da Fazenda;
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinha;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Arnazôde Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;

XVII
XVIII

das Relações Exteriores;
da Saúde;
XIX
do Trabalho;
XX
dos Transportes.
Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.
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Seção II
Das Áreas de Competência
Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;

b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
f) desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil (Sipec);

II -

Ministério da Aeronáutica:

a) política aeroespacial nacional civil e militar;

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

IH -

Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;

f) fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;

i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;

j) meteorologia e climatologia;
l) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão rural;

IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;

c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;
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v -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;

b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;
c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências;
d) serviços postais;

VI -

Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;

b) proteção do patrimônio histórico e cultural;

VII -

Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;

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

VIII -

Ministério do Exército:

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

IX -

Ministério da Fazenda:

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

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

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

Xl -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias

constitucionais;
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b) política judiciária;

c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;
fJ defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consu-

midor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
j) ouvidoria-geral;
I) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;

XII -

Ministério da Marinba:

a) política naval e doutrina militar naval;

b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças
navais;
c) planejamento estratégico e emprego das forças navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinba;
e) política maritima nacional;
fJ orientação e controle da marinba mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação maritima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;
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XIII
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos, hídricos;

c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;

e) política integrada para a Amazônia Legal;
XN -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;

b) aproveitamento da energia hidráulica;

c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;

b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento

federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;

e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;
fJ formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
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l) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
j) defesa civil;
l) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;

XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;

b) previdência complementar;

c) assistência social;

XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;

b) relações diplomáticas e serviços consulares;
c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;

XVIII -

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;
b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;

c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da
saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos indios;
d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;
fJ ação preventiva em geral, vigilãncia e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilãncia de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;
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XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;

b) trabalho e sua fiscalização;

c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;

e) relações do trabalho;

fJ segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aqua-

viário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ 1e Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
díspor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
díferentes níveis da Administração Pública.
§ 2º A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercícioda ação governamental nas atividades
do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.
Seção III
Dos Órgãos Comuns aos Mirústérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
II - Gabinete do Ministro;
III - Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda.
§ 1º No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria
Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 13 da Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
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§ 2Q Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as funções
que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.

§ 3' Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas
subsecretarias.
Seção IV
Dos Órgãos Específicos

Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro Secretarias;
II - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além
do Conselho Nacional de Política Agricola, da Comissão Especial de
Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e
do Instituto Nacional de Meteorologia, até três Secretarias;
III - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro Secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três Secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro Secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até sete Secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
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Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos I", 2º e 3º
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e da Junta de Programação Financeira, até sete
Secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial e do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação, até cinco Secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco Secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Comitê do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, até quatro Secretarias;
XI -

do Ministério de Minas e Energia, até duas Secretarias;

XII - do Ministério de Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Comitê de Avaliação de
Crédito ao Exterior, do Conselho Federal de Planejamento e Orçarr.ento, do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis
Secretarias, sendo uma especial;
XIII - Do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
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da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria Geral da Previdência
Social, até três Secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 15 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas Secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional do
Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco Secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão
Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três Secretarias.
§ 1º São mantidas as estruturas básicas dos ministérios militares.
§ 2º O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral
Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
CAPÍTULO IH
Da Transformação, Transferência, Extinção, e Criação
de Orgãos e Cargos

Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência
da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República;
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H - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;

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

na Secretaria-Geral da Presidência da República:

a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da

República;
b) a Assessoria, em Assessoria Especial.
Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I -

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;

H - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal:
a) da Secretaria de Irrigação, doMinistério de Integração Regional;
b) do Jardim Botãnico do Rio de Janeiro;
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III - para a Casa Civil da Presidência da República, da
Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios,
do Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar
Social;
V - para o Ministério da Justiça:
a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;
b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei nº 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei nº 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis nOs 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em ato
conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;

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

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indssp),
de que trata o § 1º do art. 33 desta medida provisória;

b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do
Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14
da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989.
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Art. 19. Ficam extintos:

I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infãncia e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II

o Ministério do Bem-Estar Social;

III

o Ministério da Integração Regional;

IV

no Ministério da Justiça:

a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e

Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes

V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII VIII -

as Secretarias de Administração Geral, em cada ministério;
no Ministério da Educaçâo e do Desporto:

a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;

c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
III - defesa civil.
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Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
U - de Secretários das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trãnsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;
UI - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV - de Presidente das Fundações de que trata o inciso I do
art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos ministérios de que tratam os incisos U e Hl
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIU - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos
ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.

Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; etC
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Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.

Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
II - supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;
III - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3" do art. 7" desta medida provisória será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
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Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § 1°,inciso lI, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ 10 O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.

§ 2° Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
saúde ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que
já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou
termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3° Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito
Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas
em decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta
Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.
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§ 4' Durante o processo de inventário, o Presidente da Comissão do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro
de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado os
requisitos previstos na legislação pertinente.
Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até 31 de
dezembro de 1996, os servidores da Administração Federal indireta,
não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou
assessoramento que, em 19 de novembro de 1992, se encontravam à
disposição de órgãos da administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura,
competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência
(Abin).
§ lº Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
composta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de
Administração Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições previstas na legislação pertinente, passando a integrar,
transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da
República.

§ 2' Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Gerai e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinculado à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
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acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados
à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se refere
o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à
Secretaria-Geral da Presidência da República.

Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos
transformados, transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Eundesp), instituido pelo art. 42 da Lei n' 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ l' O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
§ 2' As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.

Art. 34. Fica o Jardim Botânico do Rio de Janeiro transformado
em Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, passando a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promover, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos
florísticos do Brasil.
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CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 35. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
n 2 8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.
Art. 36. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 42e § 22do art. 52do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei n 2 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.
Art. 37. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e O funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 38. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
a separar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria Especial,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.
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Art. 39. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), na forma estabelecida em regulamento;
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça.

Art. 40. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos
órgãos extintos e seus antecessores.

Art. 41. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1996,
servidores do Ministério da Educação e do Desporto e suas entidades
vinculadas, para ter exercício naquele Instituto.
Art. 42. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
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Art. 43. O art. 47 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei nº 842, de 9 de setembro de 1969, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4.7. A autorização para o funcionamento, o credenciamento e O recredenciamento periódico de universidade ou estabelecimento isolado de ensino superior, e o reconhecimento de
cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, e bem
assim a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições
de ensino superior não universitárias, serão tornados efetivos,
em qualquer caso, mediante ato do Poder Executivo, após parecer
favorável do Conselho de Educação competente."
Art. 44. O art. 17 da Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel
estiver ocupado.
§ 1º O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.
§ 2º Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada emjulgado, o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição do
juízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo."

Art. 45. O art. 3º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da
categoria dos empregadores, além de um representante de cada
órgão e entidade a seguir indicados:
I
II
II]

Ministério do Trabalho;
Ministério do Planejamento e Orçamento;
Ministério da Fazenda;
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IV
V
VI

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

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

Art. 46. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 47. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nOs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800,
de 30 de dezembro de 1994, 931, de I" de março de 1995, 962, de
30 de março de 1995,987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de
maio de 1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho
de 1995, 1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro
de 1995, 1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro
de 1995, 1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro
de 1996, 1.302, de 9 de fevereiro de 1996, 1.342, de 12 de março de
1996, 1.384, de 11 de abril de 1996, 1.450, de 10 de maio de 1996,
e 1.498, de 7 de junho de 1996.
Art. 48. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n" 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1º, 2" e 3º do
art. 22 da Lei nº 5.227, de 18 de janeiro de 1967, e o parágrafo único
do art. 2" do Decreto-Lei n" 701, de 24 de julho de 1969.
Brasília, 9 de julho de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3185-3375, jul. 1996

3330
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.499-28, DE 9 DE JULHO DE 1996
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Grçamento do Poder Executivo e dá outras providências.

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

TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo

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

Art. 3º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do
Tesouro Nacional.
Art. 4º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I
o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
II
a Secretaria Federal de Controle;
III
a Secretaria do Tesouro Nacional;
IV
as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.

§ 1º Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 2º As áreas de programação financeira dos órgãos da administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 5º Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do Sistema de Controle Interno,
denominadas Secretarias de Controle Interno, com atuação nos ministérios civis, exceto o Ministério das Relações Exteriores.
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H - as unidades regionais do Sistema de Controle Interno nos
Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;
IH -

a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.

Art. 6° Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente ao qual a
entidade esteja vinculada.
Art. 7° Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
H - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro N acional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
IH - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;

IV - estabelcer normas e critérios para a utilização dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.

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

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

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

Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade
Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2' desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Unica do Tesouro Nacional, e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
II - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta ou
indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento,

a sistematização e a padronização da execução da despesa pública;
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VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira
e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal;
X - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XII - elaborar O Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.
TITULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento

Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ ]O Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal;
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

b2 o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;
e) a Secretaria de Orçamento Federal;
f) a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) a Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
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h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamsn,
to e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.

§ 2' Os órgãos setoriais integrantes dos sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.
§ 3' Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
§ 4' Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

§ 5' Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os
órgãos integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas
e ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação
da gestão de recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo
Poder Executivo.

TÍTULOW
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos

Art. 12. Os ocupantes dos cargos das Carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4' e 11 desta medida provisória
poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme dispuser ato
do respectivo Ministro de Estado.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento
e Orçamento e de especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos niveis intermediário e superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de
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Planejamento, P-1501 do grupo P-1500, criada pelo Decreto n' 75.461,
de 7 de março de 1975, .integram a estrutura de recursos humanos
dos 'Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo,
cujo exercício será definido pelo Ministro'de Estado do Planejamento
e Orçamento.
§ I' Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental; criados pela Lei n' 7.834, de 6
de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgão,
entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo.Ministro de Estado
e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.

§ 2' Em caráter excepcional, os servidores. da categoria funcional de Técnico de Planejamento, P-1501, do Grupo P-1500,
poderão ter exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao Ministério do Planejamento e Orçamento, mediante ato do
respectivo Ministro de Estado, aplicando-se, no caso, a restrição
imposta no § 5' do art. 2' da Medida Provisória n' 1.497-20, de 9 de
julho de 1996.
Art. 14. Fica restabelecido O quantitativo original. de cargos
criados pelo Decreto-Lei n' 2.346, de 23'de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.

CAPÍTULOIl
Das Nomeações
Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício ele cargos em
comissão no árobito do sistema de. Controle Interno.Ide pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:

I - responsável por atos julgados irregulares, de forma dofinitiva, pelo tribunal de Contas, da União, por Tribunal de Contas de
Estado, do Distrito, Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Municípios;
Il - punidas, em processo. disciplinar, mediante .decisão da
qual não caiba recurso em âmbito administrativo, por .atolesivo ao
patrimônio público de qualquer esfera de governo;
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111 - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos 11 e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n" 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou
de patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da
união, bem como de membros para comporem as comissões de
licitação.
Art. 16. Os Secretários Federal de Controle e do Tesouro Nacional serão nomeados pelo Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias

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

atividade político-partidária;
profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ 1º Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiliso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio.
§ 2º O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos sob
sua fiscalização, obtidos em decorrência do exercício de suas funções,
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utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3º Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.

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

Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos
de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.
Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda disporá sobre
a área de atuaçãode cada unidade seccional do Controle Interno, que,
excetuando o Ministério das Relações Exteriores poderá abranger mais
de um ministério civil e suas entidades vinculadas e supervisionadas.
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Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1996, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro N acional e na
Secretaria Federal de Controle, independentemente da ocupação de
cargos em comissão ou função de confiança.
Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I II Estatais;

o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas

III -

a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas

Estatais.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
§ 1Q O Conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
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composição e o regimento interno estabelecidos pelo poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.
§ 2º O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.

Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
II - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;

III - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salariais e
de benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;

VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselho de Administração das empresas
estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.

Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
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I -

como membros permanentes:

a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;

o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presidente-,
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Emp-s;
sas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda;
b)

II -

como membros não-permanentes:

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;
b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.

§ 1º Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente, sem
direito a voto:

I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse
específico das respectivas empresas;
II - os titulares de outros órgãos e entidades da Administração Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.
§ 2º A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3º Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários-Executivos.
§ 4' O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento
interno.
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Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais dos
órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a especificação
dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de 1995. .
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n Q 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Excepcionalmente, nas unidades seccionais do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado
para o exercício de FG servidor efetivo dos quadros dos órgãos
em que a Ciset tiver atuação.»

Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.499, de 7 de junho de 1996.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de julho de 1996; 175 Q da Independência e 108 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO
(Medida Provisória n Q 1.499-28, de 9 de julho de 1996)
Denominação

Situação
Dec.-Lei
nl! 2.346

Situação
Anterior

Situação
Nova

Analista de Finanças e Controle

3.000

1.457

4.500

Técnico de Finanças e Controle

4.000

2.444

2.500

7.000

3.901

7.000

Total
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.500-12, DE 9 DE JULHO DE 1996
Dán'oua redação aos arts. 24, 26 e 57 da
Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37,·incisoXX1, da Constituição" institui normas para licitação e contratos da Administração Pública e dá outras

providências.

O PRESIDENTEDA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 24, 26" 57 da Lei n' 8.666, de 21 de juribo de
1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 24
.
................ ;

XXI -

,

.

para a aquisição de bens destinados exclusivamente

à pesquisa .científica e tecnológica com recursos concedidos pela

Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais de fomento à
pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico."
"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2' e 4' do art. 17 e
nos incisos III a XXI do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8' desta lei
deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo
de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
Parágrafo único. .
.
N ~ documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados.»
"Art. 57
..

II - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;
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§ 4' Em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que
trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em
até doze meses.»

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.500, de 7 de junho de 1996.
Art. 3' Esta medida provisória entre em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.501-11, DE 9 DE JULHO DE 1996
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 5', 10, 11, 16 e parágrafo único do art. 29 do
Decreto-Lei n' 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n' 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n" 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n' 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 5Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
III -

.

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;
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b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;

IV -

.

c) exportados temporariamente para outro país e condicionados a reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em cada
caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse
para a segurança nacional;

e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas;
.

v -

.

b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso N acional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;

c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei n" 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2" do art. F da Lei n? 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
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d) importadas pela União através de órgão federal da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;

e) que retornem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consiguação e não vendidas nos prazos autorizados;

2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;
f) que sejam destinadas ao consumo ou à industrialização
na Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental, excluídos
armas, munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros;
g) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
h) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;
i) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.
§ 1Q Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.
§ 2 Q Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
O novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à
parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
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a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:

1. trânsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:

1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco.»
«Art. 10
I -

.
..

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
H - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.
«Art. 11. Os valores depositados nas contas especial (art.
8', inciso IH) e vinculada (art. 10) poderão ser aplicados pelo
agente financeiro em operações de mercado aberto, com títulos
públicos federais, de emissão do Tesouro Nacional, revertendo-se
o produto da aplicação à conta do Fundo da Marinha Mcrcante.»
«Art. 16
.
I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:

1. para construção de embarcações em estaleiros brasileiros;
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2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;

c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;

e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;

fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
II -

no pagamento ao agente financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos
contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;
c) da comissão devida pela administração de operações aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes, com base no § 5º
do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.801, de 18 de agosto de 1980, ou
contratadas até 31 de dezembro de 1987;

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

«Art. 29
.
Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação."
Art. 2' Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ l' A autorização concedida nos termos do caput deste artigo
fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro
Nacional.
§ 2' Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3' Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei
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n' 2.404, de 1987, com a redação dada pelo art. I" desta medida
provisória.
§ 4' O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.
§ 5' A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip),

§ 6' Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer
obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade com o
disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponíbilidade do FMM.
Art. 3' Não se aplica ao disposto no inciso V, alínea c, do art. 5'
do Decreto-Lei n'' 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos
do § 2' do art. l' da Lei n' 8.402, de 1992.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.501, de 7 de junho de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revogam-se o parágrafo úníco do art. 15 e os arts. 17,
18, 19 e 20 do Decreto-Lei n' 2.404, de 23 de dezembro de 1987, e o
art. 11 da Lei n' 7.742, de 20 de março de 1989.
Brasília, 9 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Odacir Klein
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.502-6, DE 9 DE JULHO DE 1996
Dá nova redação aos art. 18 e 49 da Lei
n' 9.082, de 25 dejulho de 1995, que dispõe
sobre as diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei;
Art. 1º Os arts. 18 e 49 da Lei nº 9.082, de 25 de julho de 1995,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federal
ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e
contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma
da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação
específica e as repartições de receitas tributárias e as destinadas
a atender a estado de calamidade pública, legalmente reconhecido mediante ato ministerial, e dependerão da unidade beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento original que:
........................................................................................................»

«Art. 49

.

«§ 4º Não se incluem no limite previsto no caput deste
artigo as dotações para atendimento de despesas com:

I -

pessoal e encargos sociais;

H - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;

IH -

pagamento do serviço da dívida;

IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde;
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v - as Operações Oficiais de Crédito supervisão do Ministério da Fazenda;
VI -

recursos sob

o Sistema Nacional de Defesa Civil;

VII - O Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e as subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX
doações;

X
XI

os subprojetos e as subatividades financiados com
a atividade Crédito para Reforma Agrária;
pagamento a bolsas de estudo;

XII
pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);

xv -

pagamento de compromissos contratuais no exte-

rior,»

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.502, de 7 de junho de 1996.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.483-14, DE 10 DE JULHO DE 1996
Reduz o Imposto de Importação para os
produtos que especifica e dá outras prooidênelas.

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

IH - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente sobre os produtos relacionados nas alíneas a a c do §
1º deste artigo.
§ 1º O disposto nos incisos I e H aplica-se exclusivamente às
empresas montadoras e aos fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto
de três rodas ou mais e jipes;
b) caminhonetas, furgões, pich-ups e veículos automotores, de
quatro rodas ou mais, para transporte de mercadorias de capacidade
máxima de carga não superior a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias de
capacidade de carga igual ou superior a quatro toneladas, veículos
terrestres para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;

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

§ 2" O disposto no inciso III aplica-se exclusivamente às importações realizadas diretamente pelas empresas montadoras e fabricantes nacionais dos produtos nele referidos, ou indiretamente, por
intermédio de empresa comercial exportadora, em nome de quem será
reconhecida a redução do imposto, nas condições fixadas em regulamento.
§ 3º A aplicação da redução a que se referem os incisos I e II não
poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação inferior a
dois por cento.
§ 4º A aplicação da redução a que se refere o inciso III deste
artigo não poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação
inferior à Tarifa Externa Comum.
§ 5º Os produtos de que tratam os incisos I e II do caput deste
artigo deverão ser usados no processo produtivo da empresa e, adicionalmente, quanto ao inciso I, compor o seu ativo permanente,
vedada, em ambos os casos, a revenda, exceto nas condições fixadas
em regulamento.

§ 6º Não se aplica aos produtos importados nos termos deste
artigo O disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de
novembro de 1966.
§ 7º Não se aplica aos produtos importados nos termos do
inciso III o disposto no art. 11 do Decreto-Lei n' 37, de 1966,
ressalvadas as importações realizadas por empresas comerciais
exportadoras nas condições do § 2' deste artigo, quando a transferência de propriedade não for feita à respectiva empresa montadora ou fabricante nacional.

§ 8º Não se aplica aos produtos importados nos termos dos
incisos I, II e III o disposto no Decreto-Lei nº 666, de 2 de julho de
1969.
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Art. 2º O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:
I - o valor total FüB das importações de matérias-primas e
dos produtos relacionados nas alínas a a h do § 1" do artigo anterior,
procedentes e originárias de países-membros do Mercosul, adicionadas às realizadas nas condições previstas nos incisos II e III do artigo
anterior, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
periodo a ser determinado, por empresa;
II - O valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricados no País, e o valor total FüB das
importações dos mesmos produtos realizadas nas condições previstas
no mesmo inciso, em período a ser determinado, por empresa;

III - o valor total das aquisições de cada matéria-prima, produzida no País, e o valor total FüB das importações das mesmas
matérias-primas, realizadas nas condições previstas no inciso II do
artigo anterior, em período a ser determinado, por empresa; e
IV - o valor total FüB das importações dos produtos relacionados no inciso II do artigo anterior, realizadas nas condições previstas no mesmo inciso e o valor das exportações líquidas realizadas, em
periodo a ser determinado, por empresa.
§ 1º Com o objetivo de evitar concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
dos produtos relacionados nos incisos I e II do artigo anterior, nas
condições estabelecidas nestes mesmos incisos.
§ 2º Entende-se, como exportações líquidas, o valor FüB das
exportações dos produtos relacionados no § I" do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FüB das importações realizadas sob o regime de

drawback; e
b) O valor da comissão paga ou creditada a agente ou a representante no exterior.

§ 3º No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.
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§ 4· Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas no País, definidas em regulamento, poderá ser estabelecido prazo para o atendimento às proporções a que se refere este artigo,
contado a partir da data do primeiro desembaraço aduaneiro dos
produtos relacionados nos incisos H e IH do art. 1º.
Art. 3· Para os efeitos dos arts. 2º e 4º, serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no exterior, as:
I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei nº 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora; e
H tegrais.

exportações realizadas por intermédio de subsidiárias in-

Art. 4º Poderão ser computados adicionalmente, como exportações líquidas, nas condições estabelecidas em regulamento, valores
correspondentes:
I - ao valor FüB exportado dos produtos de fabricação própria relacionados nas alíneas a a h do § 1º do art. 1º;
H - a máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios,
sobressalentes, peças de reposição, fabricados no País e incorporados
ao ativo pennanente das empresas;

HI - ao valor FüB importado de ferramentais de prensa novos,
bem como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição, incorporados ao ativo permanente das empresas; e
IV - a investimentos efetivamente realizados em desenvolvimento tecnológico no País, nos limites fixados em regulamento.

Art. 5º Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão as regras definidas em regulamento.
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Art. 6º As empresas fabricantes dos produtos referidos na alínea h do § 1º do art. 1º, que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no País, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § 1º do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativo àqueles produtos, desde que a exportação tenha sido intermediada pela montadora.
Art. 7º O Poder Executivo poderá estabelecer, para as empresas
montadoras e fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
h do § 1º do art. 1º, em cuja produção forem utilizados insumos
importados, relacionados no inciso II do mesmo artigo, índice médio
de nacionalização anual, decorrente de compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.
Parágrafo único. Para as empresas que venham a se instalar no
País, para as linhas de produção novas e completas, onde se verifique
acréscimo de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já instaladas, definidas em regulamento, o índice de que trata este
artigo deverá ser atendido no prazo de três anos, a contar da data de
início da produção dos referidos produtos, conforme dispuser o regulamento.

Art. 8º O comércio realizado no ámbito do Mercosul, dos produtos relacionados no art. 1º, obedecerá às regras específicas aplicáveis.
Art. 9º O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação, celebrados nos termos dos Decretos-Leis nOs 1.219, de 15 de maio de 1972,
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 10. A autorização de importação e o desembaraço aduaneiro dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § 1º do art. 1º são
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo das demais exigências legais e regulamentares:
I -

Certificado de Adequação à legislação nacional de trànsito; e

II - Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993.
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§ 1º Os certificados de adequação de que tratam os incisos I e II
serão expedidos segundo as normas emanadas do Conselho Nacional de
Trãnsito (Contran) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama),
§ 2º As adequações necessárias à emissão dos certificados serão
realizadas na origem.
§ 3º Sem prejuízo da apresentação do certificado de que trata o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trãnsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.
Art. 11. O Poder Executivo estabelecerá os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se referem os artigos
anteriores, bem como os mecanismos de controle necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Parágrafo único. O reconhecimento da redução do imposto de
importação de que trata o art. 1º estará condicionado à apresentação
da habilitação mencionada no caput deste artigo.

Art. 12. As pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real,
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
depreciação normal e sem prejuízo desta, do custo de aquisição ou
construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos,
novos, relacionados no anexo à Medida Provisória nº 1.508, de 20 de
junho de 1996, adquiridos entre a data da publicação desta medida
provisória e 31 de dezembro de 1997, utilizados em processo industrial do adquirente.
§ 1e A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
§ 2º A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.
§ 3º A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.
§ 4º As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.
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Art. 13. A inobservância ao disposto nas proporções, limites e
índice a que se referem os arts. 2º e 7º estará sujeita a multa de:
I - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1º, que
exceder a proporçâo a que se refere o inciso II do art. 2º;
II - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1", que
exceder os limites adicionais a que se refere o § 1s do art. 2º;

III - sessenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. 1º, que exceder a proporçâo a que se refere o inciso III
do art. 2º;
IV - sessenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. 1!:!, que exceder os limites adicionais a que se refere o
§ 1º do art. 2º;
V - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso II do art. 1", que
concorrer para o descumprimento do índice a que se refere o caput
do art. 7º;
VI - 120% incidente sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas nos incisos II e III do art. 1º, que
exceder a proporção a que se refere o inciso I do art. 2º; e
VII - setenta por cento incidente sobre o valor FüB das importações dos produtos relacionados no inciso II do art. 1º, realizadas nas
condições previstas no mesmo inciso, que exceder a proporção a que
se refere o inciso IV do art. 2º.
Parágrafo único. O produto da arrecadação das multas a que se
refere este artigo será recolhido ao Tesouro Nacional.

Art. 14. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória:
I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais; e
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I1 - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros de
mesma natureza.
Art. 15. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei nº 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.483, de 5 de junho de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.503-2, DE 11 DE JULHO DE 1996
Autoriza o Poder Executiuo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito extraordinário no valor
de R$ 21.000.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996),
em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais),
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para atender à programação constante do Anexo I desta medida
provisória.
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.503, de 11 de junho de 1996.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 11 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.504-4, DE 11 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A., e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), mediante
a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), nas modalidades
nominativa e negociável, com prazo máximo de quinze anos e prazo
minimo de resgate de três anos, para principal e encargos, e taxas de
juros calculada na forma do § 3' do art. 2' da Lei n' 8.249, de 24 de
outubro de 1991;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da
carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3185-3375, jul. 1996

3363
III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n Q 8.031, de 12
de abril de 1990, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliãria
Federal, de que trata a Lei n" 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V -;- pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetãria pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI)
da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei n" 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento
de efeito equivalente, no período compreendido entre 1Q de julho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição
financeira, no mesmo período;

b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas
aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre 1Q de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;

c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial
entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e juros
de 21 % ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e juros
de nove. por cento ao ano - em empréstimo concedido, por aquela
instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, em
1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos
de Trabalho criados pela Portaria MF n" 150, de 26 de abril de 1995,
cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
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demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei n' 8.171,
de 17 dejaneiro de 1991 (Proagro Novo);
VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado
semestralmente, da equalização de taxas referentes à diferença entre
o custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A. e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas ejuros de seis por cento
ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de Leite,
no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes
(PNLCC).

§ 1a Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo,
considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data da publicação desta
medida provisória ou à data da alienação, prevalecendo o maior preço
apurado.
§ 2' O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso L
§ 3' As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e de Planejamento e Orçamento.
§ 4' O Ministério da Fazenda ínformará ao Congresso Nacional,
semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5' A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão
efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.
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Art. 2' As dívidas da União, a que se referem os incisos V a VIII
do art. l' desta medida provisória, assim como as dívidas da União
para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas, certas e
exigiveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF n' 150,
de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos (Cetip).
Parágrafo único. Os títulos a que se refere o caput deste artigo,
cujo prazo de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão
atualizados pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até
quinze por cento ao ano.

Art. 3' Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Hadldodwy
W Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado da referida operação.
Art. 4' As disponibilidades financeiras dos Fundos a que se
referem o parágrafo único do art. 6' do Decreto-Lei n' 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. l' da Lei n' 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública
federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na
forma do art. 9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990.

Art. 5'. As sociedades de economia mista de capital aberto,
detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas
de ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei
n" 8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente,
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provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro
semestre de 1994.
Art. 6° O art. 2º da Lei nO 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3º:
,,§ 3º Será admitida, para fins de cálculo dos juros das
NTN, a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do
Tesouro Nacional (LTN), colocadas junto ao público no inicio de
cada período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade, a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos
diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasíl.»
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1. 504, de 13 de junho de 1996.
Art. 8° Esta medida provisória entra em vigor na data da sua
publicação.
Brasilia, 11 de julho de 1996; 175º da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.505-4, DE 11 DE JULHO DE 1996
Altera os arts. 2º, 4º,5º e 7!! da Lei n e 8.745)

de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a
contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 2º, 4º, 5º e 7º da Lei n'' 8.745, de 9 de dezembro
de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2Q

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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VII - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai.»
«Art. 4!:!

III -

.

doze meses, no caso dos incisos IV e VII do art. 2Q ;

§ F No caso do inciso II deste artigo, os contratos poderão
ser estipulados pelo prazo mínimo de trinta dias, admitindo-se
renovações desde que o prazo total não exceda o limite estabelecido no mesmo inciso.
§ 2Q Nos casos dos incisos V e VI do art. 2Q, os contratos
poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos.»

«Art. 5Q As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento.»
«Art. 79.

.

II - nos casos dos incisos I a III e V a VII do art. 2Q, em
importância não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do
serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho;

III -

no caso do inciso III do art. 2Q , quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso II
deste artigo.
.'

»

Art. 2 OS contratos por tempo determinado celebrados com
fundamento no art. 17 da Lei n" 8.620, de 5 de janeiro de 1993, poderão
Q
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ser prorrogados por doze meses, e aqueles celebrados para combate a
surtos endêmicos, de que trata o art. 2·, inciso lI, da Lei n? 8.745, de
1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro
de 1996.

Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.505, de 13 de junho de 1996.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5' Fica revogado o parágrafo único do art. 5' da Lei n?
8.745, de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 11 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.506-2, DE 19 DE JULHO DE 1996
Altera a legislação do Imposto de Renda
e da contribuição social sobre o lucro.

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

Art. l' A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro,
correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do
disposto nos §§ 3' e 4' do art. 10 do Decreto-Lei n· 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
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Art. 2º O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3º da Lei nº 8.003, de 14
de março de 1990, da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro de que trata a Lei n? 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3º O disposto no art. 35, § 1º, alínea b, nº 4, do DecretoLei nº 1.598, de 1977, com a redação dada pelo art. lºdo Decreto-Lei
nº 1. 730, de 17 de dezembro de 1979, não se aplica à:
1 - transferência do registro contábil de participação societárias do ativo permanente para O ativo circulante ou realizável a longo
prazo, em decorrência da inclusão da empresa controlada ou coligada
no Plano Nacional de Desestatização;
II - colocação em disponibilidade, para alienação, de participações societárias em empresa coligada ou controlada, pertencentes a empresas sob controle de Estado, do Distrito Federal ou
de Município.

Art. 4º O disposto no art. 65 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante vencedor,
de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal ou do Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas de empresa sob
controle direto ou indireto das referidas pessoas juridicas de direito
público, nos casos de desestatização por elas promovidas.
Art. 5º Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importãncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalti.es de qualquer natureza.
Art. 6º Não incidirá o Imposto de Renda na Fonte sobre os
rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa ou
entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil
e no exterior.
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Art. 7º Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra
nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 8º Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na Fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de beneficios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.506, de 20 de junho de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.507-9, DE 19 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido Sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
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§ 1" O Programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previsto na Lei nº 6.024
de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n? 2.321, de 25 de fevereiro
de 1987.

§ 2" O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário N acionai, é parte integrante do programa de que trata o caput.
Art. 2" Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de
aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;
III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido;

IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso 11,
registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscaís de períodosbase anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ 1" O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
instituição incorporadora ser associada à entidade administradora
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do mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2º
do art. 1º.
§ 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 3' Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. 12 não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2º, 264, § 3', e 270, parágrafo único, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.507, de 20 de junho de 1996.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 19 de julho de 1996; 175' da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.508-7, DE 19 DE JULHO DE 1996
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de apuração e
prazo de recolhimento do referido imposto,
para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na
saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas
para venda a granel, dos estabelecimentos
produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1s Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos noCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3185-3375,jul. 1996
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vos, relacionados em anexo, importados ou de fabricação nacional,
bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
§ 1º São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos
do referido imposto, relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores que
ocorrerem até 31 de dezembro de 1998.

Art. 2º As microempresas e as empresas de pequeno porte,
conforme definidas no art. 2' da Lei nº 8.864, de 28 de março de 1994,
recolherão o IPI da seguinte forma:
I - o período de apuração passa a ser mensal, correspondendo
às saídas dos produtos dos estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, verificadas no mês-calendário;
H - o pagamento deverá ser efetuado até o último dia útil do
mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos fatos
geradores que ocorrerem a partir do mês seguinte ao da publicação
desta medida provisória.

Art. 3º Ficam equiparados a estabelecimento industrial, independentemente de opção, os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a bebidas alcoólicas de produção
nacional, classificadas nas posições 2204, 2205, 2206 e 2208 da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), e
acondicionadas em recipientes de capacidade superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com destino aos seguintes
estabelecimentos:
I
insumo
H
IH

- industriais que utilizem as bebidas mencionadas como
na fabricação de outras bebidas;
- atacadistas e cooperativas de produtores;
- engarrafadores dos mesmos produtos.

Art. 4' Os produtos referidos no artigo anterior sairao com
suspensão do IPI dos respectivos estabelecimentos produtores para
os estabelecimentos citados nos incisos I, H e HI do mesmo artigo.
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Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo aplica-se
também às remessas, dos produtos mencionados, dos estabelecima-,
tos atacadistas e cooperativas de produtores para os estabelecimentos
indicados nos incisos I, II e III do artigo anterior.
Art. 5º Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do IPI concernente às matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, que tenham sido empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos saídos do
estabelecimento produtor com a suspensão do imposto determinada
no artigo anterior.
Art. 6' Nas notas fiscais relativas às remessas previstas no art.
4 Q, deverá constar a expressão Sarda com suspensão do IPI, com a
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro
do IPI nas referidas notas, sob pena de se considerar o imposto como
indevidamente destacado, sujeitando o infrator às disposições legais
estabelecidas para a hipótese.
Art. 7' O estabelecimento destinatário da nota fiscal emitida
em desacordo com o disposto no artigo anterior, que receber, registrar
ou utilizar, em proveito próprio ou alheio, ficará sujeito à multa igual
ao valor da mercadoria constante do mencionado documento, sem
prejuízo da obrigatoriedade de recolher o valor do imposto indevidamente aproveitado.

Art. 8' O disposto nos arts. 3' a 7' entra em vigor cinco dias após
a data de publicação desta medida provisória.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.508, de 20 de junho de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles

o anexo está publicado no DO de 20.7.1996, págs.

13479/13480.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.509-6, DE 19 DE JULHO DE 1996
Isenta do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados
bens de informática adquiridos pelo Tribunal
Superior Eleitoral.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1e São isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) os bens de informática destinados à coleta eletrônica de votos,
fornecidos diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 2º Poderão ser importados com isenção do Imposto de
Importação - II e do IPI as matérias-primas e os produtos intermediários a serem utilizados na industrialização dos bens de que trata
o artigo anterior.
Parágrafo único. A isenção do IPI a que se refere este artigo
estende-se às matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem adquiridos no mercado interno.
Art. 3º Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI incidente sobre os produtos mencionados no parágrafo
único do art. 2º.
Art. 4º Para efeito de reconhecimento da isenção a empresa deverá, previamente, apresentar, à Secretaria da Receita Federal, relação
quantificada dos bens a serem importados ou adquiridos no mercado
interno, aprovada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
Art. 5º As importações de que trata esta medida provisória
ficam dispensadas do exame de similaridade.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.509, de 20 de junho de 1996.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de julho de 1996; 175º da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 64, de 1996
Aprova o texto do Acordo Internacional
do Cacau, de 1993, assinado em 2 de fevereiro
de 1994, na sede da Organização das Nações
Unidas, em Nova Iorque.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1e É aprovado o texto do Acordo Internacional do Cacau,
de 1993, assinado em 2 de fevereiro de 1994, na sede da Organização
das Nações Unidas, em Nova Iorque.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de julho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 5.7.1996.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 65, de 1996
Aprova o texto do Acordo de Cooperação
Cultural e Educacional, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Namíbia, em
Brasília, em 7 de março de 1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Cultural e
Educacional, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Namíbia, em Brasília, em 7 de
março de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de julho de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no D8F de 5.7.1996.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
RENAN CALHEIROS, Segundo-Secretário do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 66, de 1996
Aprova o texto da Resolução (42) 3 da
Assembléia Geral do Instituto Internacional
para a Unificação do Direito Privado (Unidroit), adotada em sua 42º Sessão, em 12 de
dezembro de 1989, pela qual se introduz
emenda ao § l" do art. VI de seu Estatuto
Orgânico.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' É aprovado o texto da Resolução (42) 3 da Assembléia
Geral do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado
(Unidroit), adotada em sua 42' Sessão, em 12 de dezembro de 1989,
pela qual se introduz emenda ao § 10 do art. VI de seu Estatuto
Orgânico.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida resolução,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de julho de 1996.
SENADOR RENAN CALHEIROS
Segundo-Secretário do Senado Federal,
no exercício da Presidência

o texto acima citado está publicado no DSF de 5.7.1996.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
RENAN CALHEIROS, Segundo-Secretário do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 67, de 1996
Aprova o texto do Convênio de Sede da
Rede de Informação Tecnológica Latinoamericana (Riüa), celebrado no Rio de
Janeiro, em 4 de setembro de 1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' É aprovado o texto do Convênio de Sede da Rede de
Informação Tecnológica Latino-americana (Ritla), celebrado no Rio
de Janeiro, em 4 de setembro de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido convênio,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de julho de 1996.

SENADOR RENAN CALHEIROS
Segundo-Secretário do Senado Federal,
no exercício da Presidência
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Faço saber que o CONGRESSO NAClONAL aprovou, e eu,
RENAN CALHElROS, Segundo-Secretário do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 68, de 1996
Aprova o texto do Acordo sobre Serviços
Aéreos celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos
Estados Unidos Mexicanos) em Brasília, em
26 de maio de 1995.

O CONGRESSO NAClONAL decreta:

Art. 1º É aprovado o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos Mexicanos, em Brasília, em 26 de maio
de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de julho de 1996.
SENADOR RENAN CALHElROS
Segundo-Secretário do Senado Federal,
no exercício da Presidência

o texto acima citado está publicado no D8F de 5.7.1996.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 69, de 1996
Aprova o texto da Resolução A. 735 (18),
da Organização Marítima Internacional
(IMO) aprovada em 4 de novembro de 1993,
a qual emenda a Convenção Constitutiva da
IMO.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. ]2 É aprovado o texto da Resolução A.735 (18), da Organização Marítima Internacional (IMO), aprovada em 4 de novembro de
1993, a qual emenda a Convenção Constitutiva da IMO.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida resolução,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 16 de julho de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o anexo está publicado naDO de 17.7.1996, págs.

13129/13130.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 70, DE 1996
Aprova a renovação do prazo de permanência do contigente militar brasileiro
(CobrauemJ na Unauem -lI!.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É concedida a renovação, por um ano, do prazo de
permanência do contingente militar brasileiro (Cobravem) na missão
de Verificação das Nações Unidas em Angola (Unavern) - IH, a
contar do encerramento do atual turno de serviço.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que impliquem revisão do teor da autorização concedida, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 18 de julho de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3377-3383, jul. 1996

RESOLUÇÕES

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 53, DE 1996
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Campo Grande (MS) a contratar operação de
crédito junto à Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep), no valor de R$1.329.620,07
(um milhão, trezentos e vinte e nove mil,
seiscentos e vinte reais e sete centavos).

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1Q É a Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS) autorizada, nos termos da Resolução n Q 69, de 1995, alterada pela Resolução n" 19, de 1996, ambas do Senado Federal, a contratar operação
de crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), no valor
de R$ 1.329.620,07 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e vinte reais e sete centavos).
Art. 2Q A operação de crédito será realizada com as seguintes
características:
a) valor pretendido: R$ 1.329.620,07 (um milhão, trezentos e
vinte e nove mil, seiscentos e vinte reais e sete centavos);
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b) encargos:

-

Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescida do spread de 6%
a.a. (seis por cento ao ano) como remuneração básica do valor financiado;
- taxa de 1% (um por cento) do valor de cada parcela do financiamento para atender despesas de inspeção e supervisão geral da Finep;
c) destinação dos recursos: realizar a primeira etapa do Plano
Diretor de Transportes Urbanos;
d) condições de pagamento:
- do principal: em trinta e seis prestações mensais, após carência de doze meses;
- dos juros: trimestralmente na carência e mensalmente na
amortização;
e) garantia: Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Art. 3' O prazo para o exercício desta autorização é de duzentos
e setenta dias a contar do início da sua vigência.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de julho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 54, DE 1996
Autoriza o Estado da Bahia a contratar
operação de crédito externo junto ao Fundo
Iruemacionalrde Desenvolvimento Agrícola
(Fida), no valor de SDR 13.500.000,00,
equivalentes a R$ 19.528.560,00, em 31 de
março de 1996, com o aval da União, cujos
recursos serão destinados à implementação do
Programa de Desenvolvimento Comunitário
da Região do Rio Gavião.

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. 1º É o Estado da Bahia autorizado, nos termos da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, a contratar, operação de crédito
externo junto ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola
(Fída), no valor de SDR 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos
mil direitos especiais de saque), equivalentes a R$ 19.528.560,00
(dezenove milhões, quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta reais), em 31 de março de 1996.
Parágrafo único. Os recursos de que trata este artigo serão
destinados à implementação do Programa de Desenvolvimento Comunitário da Região do Rio Gavião.

Art. 2º É a União autorizada, nos termos da Resolução nº 96, de
1989, a conceder aval à operação de crédito de que trata o artigo
anterior.
Art. 3º A operação de crédito externo terá as seguintes características:
a) valor pretendido: SDR 13.500.000,00 equivalentes a
R$ 19.528.560,00, em 31 de março de 1996;

b) juros: a taxa de juros de referência deve ser determinada
anualmente pelo credor, devendo servir de base na computação dos
juros sobre o empréstimo para o período, começando a 19 de janeiro e
terminando a 31 de dezembro de cada ano. A taxa de juros em 1996
é de 7.07% a.a, (sete virgula zero sete por cento ao ano);

c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) destinação dos recursos: implementação do Programa de Desenvolvimento Comunitário da Região do Rio Gavião;

e) condições de pagamento:
- do principal: em trinta prestações semestrais iguais, vencendo a primeira em lº de setembro de 1999 e a última em 1º de março
de 2014;
- dos juros: semestralmente, em 1º de março e 1º de setembro
de cada ano.

Art. 4º O prazo para o exercício desta autorização é de quinhentos e quarenta dias, contado da vigência desta resolução.
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Art. 5" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de julho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO W 55, DE 1996
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Bauru - São Paulo, a contratar operação
de crédito junto ao Chase Manhattan S.A.,
no valor de R$ 10.000.000,00, destinada à
execução de viadutos de ligações, sistema viário e obras de infra-estrutura e saneamento.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I" É a Prefeitura Municipal de Bauru autorizada, nos
termos da Resolução n? 69, de 1995, do Senado Federal, a contratar
operação de crédito junto ao Chase Manhattan S.A., no valor de
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), destinada à execução de
viadutos de ligações, sistema viário e obras de infra-estrutura e
saneamento.
Art. 2" A operação de crédito a que se refere o artigo anterior
tem as seguintes características:
a) valor pretendido: R$ 10.000.000,00;
b) encargos: 2,3082% a.m. (dois vírgula três zero oito dois por
cento ao mês);
c) destinação dos recursos: execução de viadutos de ligações,
sistema viário, obras de infra-estrutura e saneamento;
d) condições de pagamento:
- do principal: em dez prestações mensais, após carência de
oito meses;
- dos juros: mensalmente, sem carências;
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e) garantia: vinculação de parcelas do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) e cotas-parte do ICMS..

Art. 3' O prazo para o exercício desta autorização é de duzentos
e setenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de julho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 56, DE 1996
Concede, ao Estado de Pernambuco, elevação temporária de limite previsto no art.
4º, Il, da Resolução nº 69, de 1995, do Senado
Federal, e autoriza a contratação, por aquele
Estado, de operação de crédito no valor de
R$ 25.794.000,00 (vinte e cinco milhões e
setecentos e noventa e quatro mil reaisJ,junto
ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., no
âmbito do Programa para o Desenvolvimento
do Turismo no Nordeste (Prodetur).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É concedido, ao Estado de Pernambuco, elevação temporária do limite previsto no art. 4', Il, da Resolução n" 69, de 1995,
do Senado Federal, a fim de que possa realizar a operação de crédito
de que trata o art. 2'.
Art. 2' É autorizado o Estado de Pernambuco a realizar operação de crédito junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., com as
seguintes características:
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a) valor pretendido: R$ 25.794.000,00 (vinte e cinco milhões e
setecentos e noventa e quatro mil reais), a preços de 30 de abril de
1996;
b) taxa de juros: equivalente ao custo dos recursos do empréstimo BIDIBNB, definida a cada semestre;

c) comissão de repasse: 2,5% a.a. (dois vírgula cinco por cento ao
ano) sobre o saldo devedor da operação;
d) comissão de crédito: até 0,75% (zero vírgula setenta e cinco
por cento) sobre o saldo não desembolsado do crédito aberto, exigível
mensalmente, nas mesmas datas de vencimento dos juros, e desde a
assinatura do Contrato de Empréstimo nº 841/0C-BR (BNBIBID);

e) taxa de inspeção e supervisão: 1% (um por cento) sobre o valor
do crédito aberto, debitada à conta de empréstimo do Estado, na forma
que o Banco Interamericano de Desenvolvimento vier a lançar na
conta do Banco do Nordeste do Brasil S.A., de acordo com o Contrato
nº 841/0C-BR;

fJ destinação dos recursos: projetos de obras múltiplas (transportes, saneamento, administração de resíduos sólidos, proteção e recuperação ambiental) e desenvolvimento institucional;
g) condições de pagamento:

- do principal: em duzentos e cinqüenta parcelas mensais, após
vinte e cinco meses de carência;
- dos juros: mensalmente, inclusive durante a carência;
h) garantia: cotas do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

Art. 3º A contratação da operação de crédito a que se refere o
artigo anterior deverá efetivar-se no prazo máximo de duzentos e
setenta dias, contado da data da publicação desta resolução.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de julho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 57, DE 1996
Autoriza o Estado de Goiás a elevar temporariamente o seu limite de endividamento,
para que possa assumir a totalidade da dívida do Banco de Desenvolvimento do Estado
de Goiás (BD-Goiás), em liquidação ordinária, perante o Sistema BNDES, no valor de
R$ 87.642. 728,99 (oitenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e vinte
e oito reais e noventa e nove centavos), consi-

derada a data-base de 30 de novembro de
1995.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado de Goiás autorizado, nos termos do art. 10
da Resolução n' 69, de 1995, do Senado Federal, a eleva temporariamente o seu limite de endividamento, para que possa assumir a
totalidade da dívida do Banco de Desenvolvimento do Estado de Goiás
(Blz-Goiás), perante o Sistema BNDES, no valor de R$ 87.642,728,99
(oitenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e
vinte e oito reais e noventa e nove centavos), considerada a data-base
de 30 de novembro de 1995.
Art. 2' A operação de crédito terá as seguintes caraeteristicas:
a) valor pretendido: R$ 87.642.728,99, dividido em dois subcréditos:
SubcréditoA: R$ 66.621.490,87 (sessenta e seis milhões, seiscentos e vinte e um mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e sete
centavos), correspondente ao saldo devedor, vencido e vincendo, apurado em 30 de novembro de 1995, excluídos os encargos que, em
decorrência da mora, sejam superiores aos juros compensatórios
contratuais;
Subcrédito B: R$ 21.021.238,12 (vinte e um milhões, vinte e um
mil, duzentos e trinta e oito reais e doze centavos), correspondentes
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à diferença entre o saldo devedor total, apurado em 30 de novembro
de 1995, e o montante apurado para o Subcrédito A.
b) taxa dejuros: 6% a.a. (seis por cento ao ano), conforme decisão
DIR091/96-BNDES;

c) indexador: TJLP;
d) condições de pagamento:

- Subcrédito A: em cento e quarenta e um meses, sendo as
parcelas assim definidas;
1. nove parcelas mensais e sucessivas no valor total de
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);

2. cento e trinta e dois meses, sendo as prestações mensais e
sucessivas, cada uma no valor do principal vincendo da dívida, deduzido o valor correspondente às nove primeiras parcelas, dividido pelo
número de prestações de amortização ainda não vencidas, vencendose a primeira em 15 de janeiro de 1997 e a última em 15 de dezembro
de 2007;

- do Subcrédito B: em prestação única, com vencimento em 15
de janeiro de 2008, a qual poderá ser automaticamente dispensada
pelo BNDES, se verificado o pontual cumprimento pelo beneficiário
de todas as obrigações previstas no contrato;
-

dos juros: mensalmente exigíveis;

e) garantia: cotas-parte do Fundo de Participação dos Estados
(FPE).
Art. 3' Esta autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar da publicação desta resolução.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de julho de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 58, DE 1996
Autoriza o Estado de Mato Grosso a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de Mato Grosso (LFTEMT), cujos recursos
serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no segundo semestre
de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado de Mato Grosso autorizado, nos termos da
Resolução n' 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso (LFTEMT), cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível
no segundo semestre de 1996.
Art. 2' A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do § 7' do art. 16 da
Resoluçãon' 69, de 1995, do Senado Federal, correspondentes a
cem por cento da dívida mobiliária vencível no segundo semestre
de 1996;

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376, de 25 de novembro de
1987;
d) prazo: até dois anos;

e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);
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fl

-

características dos títulos a serem substituídos:
Título

Vencimento

640366

12.08.1996

324.390

640457

111,ÜS.1996

216.937

640547

1".08.1996

135.590

640639

P/.OB.1996

198.924

640731

111. ü8.1996

251.241

640366

15.08.1996

1.924.905

640458

15.08.1996

2.363.705

640547

15.08.1996

1.949.171

640638

15.08.1996

1.997.848

640731

15.08.1996

1.576.775

640366

12.09.1996

894.433

640458

12.09.1996

1.814.958

640550

11l,OS.1996

1.376.578

640640

111,09.1996

1.338.446

640731

1".09.1996

189.041

640366

12.11.1996

384.666

640458

12.11.1996

324.390

640549

12.11.1996

216.937

640639

11l.11.1996

135.590

640731

12.11.1996

198.924

640365

15.11.1996

2.533.918

640458

15.11.1996

1.924.905

640550

15.11.1996

2.363.705

640639

15.11.1996

1.949.171

640730

15.11.1996

1.997.852

640366

11l.12.1996

1.394.008

640457

12.12.1996

894.433

640549

P'.12.1996

1.814.958

640641

12.12.1996

1.376.578

640731

12.12.1996

1.338.448

Quantidade

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

Vencimento

Título

Data-base

1~.O8.1996

1'.08.1997

640365

12.08.1996

2.08.1996

1'.11.1997

640457

12.08.1996

2.08.1996

1

2.02.1998

1

640549

12.08.1996
12.08.1996

1

-

12.08.1996

1'.05.1998

640638

12.08.1996

12.08.1998

640730

12.08.1996

15.08.1996

15.08.1997

640365

15.08.1996

15.08.1996

15.11.1997

640457

15.08.1996

15.08.1996

15.02.1998

640549

15.08.1996

15.08.1996

15.05.1998

640638

15.08.1996

15.08.1996

15.08.1998

640730

15.08.1996

02.09.1996

p.De.I9g7

640364

02.09.1996

02.09.1996

12.12.1997

640455

02.09.1996

02.09.1996

12.03.1998

640545

02.09.1996

02.09.1996

12.06.1998

640637

02.09.1996

02.09.1996

1'.09.1998

640729

02.09.1996

1'.11.1996

FI1.I997

640365

12.11.1996

PI.U.199B

1l.ü2.1998

1

640457

P.l1.1996

12.11.1996

12.05.1998

640546

P.l1.1996

12.11.1996

1'.08.1998

640638

1'.11.1996

12.11.1996

1'.11.1998

640730

12.11.1996

18.11.1996

15.11.1997

640362

18.11.1996

18.11.1996

15.02.1998

640454

18.11.1996

18.11.1996

15.05.1998

640543

18.11.1996

18.11.1996

15.08.1998

640635

18.11.1996

18.11.1996

15.11.1998

640727

18.11.1996

02.12.1996

12.12.1997

640364

02.12.1996

02.12.1996

1'.03.1998

640454

02.12.1996

02.12.1996

12.06.1998

640546

02.12.1996

02.12.1996

12.09.1998

640638

02.12.1996

02.12.1996

2.12.1998

640729

02.12.1996

1

Selic
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h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n" 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei nº 4.660, de 7 de fevereiro de 1984;
Decretos nOs 1.658, de 8 de novembro de 1985; 1.660, de 8 de novembro
de 1985; 1.605, de 19 de junho de 1985; e 855, de 16 de abril de 1996.
Art. 3º Esta autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contado da publicação desta resolução.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que O SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 59, DE 1996
Autoriza o Município de Fontoura Xavier (RS) a contratar operação de crédito
junto à Caixa Econômica Federal, no valor
de R$ 344.336, 18 (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e dezoito
centavos), destinada à execução de projetos
de moradia para população de baixa renda,
no âmbito do programa Pró-Moradia.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Município de Fontoura Xavier, Estado do Rio Grande
do Sul, autorizado a contratar operação de crédito interna, junto à
Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 344.336,18 (trezentos e
quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e dezoito
centavos), destinada à execução de projetos de moradia para população de baixa renda, no ãmbito do programa Pró-Moradia.
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Art. 2Q A operação referida no art. 1Q obedecerá às seguintes
características:
a) valor pretendido: R$ 344.336,18 (trezentos e quarenta e qua-

tro mil, trezentos e trinta e seis reais e dezoito centavos);
b) destinação dos recursos: execução de projetos de moradia para
população de baixa renda, no âmbito do programa Pró-Moradia;
c) encargos: taxa de juros: 6,1% a.a. (seis vírgula um por cento

ao ano);

-

taxa de risco de crédito: 1% (um por cento) do valor do

financiamento;
d) atualização do saldo devedor: de acordo com a variação do
índice de atualização das contas vínculadas dos trabalhadores do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
e)

condições de pagamento:

-

do principal: em duzentas e dezesseis prestações mensais,

com carência de dez meses;
-

dos juros: mensalmente, inclusive no período de carência;

fJ garantia: vinculação de parcelas do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM).
Art. 3Q A contratação da operação de crédito a que se refere os
arts. 1Q e 2Q deverá efetivar-se no prazo máximo de duzentos e setenta
dias, contado da data de publicação desta resolução.
Art. 4Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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DECRETOS

DECRETO W 1.948, DE 3 DE JULHO DE 1996
Regulamenta a Lei nº 8.842, de 4 de
janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política
Nacional do Idoso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994,
DECRETA:

Art. 1º Na implementação da Política Nacional do Idoso, as
competências dos órgãos e das entidades públicas são as estabelecidas
neste decreto.
Art. 2º Ao Ministério da Previdência e Assistência Social, pelos
seus órgãos, compete:
I
coordenar as ações relativas à Política Nacional do
Idoso;
II
promover a capacitação de recursos humanos para atendimento ao idoso;
IH - participar, em conjunto com os demais ministérios envolvidos, da formulação, do acompanhamento e da avaliação da
Política Nacional do Idoso;
IV - estimular a criação de formas alternativas de atendimento não-asilar;
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v - promover eventos específicos para discussão das questões relativas à velhice e ao envelhecimento;
VI - promover articulações inter e intraministeriais necessárias à implementação da Política Nacional do Idoso;
VII - coordenar, financiar e apoiar estudos, levantamentos,
pesquisas e publicações sobre a situação social do idoso, diretamente
ou em parceria com outros órgãos;
VIII - fomentar junto a Estados, Distrito Federal, Municípios e organizações não-governamentais a prestação da assistência
aos idosos nas modalidades asilar e não-asilar.
Art. 3' Entende-se por modalidade asilar o atendimento, em
regime de internato, ao idoso sem vinculo familiar ou sem condições
de prover a própria subsistência, de modo a satisfazer as suas necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência social.
Parágrafo único. A assistência na modalidade asilar ocorre no
caso da inexistência do grupo familiar, abandono, carência de recursos financeiros próprios ou da própria família.
Art. 4' Entende-se por modalidade não-asilar de atendimento:
I - Centro de Convivência: local destinado à permanência
diurna do idoso, onde são desenvolvidas atividades físicas, laborativas, recreativas, culturais, associativas e de educação para a
cidadania;
II - Centro de Cuidados Diurno: Hospital-Dia e Centro-Dia local destinado à permanência diurna do idoso dependente ou que
possua deficiência temporária e necessite de assistência médica ou de
assistência multiprofissional;

III - Casa-Lar: residência, em sistema participativo, cedida
por instituições públicas ou privadas, destinada a idosos detentores
de renda insuficiente para sua manutenção e sem familia;
IV - Oficina Abrigada de Trabalho: local destinado ao desenvolvimento, pelo idoso, de atividades produtivas, proporcionandolhe oportunidade de elevar sua renda, sendo regida por normas
específicas;
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v - atendimento domiciliar: é o serviço prestado ao idoso que
vive só e seja dependente, a fim de suprir as suas necessidades da
vida diária. Esse serviço é prestado em seu próprio lar, por profissionais da área de saúde ou por pessoas da própria comunidade;
VI - outras formas de atendimento: iniciativas surgidas na
própria comunidade, que visem à promoção e à integração da pessoa
idosa na família e na sociedade.

Art. 5' Ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) compete:
I - dar atendimento preferencial ao idoso, especificamente
nas áreas do Seguro Social, visando à habilitação e à manutenção dos
beneficios, exame médico pericial, inscrição de beneficiários, serviço
social e setores de informações;
II - prestar atendimento, preferencialmente, nas áreas da
arrecadação e fiscalização, visando à prestação de informações e ao
cálculo de contribuições individuais;

III - estabelecer critérios para viabilizar o atendimento preferencial ao idoso.

Art. 6' Compete ao INSS esclarecer o idoso sobre os seus direitos previdenciários e os meios de exercê-los.
§ l' O serviço social atenderá, prioritariamente, nos Postos do
Seguro Social, os beneficiários idosos em via de aposentadoria.
§ 2' O serviço social, em parceria com os órgãos governamentais
e não-governamentais, estimulará a criação e a manutenção de programas de preparação para aposentadorias, por meio de assessoramento às entidades de classes, instituições de natureza social, empresas e órgãos públicos, por intermédio das suas respectivas unidades
de recursos humanos.

Art. 7' Ao idoso aposentado, exceto por invalidez, que retornar ao trabalho nas atividades abrangidas pelo Regime Geral de
Previdência Social, quando acidentado no trabalho, será encaminhado ao Programa de Reabilitação do INSS, não fazendo jus a
outras prestações de serviço, salvo as decorrentes de sua condição
de aposentado.
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Art. 8' Ao Ministério do Planejamento e Orçamento, por intermédio da Secretaria de Política Urbana, compete:
I - buscar, nos programas habitacionais com recursos da
União ou por ela geridos, a observância dos seguintes critérios:
a) identificação, dentro da população-alvo destes programas, da
população idosa e de suas necessidades habitacionais;
b) alternativas habitacionais adequadas para a população idosa
identificada;
c) previsão de equipamentos urbanos de uso público que também
atendam às necessidades da população idosa;
d) estabelecimento de diretrizes para que os projetos eliminem
barreiras arquitetônicas e urbanas, que utilizam tipologias habitacionais adequadas para a população idosa identificada;

II - promover gestões para viabilizar linhas de crédito visando
ao acesso a moradias para o idoso, junto:
a) às entidades de crédito habitacional;

b) aos Governos Estaduais e do Distrito Federal;

c) a outras entidades, públicas ou privadas, relacionadas com os
investimentos habitacionais;
111 - incentivar e promover, em articulação com os Ministérios
da Educação e do Desporto, da Ciência e Tecnologia, da Saúde e junto
às instituições de ensino e pesquisa, estudos para aprimorar as
condições de habitabilidade para os idosos, bem como sua divulgação
e aplicação aos padrões habitacionais vigentes;

IV -

estimular a inclusão na legislação de:

a) mecanismos que induzam à eliminação de barreiras arquitetônicas para o idoso, em equipamentos urbanos de uso público;
b) adaptação, em programas habitacionais no seu âmbito de
atuação, dos critérios estabelecidos no inciso I deste artigo.

Art. 9' Ao Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria
de Assistência à Saúde, em articulação com as Secretarias de Saúde
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compete:
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I - garantir ao idoso a assistência integral à saúde, entendida como o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
prev~ntivos e curativos, nos diversos níveis de atendimento do Sistema UIÚCO de Saúde (SUS);
II - hierarquizar o atendimento ao idoso a partir das UIÚdades Básicas e da implantação da Unidade de Referência, com
equipe mu1tiprofissional e interdisciplinar de acordo com as normas
específicas do Ministério da Saúde;
III - estruturar Centros de Referência de acordo com as
normas específicas do Ministério da Saúde com características de
assistência à saúde, de pesquisa, de avaliação e de treinamento;
IV -

garantir o acesso à assistência hospitalar;

V - fornecer medicamentos, órteses e próteses, necessários
à recuperação e reabilitação da saúde do idoso;
VI - estimular a participação do idoso nas diversas instâncias de controle social do Sistema UIÚCO de Saúde;
VII - desenvolver política de prevenção para que a população
envelheça mantendo um bom estado de saúde;
VIII - desenvolver e apoiar programas de prevenção, educação
e promoção da saúde do idoso de forma a:
a) estimular a permanência do idoso na comunidade, junto à
família, desempenhando papel social ativo, com a autonomia e independência que lhe for própria;
b) estimular o autocuidado e o cuidado informal;
c) envolver a população nas ações de promoção de saúde do idoso;
d) estimular a formação de grupos de auto-ajuda, de grupos de
convivência, em integração com outras instituições que atuam no
campo social;
e) produzir e difundir material educativo sobre a saúde do idoso;

IX - adotar e aplicar normas de funcionamento às instituições jieriátricas e similares, com fiscalização pelos gestores do Sistema UIÚCO de Saúde;
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x - elaborar normas de serviços geriátricos hospitalares e
acompanhar a sua implementação;
Xl - desenvolver formas de cooperação entre as Secretarias de
Saúde dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, as organizações
não-governamentais e entre os Centros de Referência em Geriatria e
Gerontologia, para treinamento dos profissionais de saúde;
XlI - incluir a Geriatria como especialidade clínica, para efeito de concursos públicos federais;
XlH - realizar e apoiar estudos e pesquisas de caráter epidemiológico visando a ampliação do conhecimento sobre o idoso e
subsidiar as ações de prevenção, tratamento e reabilitação;
XlV - estimular a criação, na rede de serviços do Sistema
Único de Saúde, de Unidades de Cuidados Diurnos (Hospital-Dia,
Centro-Dia), de atendimento domiciliar e outros serviços alternativos
para o idoso.
Art. 10. Ao Ministério da Educação e do Desporto, em articulação
com órgãos federais, estaduais e municipais de educação, compete:
I - viabilizar a implantação de programa educacional voltado para o idoso, de modo a atender O inciso HI do art. 10 da Lei nº
8.842, de 4 de janeiro de 1994;
H - incentivar a inclusão nos programas educacionais de conteúdos sobre o processo de envelhecimento;
IH - estimular e apoiar a admissão do idoso na universidade,
propiciando a integração intergeracional;
IV - incentivar o desenvolvimento de programas educativos
voltados para a comunidade, ao idoso e sua família, mediante os meios
de comunicação de massa;
V - incentivar a inclusão de disciplinas de Gerontologia e
Geriatria nos currículos dos cursos superiores.
Art. 11. Ao Ministério do Trabalho, por meio de seus órgãos,
compete garantir mecanismos que impeçam a discriminação do idoso
quanto à sua participação no mercado de trabalho.
Art. 12. Ao Ministério da Cultura compete, em conjunto com
seus órgãos e entidades vinculadas, criar programa de ãmbito nacional, visando a:
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I - garantir ao idoso a participação no processo de produção,
reelaboração e fruição dos bens culturais;
rr - propiciar ao idoso o acesso aos locais e eventos culturais,
mediante preços reduzidos;
Hl - valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e habilidades do idoso aos mais jovens, como meio de garantir
a continuidade e a identidade cultural;
IV - incentivar os movimentos de idosos a desenvolver atividades culturais.
Parágrafo único. ÀB entidades vinculadas do Ministério da Cultura, no âmbito de suas respectivas áreas afins, compete a implementação
de atividades específicas, conjugadas à Política Nacional do Idoso.

Art. 13. Ao Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria
dos Direitos da Cidadania, compete:
I - encaminhar as denúncias ao órgão competente do Poder
Executivo ou do Ministério Público para defender os direitos da
pessoa idosa junto ao Poder Judiciário;
II - zelar pela aplicação dasnormas sobre o idoso determinando ações para evitar abusos e lesões a seus direitos.
Parágrafo único. Todo cidadão tem o dever de denunciar à
autoridade competente qualquer forma de negligência ou desrespeito
ao idoso.

Art. 14. Os ministérios que atuam nas áreas de habitação e
urbanismo, de saúde, de educação e desporto, de trabalho, de previdência
e assistência social, de cultura e da justiça deverão elaborar proposta
orçamentária, no âmbito de suas competências, visando ao financiamento de programas compativeis com a Política Nacional do Idoso.
Art. 15. Compete aos ministérios envolvidos na Política Nacional do Idoso, dentro das suas competências, promover a capacitação
de recursos humanos voltados ao atendimento do idoso.
Parágrafo único. Para viabilizar a capacitação de recursos humanos, os ministérios poderão firmar convênios com instituições
governamentais' e não-governamentais, nacionais, estrangeiras ou
internacionais.
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Art. 16. Compete ao Conselho Nacional da Seguridade Social e
aos conselhos setoriais, no âmbito da seguridade, a formulação,
coordenação, supervisão e avaliação da Política Nacional do Idoso,
respeitadas as respectivas esferas de atribuições administrativas.
Art. 17. O idoso terá atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população.
Parágrafo único. O idoso que não tenha meios de prover a sua
própria subsistência, que não tenha familia ou cuja familia não tenha
condições de prover a sua manutenção, terá assegurada a assistência
asilar, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, na forma da lei.

Art. 18. Fica proibida a permanência em instituições asilares,
de caráter social, de idosos portadores de doenças que exijam assistência médica permanente ou de assistência de enfermagem intensiva, cuja falta possa agravar ou pôr em risco sua vida ou a vida de
terceiros.
Parágrafo único. A permanência ou não do idoso doente em
instituições asilares, de caráter social, dependerá de avaliação médica
prestada pelo serviço de saúde local.
Art. 19. Para implementar as condições estabelecidas no artigo
anterior, as instituições asilares poderão firmar contratos ou convênios com o Sistema de Saúde local.

Art. 20. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 3 de julho de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Paulo Renato Souza
Francisco Weffort
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Adib Jatene
Antonio Kandir
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DECRETO N' 1.949, DE 4 DE JULHO DE 1996
Aprova o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas da Fundação Escola Nacional
de Administração Pública (Enap) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição.
DECRETA:
Art. 1" Ficam aprovados o Estatuto e o Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Fundação Escola
Nacional de Administração Pública (Enap), na forma dos Anexos I e
n a este decreto.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão e funções
gratificadas:
a) do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
para a Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap),
oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal,
três DAS 101.4, onze DAS 102.3, nove DAS 102.2 e dois DAS 102.1;
b) da Fundação Escola Nacional de Administração Pública
(Enap) para o Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, treze DAS 101.3 e dezessete DAS 101.2.
Art. 2" Os apostilamentos dos cargos decorrentes da aprovação
do Estatuto de que trata o artigo anterior serão efetuados pela
Diretoria de Administração e Finanças da Fundação Escola Nacional
de Administração Pública (Enap) e deverão ocorrer no prazo de 20
.
dias contados da data de publicação deste decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput deste
artigo, o Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do
Estado, fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de 30 dias
contados da data de publicação deste decreto, a relação nominal dos
titulares dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS) a que se refere o Anexo Il, indicando, inclusive, o
número de cargos vagos, sua denominação e respectivos níveis.
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Art. 3Q O Regimento Interno da Fundação Escola Nacional de
Administração Pública (Enap) será aprovado pelo Ministro de Estado
da Administração Federal e Reforma do Estado e publicado no Diário
Oficial da União, no prazo de noventa dias contados da data de
publicação deste decreto.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5Q Revogam-se os Decretos n" 773, de 17 de março de 1993,
e n? 1.443, de 5 de abril de 1995.
Brasília, 4 de julbo de 1996; 175 Q da Independência e 108 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Cláudia Maria Costin

ANEXO I
ESTATUTO DA FUNDAÇÃO_ESCQLA NACIONAL
DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. 1Q A Fundação Escola Nacional de Administração Pública
(Enap), instituída na forma da Lei n Q 6.871, de 3 de dezembro de 1980,
com as alterações introduzidas pela Lei n? 8.140, de 28 de dezembro
de 1990, com sede e foro no Distrito Federal, vinculada ao Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado, reger-se-á por este
estatuto.
Art. 2Q A Enap tem por finalidade promover, elaborar e executar os programas de capacitação de recursos humanos para a Administração Pública Federal, visando o desenvolvimento e a aplicação
de tecnologias de gestão que aumentem a eficácia, a qualidade e a
produtividade permanente dos serviços prestados pelo Estado aos
cidadãos.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3399-3466, ju!. 1996

3409
Parágrafo único. Cabe, em especial, à Enap:
a) coordenar e supervisionar os programas de capacitação gerencial de pessoal civil executados pelos demais centros de formação da
Administração Pública Federal;
b) gerir o Fundo Especial de Formação, Qualificação, Treinamento e Desenvolvimento do Servidor Público (Fundase), instituído
pela Lei n? 8.627, de 19 de fevereiro de 1993.

CAPÍTULO II
Da Organização e Competência

Seção I
Da Estrutura Básica

Art. 3' A Enap tem a seguinte estrutura básica:
I - órgão colegiado: Conselho Diretor;
II - órgãos de assistência direta e imediata ao presidente:
a) Gabinete;
b) Assessoria de Cooperação Técnica;
III -

órgãos seccionais:

a) Procuradoria Jurídica;
b) Auditoria-Geral;

c) Diretoria de Administração e Finanças;
IV -

órgãos específicos:

a) Diretoria de Pesquisa e Difusão;
b) Diretoria de Educação Continuada;

c) Centro de Documentação e Informação.

Seção II
Da Direção e Nomeação

Art. 4' A Enap é dirigida por um presidente, auxiliado por
diretores, nomeados pelo Presidente da República, por indicação do
Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.
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§ I" Os demais cargos em comissão e funções gratificadas serão
providos por ato do Presidente da Enap.
§ 2' O Presidente da Enap será substituído em seus afastamentos e impedimentos por diretor previamente indicado pelo Ministro
de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, e designado pelo Presidente da República.
§ 3' Os titulares das demais unidades, em seus afastamentos e
impedimentos, terão substitutos devidamente designados pelo Presidente da Enap.
CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos

Art. 5' Ao Conselho Diretor compete:
I - apreciar os assuntos que lhe forem submetidos pelo presidente ou por qualquer dos demais membros;
II -

aprovar as normas gerais da administração da Enap;

III - manifestar-se sobre o programa geral de trabalho, os planos
anuais, a proposta orçamentária e a programação dos recursos;
IV de contas;

opinar sobre o relatório de atividades e a prestação anual

V - manifestar-se, quando solicitado pelo presidente, sobre
os convênios, contratos, acordos e ajustes previstos no plano anual de
trabalho da Enap;
VI - examinar e acompanhar a execução orçamentária e financeira da Enap;
VII -

manifestar-se sobre a alienação de bens imóveis da Enap.

Parágrafo único. O Conselho Diretor, que será presidido pelo
Presidente da Enap, será composto de quatro membros, os quais serão
definidos no Regimento Interno da Enap, assim como as normas de
funcionamento do conselho.

Art. 6º Ao Gabinete compete assistir ao presidente em sua
representação política e social, incumbindo-se das atividades de comunicação social, relações públicas, preparo e encaminhamento de
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expedientes, apoio administrativo e outras atividades que lhe forem
atribuídas pelo presidente ou por disposição regimental.

Art. 7Q À Assessoria de Cooperação Técnica compete:
I - planejar as atividades relativas à cooperação técnica com
entidades no País e no exterior;
II - promover, implementar e avaliar as atividades de cooperação técnica;

III - acompanhar e avaliar a execução de convênios e acordos
de cooperação técnica;
IV - assessorar o presidente e as diretorias em projetos especiais a serem realizados em parceria técnica ou financeira com entidades brasileiras, estrangeiras ou internacionais;
V - assessorar o presidente no planejamento, no acompanhamento da execução e na avaliação dos convênios decorrentes do
Fundase, bem como em suas demais funções ligadas à Secretaria
Executiva deste fundo.

Art. 8Q À Procuradoria Jurídica compete:
I -

representar a Enap judicial e extrajudicialmente;

II - exercer atividades de consultoria e assessoramento jurídicos aos órgãos da Enap, aplicando-se, no que couber, o disposto no
art. 11 da Lei Complementar n Q 73, de 10 de fevereiro de 1993;

III - a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer
natureza, inerentes às atividades da Enap, inscrevendo-os em dívida
ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.
Art. 9Q À Auditoria-Geral compete acompanhar, orientar tecnicamente, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e de recursos humanos da Enap.

Art. 10. À Diretoria de Administração e Finanças, órgão seceional dos sistemas de serviços gerais, de organização e modernização
administrativa, de administração de recursos humanos, de recursos
da informação e informática, e de planejamento e orçamento, compete
planejar, coordenar e controlar a execução das atividades nessas
áreas.
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Art. 11. À Diretoria de Pesquisa e Difusão compete:
I - planejar, dirigir, promover, realizar e coordenar atividades de pesquisa aplicada, diretamente ou em parceria com outras
instituições ou pesquisadores, sobre temas ligados ao Estado, à administração pública e à gestão governamental;
H - planejar, promover e coordenar as atividades relacionadas com a execução de eventos, diretamente ou em parceria com
outras instituições;
HI - orientar e coordenar, diretamente ou em parceria com
outras instituições, a execução das atividades relacionadas com a
política editorial e a difusão técnica da Enap.

Art. 12. À Diretoria de Educação Continuada compete:
I - planejar, dirigir, elaborar e promover a execução de programas de formação e educação continuada para todos os segmentos
da Administração Pública Federal;
H - acompanhar O desenvolvimento de novas metodologias de
ensino, de modo a aplicá-las nos programas de ensino presencial,
auto-instrucional ou ensino à distância;
IH - desenvolver material didático pertinente às suas
atividades;
IV - avaliar os resultados dos programas de formação e educação continuada, incluído o acompanhamento, no trabalho, dos efeitos gerados pela capacitação ministrada;
V - orientar e coordenar a execução, em parceria com outras
institnições, de programas descentralizados de educação continuada
para servidores públicos.
Art. 13. Ao Centro de Documentação e Informação compete:
I - planejar, promover, coordenar e executar as atividades
referentes ao acervo documental e bibliográfico da Enap;
H - prestar serviços de natureza documental e bibliográfica
às demais áreas da Enap no desenvolvimento de suas atividades;
HI - planejar, promover e executar parcerias com outros centros de documentação especializados em administração pública e
gestão governamental;
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IV - zelar pela preservação documental das realizações técnicas da Enap;
V - promover a divulgação do acervo bibliográfico da Enap.
CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Art. 14. Ao presidente incumbe:
I - planejar, dirigir, coordenar e controlar as atividades da
Enap em estreita consonãncia com as diretrizes traçadas para a
Administração Pública Federal pelo Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado;
II - representar a Enap, ativa ou passivamente, em juízo ou
for" dele, de forma pessoal ou por delegados expressamente designados, e assinar os atos que envolvam essa representação, inclusive
contratos, convênios, acordos e ajustes.

Art. 15. Aos diretores, ao Chefe de Gabinete, ao Chefe da
Assessoria, ao Procurador, ao Auditor-Geral, aos Coordenadores-Gerais, aos Coordenadores, aos Gerentes de Unidade e aos Chefes de
Serviço incumbe planejar, dirigir, coordenar, orientar e auxiliar a
execução das atividades dos respectivos órgãos e unidades, bem como
exercer outras competências que lhes forem cometidas por delegação
do Presidente.
CAPÍTULO V
Do Patrimônio e dos Recursos Financeiros
Art. 16. Integram o patrimônio da Enap os bens e direitos de sua
propriedade, os que venha a adqnirir ou, ainda, os que lhe forem doados.
Parágrafo único. Os bens e direitos da Enap deverão ser utilizados exclusivamente no cumprimento de suas finalidades.
Art. 17. Constituem recursos financeiros da Enap:
I - dotações orçamentárias que lhe forem consignadas no
Orçamento da União;
II - receitas de qualquer espécie, provenientes de seus bens,
produtos ou serviços;
III - outras receitas eventuais.
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CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 18. As normas de organização e de funcionamento das
unidades da Enap e as atribuições de seus dirigentes serão estabelecidas em Regimento Interno, proposto pelo seu presidente e aprovado
pelo Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do
Estado.
Art. 19. Em caso de extinção da Enap, seus bens e direitos
passarão à União, depois de satisfeitas as obrigações assumidas com
terceiros.
ANEXO II
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas da Escola Nacional de Administração Pública (Enap)
Unidade

Cargos!
Funções

Denominação

N'

Gabinete
Serviço

Assessoria de Cooperação Técnica

Procuradoria Jurídica
Auditoria-Geral
Diretoria de Administração e Finanças

Coordenação-Geral de Planejamento e
Orçamento

1
1
1
1
1
2
25
25
10
1
1
1
2
1
2
1
3
1
1
1

Presidente
Assessor
Chefe de Gabinete
Assistente
Auxiliar
Chefe

Chefe da Assessoria
Assessor
Procurador
Gerente de Unidade

Auditor-Geral
Gerente de Unidade

Diretor
Assessor
Assistente
Auxiliar

Coordenador-Geral
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DAS/
FG

101.6
102.3
101.4
102.2
102.1
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
102.3
101.4
101.2
101.4
101.2
101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
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Cargos/
Funções

Unidade

Denominação

DAS/

FG

N'
Coordenação-Geral de Organização e
Recursos Humanos
Serviço

Diretoria de Pesquisa e Difusão
Coordenação-Geral de Pesquisa
Coordenação-Geral de Difusão
Coordenação-Geral de Apoio Técnico
Coordenação
Serviço

Diretoria de Educação Continuada
Coordenação-Geral de
Coordenação-Geral de
Didático
Coordenação-Geral de
Coordenação-Geral de
Coordenação

Qualidade de Ensino
Desenvolvimento
Programas Especiais
Apoio Logístico

Serviço
Centro de Documentação e Informação
Coordenação
Serviço

b)

1

Coordenador-Geral

101.4

11
11
1
5
1
1
1
3
3
1
1
1
1

Gerente de Unidade
Chefe
Diretor
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador-Geral

101.2
101.1
101.5
102.3
101.4
101.4
101.4
101.3
101.2
101.1
101.5
101.4
101.4

1
1
4
3
8
3
3
1
3
2

Coordenador-Geral
Coordenador-Geral
Coordenador
Assessor
Assistente
Gerente de Unidade
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador .
Gerente de Unidade
Chefe
Diretor
Coordenador-Geral
Coordenador-Geral

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.4
101.3
102.3
102.2
101.2
10Ll
101.4
101.3
10Ll

Quadro-Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas da Fundação Escola Nacional de Administração
Pública
b1) Situação Atual e Nova
Código

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

DAS
Unitário

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

Situação Atual
Quant.

1
3
11
23
38
19

Valor Total
6,52
14,82
33,88
28,52
42,18
19,00

Situação Nova
Quant.

1
3
14
10
21
19

Valor Total
6,52
14,82
43,12
12,40
23,31
19,00
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DAS

Código

Unitário

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

1,24
1,11
1,00

Subtotal

0,31

FG-1
FG-2
FG-3

0,24
0,19
Subtotal
Total

Situação Atual
Quant.

Valor Total

2
1

2,48

98

Situação Nova

Quant.

Valor Total

13
10
2

11,10
2,00

148,51

93

148,39

25
25
10

7,75
6,00
1,90

25
25
10

7,75
6,00
1,90

60
158

15,65
164,16

60
153

164,04

-

1,11

-

16,12

15,65

b2) Remanejamento de Cargos
DAS

Código

Unitário

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

3,08
1,24
1,11
1,24
1,11
1,00

Do Mare plEnap (a)
Quant.

3

-

-

Da Enap pIMare (b)

ValorTotal

Quant.

9,24

-

-

-

13
17

-

11
9
2

13,64
9,99

Total

25

34,87

30

Saldo do Remanejamento (a - b)

-5

-0,12

-

2,00

ValorTotal

-

16,12

18,87

34,99

-

DECRETO NO 1.950, DE 8 DE JULHO DE 1996 (*)
Promulga o Acordo de Cooperação para
Redução da Demanda, Prevenção do U80
Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico
Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de
Cuba.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
(*) Republicado no DO de 10.7.1996 (pág. 3581 desta obra).
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Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República de Cuba firmaram, em Brasília, em 29 de
agosto de 1994, o Acordo de Cooperação para Redução da Demanda,
Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito
de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse Acordo, por
meio do Decreto Legislativo n· 3, de 28 de fevereiro de 1996, publicado
no Diário Oficial da União n· 41, de 29 de fevereiro de 1996;
Considerando que o Acordo entrou em vigor em 26 de abril de 1996;
DECRETA:
Art. 10 O Acordo de Cooperação para Redução da Demanda,
Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito
de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de
Cuba, em Brasília, em 29 de agosto de 1994, apenso por cópia ao
presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de julho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

DECRETO Nº 1.951, DE 8 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre o levantamento completo,
em território nacional, do embargo à exportação de armas e equipamento militar aos
Estados que integravam a antiga Iugoslávia,
nos termos da Resolução nº 1.021 (1995) do
Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
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Considerando a adoção, em 22 de novembro de 1995, da Resolução n Q1.021 do Conselho de Segurança das Nações Unidas,
DECRETA:
Art. 1s Fica suspenso, sem exceções, em todo o território nacional, o embargo à exportação de armas e equipamento militar a todas
as áreas que tenham sido parte da antiga Iugoslávia, determinado
pelas Resoluções n Q 713 (1991) e n" 727 (1992) do Conselho de
Segurança das Nações Unidas.
Art. 2Q Fica revogado o Decreto n Q1.862, de 15 de abril de 1996.

Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de julho de 1996; 175Q da Independência e 108 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
DECRETO NQ 1.952, DE 9 DE JULHO DE 1996
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade), na forma dos Anexos I e II a este decreto.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), oriundos de órgãos extintos da Administração Pública
Federal, 23 cargos em comissão, assim especificados: um DAS 101.4,
quatro DAS 101.3, quatro DAS 101.2, dois DAS 101.1, seis DAS 102.4
e seis DAS 102.3.
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Art. 2' Os apostilamentos dos cargos decorrentes da aprovação da
Estrutura Regimental de que trata o artigo anterior serão efetuados pela
Coordenação de Administração e Finanças do Cade e deverão ocorrer no
prazo de vinte dias contados da data de publicação deste decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput
deste artigo, o Ministro de Estado da Justiça fará publicar no Diário
Oficial da União, no prazo de trinta dias contados da data de publicação deste decreto, a relação nominal dos titulares dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que
se refere o Anexo 11, indicando, inclusive, o número de cargos vagos,
sua denominação e respectivos níveis.
Art. 3' O Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) será aprovado pelo Plenário do órgão, nos
termos do inciso XIX do art. 7' da Lei n' 8.884, de 11 de junho de 1994,
e publicado no Diário Oficial da União no prazo de noventa dias
contados da data de publicação deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 9 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Luiz Carlos Bresser Pereira

(Decreto n? 1.952, de 9 de julho de 1996)
ANEXO I
ESTRUTURA REGIMENTAL DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE)
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. l' O Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade), órgão judicante com jurisdição em todo o território nacional,
vinculado ao Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito
Federal, criado pela Lei n' 4.137, de 10 de setembro de 1962, e
transformado em Autarquia pela Lei n" 8.884, de 11 de junho de 1994,
tem como finalidade apurar e reprimir os abusos do poder econômico.
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CAPÍTULO II
Da Organização e Competência

Seção!
Da Estrutura Organizacional
Art. 2º O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
tem a seguinte estrutnra organizacional:
I - órgão de assistência direta e imediata ao Presidente:
Gabinete;
II -

órgãos seccionais:

a) Procuradoria;

b) Coordenação de Administração e Finanças;

III -

órgão específico: Plenãrio.

Seção II
Da Direção e Nomeação
Art. 3º O Plenãrio do Cade é composto por um presidente e seis
conselheiros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta anos de
idade, de notório saber jurídico ou econômico e reputação ilibada,
nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pelo
Senado Federal.

§ 1º O mandato do presidente e dos conselheiros é de dois anos,
permitida uma recondução.
§ 2º Os cargos de presidente e de conselheiro são de dedicação
exclusiva, não se admitindo qualquer acumulação, salvo as constitucionalmente permitidas.

§ 3º No caso de renúncia, morte ou perda de mandato do Presidente do Cade, assumirá o conselheiro mais antigo ou o mais idoso,
nessa ordem, até nova nomeação, sem prejuízo de suas atribuições.
§ 4º No caso de renúncia, morte ou perda de mandato de conselheiro, proceder-se-á a nova nomeação, para completar o mandato do
substituído.
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§ 5º Se, nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, ou no
caso de encerramento de mandato dos conselheiros, a composição do
conselho ficar reduzida a número inferior ao estabelecido no art. 49
da Lei n' 8.884, de 1994, considerar-se-ão automaticamente interrompidos os prazos previstos nos arts. 28, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 42, 45,
46, parágrafo único, 52, § 2',54, §§ 4', 6', 7" e 10, e 59, § 1', da mesma
lei, e suspensa a tramitação de processos, iniciando-se a nova contagem imediatamente após a recomposição do quorum.

Art. 4' A perda de mandato do Presidente ou dos Conselheiros
do Cade só poderá ocorrer em virtude de decisão do Senado Federal,
por provocação do Presidente da República, ou em razão de condenação penal irrecorrível por crime doloso ou de processo disciplinar de
conformidade com o que prevê a Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de
1990 e a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e por infringência de
quaisquer das vedações previstas no art. 6', da Lei n" 8.884, de 1994.
Parágrafo único. Também perderá o mandato, automaticamente, o membro do Cade que faltar a três reuniões ordinárias
consecutivas, ou vinte intercaladas, ressalvados os afastamentos
temporários autorizados pelo Colegiado.

Art. 5º O Procurador-Geral será indicado pelo Ministro de Estado da Justiça e nomeado pelo Presidente da República, dentre
brasileiros de ilibada reputação e notório conhecimento jurídico,
depois de aprovado pelo Senado Federal.
§ 12 O Procurador-Geral participará das reuniões do Plenário,
sem direito a voto.
§ 2' Aplicam-se ao Procurador-Geral as mesmas normas de
tempo de mandato, recondução, impedimentos, perda de mandato e
substituição aplicáveis aos conselheiros do Cade.

§ 3º Nos casos de faltas, afastamento temporário ou impedimento do Procurador-Geral, o Plenário indicará e o Presidente do
Cade nomeará o substituto eventual, para atuar por prazo não
superior a 90 (noventa) dias dispensada a aprovação pelo Senado
Federal, fazendo ele jus à remuneração do cargo enquanto durar a
substituição.
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Art. 6' O Chefe de Gabinete e os demais titulares de cargos em
comissão serão nomeados pelo Presidente do Cade.

Art. 7' Ao Gabinete compete assistir ao presidente em sua
representação social e política, incumbir-se do preparo e despacho do
seu expediente pessoal, das atividades de comunicação social, de
relações públicas e de apoio administrativo ao Plenário.
Seção lll
Da Competência dos Órgãos

Art. 8' À Procuradoria compete exercer as competências estabelecidas no art. 10 da Lei n" 8.884, de 1994 e , ainda:
l-representar o Cade judicial e extrajudicialmente;
II - exercer atividades de consultoria e assessoramento jurídicos aos órgãos do Cade, aplicando-se, no que couber, o disposto no
art. 11 da Lei Complementar n? 73, de 10 de fevereiro de 1993;

III - A apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer
natureza, inerentes às atividades do Cade, inscrevendo-os em dívida
ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.
Art. 9' À Coordenação de Administração e Finanças, órgão
seccional dos sistemas de serviços gerais, de organização e modernização administrativa, de administração de recursos humanos, de
recursos da informação e informática, e de planejamento e orçamento,
compete planejar, coordenar e controlar a execução das atividades
nessas áreas.
Art. 10. Ao Plenário cabe exercer as competências estabelecidas no art. 7' da Lei n' 8.884, de 1994.
CAPÍTULO III
Das Atribuições
Art. 11. Ao presidente incumbe exercer as atribuições estabelecidas no art. 8' da Lei n' 8.884, de 1994.

Art. 12. Aos conselheiros incumbe exercer as atribuições estabelecidas no art. 9' da Lei n' 8.884, de 1994.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3399-3466, jul. 1996

3423
Art. 13. Ao Procurador-Geral, ao Chefe de Gabinete, ao Coordenador de Administração e Finanças e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades
das respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem
cometidas ~m sua área de competência.
Art. 14. Aos Assessores Processuais incumbe:
I -

quando determinado pelo plenário:

a) acompanhar e avaliar os compromissos de desempenho e de
cessação firmados pelo Cade;
b) implementar as ações programáticas formuladas pelo plenário;

II - prestar assessoramento ao presidente e aos conselheiros
naquelas matérias de maior complexidade e que requeiram experiência e notório conhecimento jurídico ou econômico;

III - elaborar estudos e subsidiar a formulação de diretrizes
para o Cade, compatíveis com as políticas econômica, industrial e de
comércio exterior.
Art. 15. Aos Assistentes Processuais incumbe:
I - prestar assistência ao presidente e aos conselheiros em
assuntos ligados ao combate ao abuso do poder econômico e à defesa
da concorrência, notadamente processos administrativos e atos de
concentração, bem como nas atividades relativas à modernização e ao
aprimoramento processual;

II - realizar estudos e análises preliminares para subsidiar a
elaboração dos votos dos conselheiros.

CAPÍTULO IV
Do Patrimônio e dos Recursos Financeiros

Art. 16. Integram o patrimônio do Cade os bens e direitos de
sua propriedade, os que venha a adquirir ou, ainda, os que lhe forem
doados.
Parágrafo único. Os bens e direitos do Cade deverão ser utilizados exclusivamente no cumprimento de suas finalidades.
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Art. 17. Constituem recursos financeiros do Cade:
I - dotações orçamentárias que lhe forem consignadas no
Orçamento da União;
II - receitas de qualquer espécie, provenientes de seus bens,
produtos ou serviços;
UI - outras receitas eventuais.

CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 18. As normas de organização e funcionamento das unidades do Cade e as atribuições de seus dirigentes serão estabelecidas
em regimento interno, proposto pelo seu presidente e aprovado pelo
Plenário.
Art. 19. Em caso de extinção do Cade, seus bens e direitos
passarão à União, depois de satisfeitas as obrigações assumidas com
terceiros.
(Decreto nº 1.952, de 9 de julho de 1996)
ANEXOU
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
Unidade

Cargos!
Funções

Denominação

N'

DAS/
FG

1
1
1
2

Presidente
Chefe
Chefe
Chefe

101.6
101.4
101.2
101.1

Coordenação

1
3

Procurador-Geral
Coordenador

101.5
101.3

Coodenação de Administração e Finanças
Divisão

1
3

Coordenador
Chefe

101.3
101.2

Plenário

6
6
6

Conselheiro
Assessor Processual

101.5
102.4
102.3

Gabinete
Divisão
Serviço

Procuradoria

Assistente Processual
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b)

Quadro-Resumo de Custos de Cargos em Comissão do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
b1) Situação Atual e Nova
Situação Atual

Código

DAS
Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

6,52
4,94
3,08
1,24
1,00

-

DAS 102.4
DAS 102.3

1,24
1,11

-

Quant.

Valor Total

1
7

6,52
34,58

1,11

-

-

8

Total

Situação Nova
Quant.

-

41,10

Valor Total

1
7
1
4
4
2

6,52
34,58
3,08
4,96
4,44
2,00

6
6

18,48
7,44

31

81,85

b2) Remanejamento de Cargos
DAS
Unitário

Código

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.4
DAS 102.3
Total

3,08
1,24
1,11
1,00
3,08
1,24

Do Mare p/Cade
Quant.

ValorTotal

1
4
4
2
6
6

3,08
4,96
4,44
2,00
18,48
7,44

23

40,40

DECRETO Nº 1.953, DE 10 DE JULHO DE 1996
Institui o Sistema Nacional deDesenvolvimento das Atividades Espaciais (Sindae) e
dá outras providências).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 4º da Lei nº 8.854, de 10 de fevereiro de 1994,
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DECRETA:
Art. l' Fica instituído o Sistema Nacional de Desenvolvimento
das Atividades Espaciais (Sindae), com a finalidade de organizar a
execução das atividades destinadas ao desenvolvimento espacial de
interesse nacional.
Art. 2' O Sindae é constituído por um órgão central, responsável por sua coordenação geral, por órgãos setoriais, responsáveis pela
coordenação setorial e execução das ações contidas no Programa
Nacional de Atividades Espaciais (PNAE) e por órgãos e entidades
participantes, responsáveis pela execução de ações específicas do
PNAE.
Art. 3' Integram o Sindae:
I
II

como órgão central, a Agência Espacial Brasileira (AEB);
como órgãos setoriais:

a) o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério
da Aeronáutica (Deped);

b) o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Ministério da
Ciência e Tecnologia (Inpe);

III -

como órgãos e entidades participantes:

a) os ministérios e secretarias da Presidência da República,
quando envolvidos no assunto, por seus representantes indicados
pela autoridade competente;

b) os Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando houver
interesse, por representante indicado pelo Chefe do Poder Executivo
respectivo;

c) o setor privado, por indicação do seu representante legal.
§ l' Em quaisquer das hipóteses previstas no inciso III, o ingresso no Sindae dependerá de prévia aprovação do Conselho Superior daAEB.
§ 2' O ingresso no Sindae dos órgãos e entidades descritos no
inciso III será formalizado mediante a assinatura de convênio de
participação.
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§ 3' Os convemos de participação deverão estabelecer claramente as ações a serem desenvolvidas pelos órgãos ou entidades
signatários, inclusive as de caráter orçamentário e financeiro, de
modo a viabilizar a completa execução do PNAE, com maior aproveitamento dos recursos disponíveis.
Art. 4' O funcionamento do Sindae será regulado mediante
resolução normativa, aprovada pelo Conselho Superior da AEB.
Art. 5'. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho

DECRETO N' 1.954, DE 11 DE JULHO DE 1996
Promulga o Acordo sobre Cooperação
para o Combate ao Tráfico Ilícito de Madeira,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Paraguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Paraguai, firmaram, em Brasília, em l'
de setembro de 1994, o Acordo sobre Cooperação para o Combate ao
Trãfico Ilicito de Madeira;
Considerando que o Congresso Nacional, aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n? 130, de 5 de outubro de 1995, publicado
no Diário Oficial da União n" 193, de 6 de outubro de 1995;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 29 de abril de
1996, nos termos de seu art. XI,
DECRETA:
Art. l' O Acordo sobre Cooperação para o Combate ao Tráfico
Ilícito de Madeira, firmado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em Brasília, em l'
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de setembro de 1994, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o acordo está publicado no DO de 12.7.1996, págs.

12876/12877.

DECRETO N' 1.955, DE 11 DE JULHO DE 1996 (*)
Dá nova redação aos arts. 1º, 2º, 4'2, 5º,

8' e 13 do Decreto n' 1.903, de 10 de maio de
1996, que dispõe sobre as consignações em
folha de pagamento de servidores públicos
civis da Administração Federal direta, autárquica e fundacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Os arts. 1',2',4',5',8' e 13 do Decreto n' 1.903, de 10
de maio de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. lº

.

§ 2' Consignações facultativas são os descontos na remuneração do servidor civil da Administração Federal direta, autárquica e fundacional que, com a interveniência da administração,
se efetuem por contrato, acordo, convenção, ou convênio entre o
consignante e o consignatário, compreendendo:

(*) Republicado naDO de 15.7.1996 (pág. 3585 desta obra).
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h) prestação referente a aquisiçao de imóvel residencial
adquirido de entidades consignatárias previstas no inciso VIII do

art.2º.»
«Art. 2 9

VIII -

•.••.••.••..•.•.•.••.••.•..•.••.••.•.•..••.••••.•...•.•.••••.••.••.••.•.••.•.••..•

entidades financiadoras de imóveis residenciais.

§ 2' As entidades previstas nos incisos II a VIII deste artigo
somente poderão ser aceitas como consignatárias, nos termos
deste decreto, se:
........................................................................................................

})

"Art. 4' As consignações compulsórias terão prioridade sobre as facultativas, e em nenhum caso poderá resultar saldo
negativo na folha de pagamento do servidor,»
«Art. 52

I
II

.
taxa de ocupação de imóveis funcionais;
mensalidades em favor de entidade sindical;

III
prestação referente à aquisição de imóvel residencial adquirido pelo servidor;
IV
V

contribuições para planos de pecúlio;

VI

contribuições para seguro de vida;

VII
VIII

contribuições para planos de saúde;

contribuições para previdência complementar;

mensalidades para custeio de entidades de classe,
associações e cooperativas..

«Art. 8' As entidades consignatárias deverão recolher
mensalmente ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 0,40 (quarenta centavos) por linha impressa no contracheque de cada servidor, referente aos custos de geração de arquivos magnéticos e
impressão de relatórios de consignações.
........................................................................................................»
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«Art. 13. Os atuais descontos processados na folha de pagamento dos servidores, não contemplados neste decreto, serão admi-

tidos somente até o pagamento referente ao mês de agosto de 1996.
Parágrafo único. Os descontos referentes à amortização e
juros de dívidas pessoais contraídas na vigência do Decreto n' 1.502,
de 25 de maio de 1995, serão mantidos em folha de pagamento
até o término do prazo estabelecido em contrato."
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N' 1.956, DE 11 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre o remanejamento de cargos
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Gratificadas entre o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e o Ministério da Fazenda.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão e funções gratificadas:
a) do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
para o Ministério da Fazenda, oriundos da extinção de órgãos da
Administração Pública Federal, dois DAS 101.4 e um DAS 101.3 e
umaFG-2;
b) do Ministério da Fazenda para o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado seis DAS 102.2 e um DAS 102.1.

Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
lI, a e b, do Decreto n' 1.745, de 13 de dezembro de 1995, passa a
vigorar na forma do Anexo II a este decreto.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
(Decreto n' 1.956, de 11 de julho de 1996)
ANEXO I
Remanejamento de Cargos
Código

DAS
Unitário

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 102.2
DAS 102.1

3,08
1,24
1,11
1,00

2
1

Total FG
Soma
Saldo do Remanejamento (a

Quant.

Valor Total

6,16
1,24

-

-

6
1

6,66
1,00

3
1
1

7,40

7

7,66

4

7,64

7

7,66

-

-3

-0,02

-

0,24

H

Do MF plMare (b)

Valor Total

-

Total DAS

FG-2

Do MareplMF(a)
Quant.

0,24
0,24

b)

-

-

-

-

(Decreto n' 1.956, de 11 de julho de 1996)
ANEXO II
(Decreto n' 1.745, de 13 de dezembro de 1995)
ANEXO II
Ministério da Fazenda
a) Qadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
Gratifidadas
Unidade

Cargos!
Funções
(N')

6
3
1

Denominação
(Cargo/Função)
Assessor Especial
do Ministro
Assessor do Ministro
Assistente do
Ministro

NE/
DAS/
FG
102.5
102.4
102.3
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Unidade

Cargos!
Funções

(N')

Denominação

(Cargo/Função)

NE/
DAS/
FG

2

Assistente

7

Auxiliar

1
1
5
6

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.5
101.4
102.1
101.2

1
4
8

Chefe
Coordenador
Assistente

101.4
101.3
102.2

Assessoria de Comunicação Social
Coordenação
Divisão

1
3
4
5
3
3

Chefe
Coordenador

101.4
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG-3

Secretaria Executiva

1

Secretário
Executivo
Assessor do

Gabinete do Ministro
Coordenação-Geral

Divisão
Assessoria para Assuntos Parlamentares
Coordenação

14

8

Gabinete

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

2
1
5
15
8
9
1
1

Chefe de Gabinete

Chefe

102.4

Secretário Executivo

102.3
102.2
101.4
102.2
102.1
FG-1
FG-2

Assistente
Chefe

Assistente
Auxiliar

Divisão

7

Serviço

3

Coordenação-Geral de Serviços Gerais

1
1

Auxiliar

1
1

NE

SecretárioExecutivo
Assistente do

Subsecretário
Subsecretário
Adjunto
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenação

102.2
102.1

101.5

Coordenador-Geral

101.4
102.1
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101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

3433
Unidade

Cargos/
Funções

(N°)
Coordenação

Denominação
(CargolFunção)

NE/
DAS/

FG

5
3

Coordenador
Gerente de Projeto

101.3
101.2

1
8

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar

7

Coordenador

101.4
102.1
101.3
101.2
101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3

Coordenação-Geral de Modernização e

Informática
Coordenação
Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Coordenação
Coordenação de Documentação e Biblioteca

Divisão
Serviço

5
1
2
1
21
19
21

Gerente de Projeto
Coordenador

Chefe
Chefe

Delegacias de Administração do Ministério
da Fazenda

a) no DF, RJ eSP
Divisão
Serviço

b)noRSeMG
Divisão
Serviço

c) no PR
Serviço

d)

no AM, BA, CE, PA, PE e se

Serviço

3
3
12
9
21
24
21

Delegado
Delegado-Adjunto
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3

2
2
8
6
10
16
16

Delegado
Delegado Adjunto
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3

1
1
6
5
5
8

Delegado
Delegado Adjunto
Chefe

101.3
101.2
101.1
FG-l
FG-2
FG-3

6
6
30

Delegado
Delegado Adjunto
Chefe

101.3
101.2
101.1
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Unidade

Cargos/
Funções

(N')

Denominação
(Cargo/Função)

30
30
36

NE/
DAS/

FG
FG-1
FG-2
FG-3

c) no ES, GO, MS, AC, AL, MA, MT, PB, PI,

RN,SEeRO
Serviço

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação
Coordenação-Geral de Planejamento
Coordenação

12
36
36
48
48
1
1
1
1
1
6
1
1
6
1
9
13

Delegado
Chefe

Subsecretário
Subsecretário

Adjunto
Auxiliar
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Gerente de Projeto

7

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

1
2

Gabinete

1
2
1
4
4

Divisão

Coordenação-Geral da Representação
Extrajudicial da Fazenda Nacional
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral da Representação
Judicial da Fazenda Nacional
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral da Dívida Ativa da União
Coordenação
Divisão
Serviço

Procurador-Geral
Procurador-Geral
Adjunto
Procurador-Chefe
Procurador
Chefe de Divisão

Assistente
Auxiliar

101.3
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
101.4
102.1
101.4
102.1
101.3
101.4
102.1
101.3
101.2
FG-1
FG-2
FG03
NE
101.5
101.4
101.3
101.2
102.2
102.1

1
1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Procurador
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
2
1
1
1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
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Unidade

Cargos/
Funções

(N°)
Coordenação-Geral de Operações Financeiras
da União
Coordenação

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos Tributários
Coordenação

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral Jurídica
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral Patrimonial

Coordenação-Geral de Assuntos Financeiros

1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Denominação
(Cargo/Função)

Coordenador-Geral
Coordenador

Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador

Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

Assessor
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

Assessor
Assistente
Coordenador-Geral

Assessor
Assistente

NE/
DAS/
FG
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
102.3
101.2
101.1
101.4
102.3
102.2
101.4
102.3
102.2

Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos

Diversos

Coordenação Administrativa
Divisão

Serviço

Procurdorías Regionais da Fazenda Nacional
(DF, RJ, SP, RS e PE)
Divisão
Procuradorias Estaduais da Fazenda
Nacional
a)em SP e RJ
Divisão
Serviço

1
1
1
1
3
2
3
12
14
19

5
5
10
2
2
12
16
12
20

Coordenador-Geral

Assessor

Assistente
Coordenador
Auxiliar
Chefe
Chefe

Procuradora-Regional
Chefe

Procurador-Chefe

Subprccurador-Chefe
Chefe
Chefe

101.4
102.3
102.2
101.3
102.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.2
FG-1

101.3
101.2
101.2
101.1
FG-1
FG-2
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Unidade

Cargos!
Funções

(N')
b) no DF, MGeRS

Divisão
Serviço

c) na BA, CE, GO,PR, PE e se

Serviço

Denominação
(CargoJFunção)

3
3
9
6
6
9
9
6
6
12
12
18
24

Procurador-Chefe
Subprocurador-Chefe
Chefe

16
16
16
16
16

Procurador-Chefe
Chefe

36
36
36

Procurador Seccional 101.2
Chefe
101.I
FG-3

Chefe

Procurador-Chefe

Subprccuradcr-Chefe

Chefe

d) no AC, AL, AM, AP, ES, MA, MT, MS,

PA, PR, PI, RN, RO,RR.SE e TO
Serviço

Procuradorias Seccionais da Fazenda
Nacional
Serviço

Secretaria da Receita Federal
Gabinete
Assessoria Especial
Assessoria Técnica
Assessoria de Divulgação e Relações Externas
Divisão

Coordenação-Geral de Auditoria e Correição
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral do Sistema de Tributação

Coordenação
Divisão
Serviço

NE/
DAs/
FG

1
3
1
8
1
7
1
3
1
2
1

11
1
3
1
1
2
3
5
2

Secretário

Secretário Adjunto
Chefe

Assistente
Chefe
Assessor
Chefe
Assessor

Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador

Chefe
Coordenador-Geral
Assistente
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
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101.3
101.2
101.2
101.I
FG-l
FG-2
FG-3
101.3
101.2
101.I
FG-1
FG-2
FG-3
101.3
101.I
FG-1
FG-2
FG-3

101.6
101.5
101.4
102.2
101.4
102.3
101.4
102.3
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
102.2
102.1
101.3
101.2
101.1

3437
Unidade

Cargos/
Funções
(N')

Corodenação·Geral do Sistema de
Arrecadação e Cobrança

Coordenação
Divisão
Serviço
Coodenação-Geral do Sistema de Fiscalização

Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral do Sistema Aduaneiro
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-GeFal de Tecnologia e de
Sistemas de Informação

Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
1
5
3
1
1
1
5
1
1
1
3
6
1
1
1
1
4
2

Denominação

(Cargo/Função)

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe

NE/
DAS!
FG

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Programação e
Logística

Coordenação

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Estudos
Econômico-Tributários e Estratégicos
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Pesquisas e
Investigação
Coordenação
Divisão
Escritório de Pesquisa e Investigação

Coordenador-Geral

1
2
1
4
3

Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
4
3
6

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
1
2
10
60

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.2
FG-1
FG-2
FG-3

44

58

Auxiliar
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Unidade

Cargos!
Funções
(N9)

Superintendência Regional da Receita
Federal

lO
11

Delegacia da Receita Federal - Classe A

Delegacia da Receita Federal- Classe B
Delegacia da Receita Federal- Classe C
Inspetoria da Receita Federal- Especial A
Inspetoria da Receita Federal - Classe B
Inspetoria da Receita Federal- Classe A
Alfândega - Classe A
Alfândega - Classe B
Agência da Receita Federal - Classe A
Divisão
Central de Atendimento ao Contribuinte DRFA
Central de Atendimento ao Contribuinte DRFB
Serviço

7
18
57
2
I

lO
8
6
48
98
7
18
147
4
587

615

770
14
36
Delegacia da Receita Federal de Julgamento
Divisão
Serviço

Secretaria do Tesouro Nacional
Gabinete

18
84
174
I
4
I
5
9
4

Denominação

(Cargo/Função)

NE/
DAS/
FG

Superintendente
Superintendente

101.4

Adjunto

Agente
Chefe

101.3
101.3
101.3
101.2
101.3
101.2
101.2
101.3
101.2
101.1
101.2

Chefe

101.2

Chefe
Chefe
Auxiliar

101.1
101.1
102.1

Delegado
Delegado
Delegado
Inspetor
Inspetor
Inspetor
Inspetor

Inpetor

Chefe de Agência B,
de Inspetoria B, de
Seção de Central de
Atendimento e
Assistente
Chefe de Agência C,
de Inspetoria C, de
Setor e Assistente
Chefe de Equipe e
Assistente
Supervisor de
Grupo-DRF A
Supervisor de
Grupo-DRFB
Delegado
Chefe
Chefe
Secretário
Secretário-Adjunto
Chefe
Assessor
Assistente
Auxiliar
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FG-I

FG-2
FG-3
101.1
FG-I
101.3
101.2
101.1
101.6
101.5
101.4
102.3
102.2
102.1

3439
Cargos/
Unidade

Funções

(N')
Coordenação-Geral de Estudos
Econômico-Fiscais

Coordenação
Coordenação-Geral de Planejamento Técnico
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Administração da
Dívida Pública

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos Externos

Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Programação
Financeira
Coordenação
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Controle de
Responsabilidades Financeiras e Haveres
Mobiliários do Setor Público
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Haveres Financeiros,
Estados e Municípios
Coodenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral das Operações de Crédito
do Tesouro Nacional
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Normas e Avaliação
de Execução da Despesa
Coordenação
Divisão
Serviço

Denominação
(Cargo/Função)

1
1
1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

1
1
4
4
1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

Chefe

Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

NE!
DAS!

FG

101.4
101.3
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
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Unidade

Cargos!
Funções
(N')

Denominação
(Cargo/Função)

NEI
DASI
FG

Coordenação-Geral de Sistemas de
Informática
Coordenação

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Contabilidade
Coordenação

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Acompanhamento de
Estados
Coordenação
Coordenação-Geral de Análise e Estatísticas
Fiscais de Estados e Municípios

Secretaria de Política Econômica
Gabinete
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Política Fiscal
Coordenação
Coordenação-Geral de Política Monetária
Coordenação
Coordenação-Geral de Política Financeira
Coordenação
Coordenação-Geral de Área Externa
Coordenação
Coordenação-Geral de Conjuntura Econômica
Coordenação
Coordenação-Geral de Questões Estruturais
Coordenação
Coordenação-Geral de Projetos Especiais
Coordenação
Coordenação-Geral de Assuntos Institucionais
Coordenação
Coordenação-Geral de Assuntos de Empresas
Estatais
Coordenação

1
1
4
4
1
1
4
4

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

1
14
12
18
1
2
1
1
7
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Coordenador-Geral

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
FG-1
FG-2
FG-3
101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.3
101.4
101.3

1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3

Secretário
Secretário Adjunto
Chefe

Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral
Coordenador

Coordenador-Geral
Coordenador
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Unidade

Cargos/
Funções
(NIl)

Coordenação-Geral de Mercado de Capitais
Coordenação
Coordenação-Geral de Política Setorial

Secretaria de Acompanhamento Econômico
Gabinete
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Comércio e Serviços
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Produtos Agrícolas
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Tarifas e Preços
Públicos

Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
1

9
2
3
1
2
1
2
3
3
1
2
1
2
1
1
2
11

7
1
3
4
3
1

Denominação
(CargolFunção)

Coordenador-Geral
Coordenador
Coordenador-Geral

Secretário
Secretário Adjunto
Chefe
Chefe
Chefe

Assessor
Assistente
Auxiliar
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

NEI
DASI
FG

101.4
101.3
101.4
FG-l
FG-2
FG-3
101.6
101.5
101.4
101.2
101.1
102.3
102.2
102.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

Chefe
Chefe
Auxiliar

101.4
101.3
101.2
101.1
102.1

20
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Auxiliar

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
102.1

1
2
3
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Auxiliar

101.4
101.3
101.2
102.1

Coordenador

Coordenação-Geral de Acompanhamento de
Mercados
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Produtos Industriais
Coordenação
Divisão
Serviço

1
3
3
1
1
3

10

Coordenação-Geral de Defesa da Ordem
Econômica
Coordenação
Divisão
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Unidade

Cargos!
Funções
(N")

Secretaria do Patrimônio da União
Coordenação de Projetos Especiais
Coordenação-Geral de Engenharia
Divisão
Coordenação-Geral de Legislação Aplicada
Divisão
Coordenação-Geral de Administração
Patrimonial
Divisão
Coordenação-Geral de Receitas Patrimoniais
Divisão
Coordenação-Geral de Desenvolvimento
Organizacional e Tnfonnática
Divisão
Coordenação-Geral de Programação Técnica
e Logística
Divisão

Delegacias do Patrimônio da União
a)no RJ, SP ePE
Divisão
Serviço

26
34
36
1
2
1
3
1
1
4
1
1
4

Denominação
(CargolFunção)

NE/
DAS/
FG

Auxiliar
Chefe

FG-1
FG-2
FG-3
101.6
101.5
102.2
101.3
101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2

1
1
3
1
1
3

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2

1
2

Coordenador-Geral

101.4
101.2

1
2
4
5
3

Coordenador-Geral

Secretário
Secretário Adjunto
Assistente
Coordenador

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

Coordenador-Geral

Chefe

Chefe

101.4
101.2
FG-1
FG-2
FG-3

3
3
15
3
3
6
9

Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3

12
48
24

Delegado
Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.1

b) no ES, BA, SC, SE, RS, DF, MA, PA, CE,

PR,RN eAL
Divisão
Serviço
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Cargos!
Funções

Unidade

(N')

c) no AM, ao, MG, MS, MT, PB e

PI

Serviço

Secretaria Federal de Controle
Gabinete
Corregedoria-Geral do Controle Interno

Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Planejamento Técnico
Operacional
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral dos Sistemas de
Informática
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Articulação Externa
das Ações do Controle Interno
Coordenação

Divisão
Coordenação-Geral de Avaliação da Execução
do Orçamento
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Acompanhamento e
Avaliação da Execução de Programas
Divisão
Coordenação-Geral de Fiscalização
Divisão
Coordenação-Geral de Orientação e Controle
Divisão

12
12
24
7
28
7
7
1
3
1
8
1
1
1
1
3

Denominação
(Cargo/Função)

NE!
DAS!

FG

Secretário
Secretário-Adjunto
Chefe
Assistente
Corregedor-Geral
Corregedor-Adjunto
Coordenador
Auxiliar
Chefe

FG-1
FG-2
FG-3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
101.6
101.5
101.4
102.2
101.5
101.3
101.3
102.1
101.2

1
1
1
5

Coordenador-Geral
Coordenador
Auxiliar
Chefe

101.4
101.3
102.1
101.2

1
1
1
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Auxiliar
Chefe

101.4
101.3
102.1
101.2

1
1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Auxiliar
Chefe

101.4
101.3
102.1
101.2

1
1
1
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Auxiliar
Chefe

101.4
101.3
102.1
101.2

1
3
1
3
1
3

Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.4
101.2
101.4
101.2

Delegado
Chefe
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Unidade

Cargos!
Funções
(N')

Coordenação-Geral de Planejamento,
Avaliação e Sistematização das Ações de
Fiscalização e Controle

Divisão
Serviço

Denominação

(Cargo/Função)

NEI
DASI

FG

1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe

1
2
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
3

Coordenador-Geral

Chefe

101.4
101.2

1
3

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
4

Coordenador-Geral
Assistente

101.4
102.2
101.2

Chefe

101.4
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Planejamento e
Articulação das Ações de Auditoria
Governamental
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Normas e Programas
de Auditoria

Divisão
Coordenação-Geral de Auditorias Integradas
e de Recursos Externos

Divisão
Coordenação-Geral de Supervisão e
Avaliação de Desempenho de Auditorias
Divisão
Coordenação-Geral para Assuntos de
Inventariança

Divisão
Coordenação-Geral para Fiscalizações e
Auditorias Especiais
Divisão

Chefe

1
1
4
12
1

Coordenador-Geral
Assistente
Chefe

101.4
102.2
101.2
FG-l
FG-3

14
28
14
14
56
14
56
1
2
1
1

Secretário
Chefe
Assistente

101.5
101.2
102.2
101.4
101.2
101.4
101.2
101.5
101.2
102.2
102.1

Secretarias de Controle Interno
Maara, MinC, MTb, MPAS,
MS, MICT, MME, MPO, MC, Mare, MCT e

a} no MJ, MT,

MMA
Divisão
Coordenação-Geral de Auditoria
Divisão
Coordenação-Geral de Fiscalização e Controle
Divisão
b}no MF
Divisão

Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Secretário
Chefe
Assistente
Auxiliar

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3399-3466, jul. 1996

3445
Unidade

Cargos/
Funções
(N')

Coordenação-Geral de Auditoria
Divisão
Coordenação-Geral de Fiscalização e Controle
Divisão
c) no MEC
Divisão

Coordenação-Geral de Auditoria
Divisão
Coordenação-Geral de Fiscalização e Controle
Divisão
Delegacias Federais de Controle

1
4
1
6
1
2
1
1
1
4
1
5

Denominação
(Cargo/Função)

Coordenador-Geral

NEI
DASI

FG

Chefe

101.4
101.2
101.4
101.2
101.5
101.2
102.2
102.1
101.4
101.2
101.4
101.2

Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe
Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe
Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1
101.4
102.1
101.2
101.1
101.4
102.1
101.2
101.1

1
2
1
2
1
1
2

Secretário
Secretário Adjunto
Assessor
Assistente

101.6
101.5
102.3
102.2
101.4
101.3
101.2

1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
1
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe de Divisão

101.4
101.3
101.2

Chefe

Coordenador-Geral
Chefe
Secretário
Chefe
Assistente
Auxiliar
Coordenador-Geral
Chefe

Coordenador-Geral

a) no AC, AL, AM, BA, CE, ES, GO, MA, MS,

MT, PA, PB, PE, PR, PI, RS, RN, RO, se

.SE
Divisão
Serviço
b)emMGeSP
Divisão
Serviço
c) noRJ
Divisão
Serviço

Secretaria de Assuntos Internacionais

Coordenação-Geral de Integração
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Assuntos
Econômico-Financeiros
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Assuntos
Econômico-Comerciais
Coordenação
Divisão

20
20
80
20
2
2
8
6
1
1
6
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
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Unidade

Cargos!
Funções
(N~)

Denominação

(Cargo/Função)

2
1
1

Escola de Administração Fazendária

1
1

Diretor-Geral

Diretor-Geral
Adjunto

NE/
DAS/
FG

FG-1
FG-2
FG-3
101.5

Gerência de Programas

5
7

Auxiliar
Gerente

Diretoria de Cooperação Técnica e Pesquisa

1

Diretor

101.4
102.1
101.2
101.3

1

Diretor

101.3

1
1
1
2
1

Diretor
Diretor
Diretor

101.3
101.3
101.3
101.2
101.1
FG-2
101.2

Diretoria de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional
Diretoria de Atendimento e Coordenação de
Programas
Diretoria Técnica de Educação
Diretoria Técnica de Administração
Divisão

Centros Regionais de Treinamento

1
10

Chefe
Prefeito

Diretor Regional

Conselhos de Contribuintes
1!l Conselho de Contribuintes

1
7
1

2!lConselho de Contribuintes

Presidente
Presidente de
Câmara
Secretário
Executivo

1
2

Presidente
Presidente de

1

Secretário
Executivo

1
2

Presidente
Presidente de
Câmara
Secretário
Executivo

Câmara

3° Conselho de Contribuintes

1

6
7
8
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101.2
101.1
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(Decreto n' 1.956, de 11 de julho de 1996)
b) Quadro-Resumo de Custos dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério da Fazenda
Situação Anterior e Atua!
DAS

Código

Unitário

6,52

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

4,94
3,08
1,24
1,11

1,00
4,94
3,08

DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

1,24
1,11
1,00

Subtotall (+)
0,31

FG-I
FG-2
FG-3

0,24
0,19

Situação Anterior
Quant.

7
41
170
244
967
772
6
17
32
78
119

Valor Total

45,64
202,54

523,60
302,56

1.073,37
772,00

29,64

Situação Atual
Quant.

7
41
172
245
967
772

Valor Total

45,64
202,54

529,76
303,80

1.073,37
772,00

119,00

6
17
32
72
118

39,68
79,92
118,00

2.453

3.246,97

2.449

3.246,71

991
989
1.195

307,21
237,36

307,21

227,05

991
990
1.195

52,36

39,68
86,58

29,64
52,36

237,60

227,05

SubtotaI 2 (+)

3.175

771,62

3.176

771,86

Total

5.628

4.018,59

5.625

4.018,57

DECRETO N' 1.957, DE 12 DE JULHO DE 1996
Regulamenta a Lei nº 9.292, de 12 de
julho de 1996, que dispõe sobre a remuneração dos membros dos conselhos de administração e fiscal das entidades que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º É vedada a participação remunerada de servidores da
Administração Federal, direta ou indireta, em mais de dois conselhos,
de administração ou fiscal, de empresas públicas e de sociedades de
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3399-3466, jn!. 1996

3448
economia mista federais, bem como das demais entidades controladas
direta ou indiretamente pela União.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de juIbo de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO NQ 1.958, DE 15 DE JULHO DE 1996
Remaneja cargo em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS)
e dá outras providências.

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

Art. 1° Fica remanejado, em caráter provisório, até 31 de dezembro de 1996, do Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado para o Ministério da Justiça, um cargo em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), código DAS
102.4, oriundo de órgãos extintos da Administração Pública Federal.
§ 1e O cargo em comissão objeto deste remanejamento não
integrará a Estrutura Regimental do Ministério da Justiça, devendo
constar do ato de nomeação seu caráter de transitoriedade, mediante
remissão ao caput deste artigo.
§ 2Q Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, o cargo
em comissão ora remanejado será restituído ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerado exonerado
o titular nele investido.
Co1. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3399-3466,ju1. 1996

3449

Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N" 1.959 DE 15 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Protocolo de Adequação ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação ns 3, entre
Brasil e ChiIR, de 28 de fevereiro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n" 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que a Secretaria-Geral da Associação Latino-Americana de Integração lavrou, em 28 de fevereiro de 1996, a Ata de
Retificação do Protocolo de Adequação ao Acordo de Alcance Parcial
de Renegociação n" 3, entre Brasil e Chile,
DECRETA:
Art. 1Q A Ata de Retificação do Protocolo de Adequação ao
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n Q 3, entre Brasil e Chile,
apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão
inteiramente como nela se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1996; 175Q da Independência e 108 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o acordo está publicado no DO de 16.7.1996, págs. 13075/13076.
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DECRETO N' 1.960, DE 15 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre a execução da Resolução nº
3/95 do Grupo Mercado Comum do Mercosul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso 1V, da Constituição, e
Considerando o Tratado de Assunção, promulgado pelo Decreto
n' 350, de 21 de novembro de 1991;
Considerando o Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção
sobre a Estrutura Institucional do Mercosul, promulgado pelo Decreto n' 1.901, de 9 de maio de 1996;
Considerando o Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do
Comércio e seu Primeiro Protocolo Adicional, promulgados, respectivamente, pelos Decretos n's 1.280 e 1.281, ambos de 14 de outubro de 1994;
Considerando que o Grupo Mercado Comum do Mercosul aprovou a Resolução n" 3/95 em sua XVII Reunião, ocorrida em AssunçãoParaguai, nos dias 29 e 31 de março de 1995,
DECRETA:
Art. l' A Resolução n' 3/95, do Grupo Mercado Comum, apensa
por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
ANEXO AO DECRETO N' 1.960, DE 15 DE JULHO DE 1996
Mercosul/GMClResolução n' 3/95
REGULAMENTO ADMINISTRATIVO E RELAÇÃO DOS ORGANISMOS
COORDENADORES NASÃREAS DE CONTROLE INTEGRADO

Visto: o art. 13 do Tratado de Assunção, as Decisões do Conselho
do Mercado Comum n' 4/91, n? 5/93, n' 12/93 e n" 9/94, e a Proposta
n' 3/95 da Comissão de Comércio do Mercosul.
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Considerando:
Que mediante as Decisões n' 5/93 e n? 12/93 do Conselho do
Mercado Comum, que aprovaram o Acordo de Recife e seu Protocolo
Adicional Regulamentário sobre Procedimentos Operacionais, estabeleceu-se um marco jurídico para o funcionamento dos Controles
Integrados.
Que, dessa forma, e de acordo com o prescrito no inciso), art. 1º,
Capítulo I e art. 8, Capítulo IV, do Acordo de Recife, faz-se necessário
estabelecer o âmbito de competência e funcionamento dos OrganismOS que atuem em caráter de Coordenadores nas Áreas de Controle
Integrado.
Que é necessário aprov~ o Regulamento Administrativo dos Organismos Coordenadores nas Areas de Controle Integrado, e a relação dos
Organismos dos Estados Partes que atuem com tal caráter,
O Grupo Mercado Comum Resolve:

Art. l' Aprovar a relação dos Organismos Coordenadores dos
Estados Partes e o .Regulamento Administrativo dos Organismos
Coordenadores nas Areas de Controle Integrado, que constam como
Anexo I e II da presente resolução.
ANEXO I À RESOLUÇÃO 3/95
Relação dos Organismos Coordenadores dos Estados Partes
REPÚBLICA ARGENTINA

Superintendência Nacional de Fronteiras
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Secretaria da Receita Federal
Aduaneiro

Coordenação-Geral do Sistema

REPÚBLICA DO PARAGUAI

Direção-Geral de Aduanas
REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI

Direção Nacional de Passagens de Fronteira
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ANEXO II À RESOLUÇÃO N' 3/95
Disposições Relativas à Coordenação Administrativa
Missão, Objetivo e Execução
Art. l' As atividades desenvolvidas pelos organismos dos Estados Partes, que atuam em uma Área de Controle Integrado, deverão
ser coordenadas em seus aspectos operacionais comuns e administra,
tivos, excetuando-se aqueles de caráter técnico, de modo a lograr um
controle eficaz e funcional na referida área.
Art. 2' A coordenação a que se refere O artigo anterior será
competência do organismo que com esta finalidade haja sido designado pelos respectivos Estados Partes. Em cada ponto de fronteira, o
organismo competente designará um funcionário com caráter de
Coordenador Local, subordinado ao mesmo, para todos os efeitos,
para exercer as funções e faculdades próprias da coordenação das
atividades comuns do lugar, dando cumprimento às responsabilidades que lhe sej am designadas e às diretrizes específicas que a tal fim
lhe atribuam. O exercício da referida coordenação não implica em
supremacia, díreção ou controle sobrea atuação de cada organismo
interveniente dos Estados Partes, na Area de Controle Integrado.
Art. 3' O Coordenador local deverá compatibilizar, integrar e
complementar em seu apoio a atuação dos distintos organismos dos
Estados Partes que desempenham função na Area de Controle Integrado. Sua área de competência compreenderá a coordenação dos
aspectos relativos às atividades dos organismos de controle intervenientes, bem como os referentes a outros serviços públicos ou privados
disponíveis, com a finalidade de obter um fluxo de usuários o mais
ágil possível e compatível com a eficácia exigida pelos controles
técnicos respectivos.
Art. 4' A coordenação de que trata este protocolo compreenderá
também o exercício das funções e faculdades necessárias ã compatibilização de critérios referentes à ordem, vigilância, solicitação de
utilização de instalação e serviços, horários de funcionamento, prevenção de acidentes, fluidez de circulação de pessoas, bens e veículos
e demais aspectos que conduzam à finalidade proposta.
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Atividades Específicas
Art. 5º As atividades específicas do Coordenador Local de uma
Área de Controle Integrado serão:
a) estabelecer, mediante prévio acordo com as autoridades locais
intervenientes dos Estados Partes, as Normas particulares para a
Área de Controle Integrado sob sua coordenação, fazendo com que
sejam cumpridas, com a finalidade de maximizar a eficácia operativa
da mesma;

b) propor a distribuição das instalações para os diferentes organismos intervenientes, com o fim de otimizar o aproveitamento dos espaços
disponiveis e assegurar rapidez e eficácia nos trâmites necessários;

c) ceder o uso das instalações correspondentes a cada organismo
destinatário, medíante inventário e termo de recebimento, sendo que
cada organismo será responsável pela utílização, administração e
preservação das referidas instalações, inclusive no que diz respeito à
segurança das mesmas e integridade de todos os equipamentos, a
partir do seu recebimento;
d) adotar as providências necessárias para a manutenção e
higiene das instalações, espaços, bens e equipamentos de uso comum,
assim como assegurar a ordem ínterna do ponto de fronteira;

e) implementar as medídas operacionais relativas à segurança
das ínstalações físicas, com a finalidade de impedir que os usuários
saiam da Área de Controle Integrado sem que se tenha verificado sua
liberação pelos diferentes organismos intervenientes dos Estados
Partes, conforme seja necessário em cada caso particular;

fJ adotar, com os organismos de segurança pública à sua disposição, as medidas:
f 1) gerais de ordem, coordenação e vigílância a fim de garantir
a segurança das pessoas, instalações e demais bens existentes no
ponto de fronteira;
f2) necessárias para assegurar o exercício das atribuições dos
funcionários dos diferentes organismos intervenientes dos Estados
partes;
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(3) necessárias par" o cumprimento das normas de circulação
de pessoas e veículos na Area de Controle Integrado;
g) adotar as medidas necessárias ~em caso de emergência, com o
fim de assegurar o funcionamento da Area de Controle Integrado;
h) adotar, de comum acordo com os demais organismos intervenientes, as medidas concretas necessárias para a prevenção de acidentes, contemplando as prováveis hipóteses e estabelecendo atividades específicas a todas as pessoas que desempenham funções no
ponto de fronteira;

i) adotar medidas gerais de prevenção, no sentido de:

i.l) evitar que pessoas diversas das referidas no art. 9º do Acordo
de Recife desempenhem atividades dentro da Area de Controle Integrado, excetuando-se os casos devidamente autorizados;
i.2) determinar e indicar os lugares de acesso restrito, por razões
de segurança;

i.3) determinar e indicar as vias de trânsito para pedestres e
para veículos e adotar quaisquer outras medidas que se considerem
adequadas para tal fim;
iA) determinar as medidas específicas para que, uma vez ocorrido um acidente de trânsito ou de qualquer outra natureza, seja
prevista a intervenção policial, a evacuação de feridos e outras providências requeridas para tais situações;

i.5) delimitar os espaços para estacionamento;
i.6) estabelecer medidas excepcionais relativas à circulação de
pessoas e veículos, em horas e locais críticos;
j) efetuar a previsão das necessidades orçamentárias, encaminhando-as à autoridade competente;
k) requerer aos organismos locais intervenientes o movimento
global diário e mensal de pessoas e veículos, por categoria, remetendo
as referidas informações ao Organismo Coordenador do País Sede e
ao Coordenador Local do País Limítrofe, se for o caso.
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Medidas de Coordenação

Art. 6' Para fins do intercãmbio, das relações nominais de funcionários, previsto no art. 8' do Acordo de Recife, as autoridades locais
de cada organismo interveniente remeterão a relação correspondente
ao Coordenador Local, o qual a encaminhará ao seu similar do País
Limítrofe, se houver. O Coordenador Local poderá solicitar aos organismos locais intervenientes a substituição de funcionários, quando
existirem razões que o justifiquem. Ademais, o Coordenador Local
deverá ser informado do resultado da solicitação da substituição
prevista no artigo mencionado. Ambas as comunicações deverão ser
efetuadas por escrito.
Art. 7' O Coordenador Local presidirá reuniões, no máximo
quadrimestrais, c0!ll os representantes de cada um dos organismos
intervenientes na Area de Controle Integrado e, para este fim, realizará a convocação necessária, acompanhada dos temas a serem
tratados. Nessas reuniões serão avaliadas a adequação das normas
de coordenação vigentes, com a finalidade de verificar a necessidade
de eventuais ajustes às mesmas ou ao seu cumprimento. As conclusões deverão constar em uma ata, referendada pelos representantes
dos organismos .acima mencionados, a qual será encaminhada à
autoridade nacional correspondente e ao Coordenador Local do País
Limítrofe, na hipótese de que conste na mesma assuntos de seu
interesse.
Art. 8' Sem prejuízo do estabelecido no artigo anterior" os
representantes de cada um dos organismos intervenientes na Area
de Controle Integrado poderão solicitar a realização de reuniões por
razões justificadas. A urgência da realização dessas reuniões será
determinada de acordo com os motivos que a provocarem.
Art. 9' O Coordenador Local submeterá à consideração do Organismo Coordenador informe circunstanciado sobre os problemas
surgidos em função de posições divergentes entre as autoridades
locais intervenientes e aqueles não compreendidos em sua área de
competência, acompanhado de informações relativas aos antecedentes, medidas operacionais transitórias e urgentes, adotadas em razão
das circunstâncias, bem como sua própria opinião fundamentada
sobre a solução a ser adotada.
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DECRETO N' 1.961, DE 19 DE JULHO DE 1996
Dá nova redação ao art. 14 do Decreto
n' 92.512, de 2 de abril de 1986, que estabelece normas, condições de atendimento e
indenizações para assistência médico-hospitalar ao militar e seus dependentes e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso IV do art. 84 da Constituição, e de acordo com a letra
e, inciso IV do art. 50 da Lei n' 6.880, de 9 de dezembro de 1980
(Estatuto dos Militares), e com o inciso 11 do art. 75 da Lei n' 8.237,
de 30 de setembro de 1991,
DECRETA:

Art. l' O art. 14 do Decreto n' 92.512, de 2 de abril de 1986,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 14. As contribuições mensais, para a constituição e
manutenção dos Fundos de Saúde de cada Força Armada,
serão estabelecidas pelo respectivo ministério militar, dentro
do limite máximo de 25% do valor do soldo, ou cota de soldo,
para os ativos e inativos, bem como do soldo base da pensão,
para aos beneficiários de pensão militar e de pensão especial
de viúva.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revoga-se o Decreto n' 906, de 30 de agosto de 1993.
Brasília, 19 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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DECRETO N2 1.962, DE 24 DE JULHO DE 1996
Dá nova redação ao § 29. do art. 17 da
Estrutura Regimental da Comissão Nacional de Energia Nuclear, aprovada pelo Decreto n' 150, de 15 dejunho de 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição,
DECRETA:

Art. 12 O § 22 do art. 17 da Estrutura Regimental da Comissão
Nacional de Energia Nuclear, aprovada pelo Decreto n" 150, de 15 de
junho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2Q OSdiretores, em número de três, serão nomeados pelo

Presidente da República.»
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 1996; 1752 da Independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho

DECRETO N2 1.963, DE 25 DE JULHO DE 1996
Suspende as autorizações e concessões
para exploração de Mogno e Virola, pelo
período de dois anos, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e
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Considerando o disposto no art. 14, letras a e b da Lei n' 4.771,
de 15 de setembro de 1965, bem como o disposto na Lei n' 6.938, de
31 de agosto de 1981,
DECRETA:
Art. 1Q Ficam suspensas as autorizações e concessões para
exploração das espécies Mogno (Swietenia macrophylla King.) e
Virola (Virola surinamensis Warb.) na região amazônica, pelo período de dois anos.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput deste artigo
à exploração do Mogno e Virola oriundos de florestas plantadas.
Art. 2' O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (lbama) realizarão, no prazo de sessenta dias, vistoria nas autorizações e concessões em vigor, no
sentido de identificar e cancelar aquelas que se encontrarem COm
irregularidades.
Art. 3' Os créditos e incentivos oficiais para empreendimentos
produtivos na região amazônica deverão, preferencialmente, ser destinados às áreas já convertidas para fins agropecuários.
Art. 4' O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos
e da Amazônia Legal e o (Ibama), no prazo de sessenta dias, deverão
apresentar estudos técnicos de criação de florestas nacionais, visando
ao uso múltiplo dos recursos naturais da região amazônica.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
José Israel Vargas
Gustavo Krause
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DECRETO NQ 1.964, DE 25 DE JULHO DE 1996
Inclui produtos na Lista de Exceções à
Tarifa Externa Comum do Mercosul; altera
alíquotas do imposto de importação, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § I", da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 3" da Lei nº 3.244, de 14 de agosto de 1957,
alterada pelo Decreto-Lei n? 2.162, de 19 de setembro de 1984; no
Tratado de Assunção promulgado pelo Decreto n" 350, de 21 de
novembro de 1991, e nas Resoluções nOs 60/96, 62/96 e 70/96, do Grupo
Mercado Comum, do Mercosul,
DECRETA:
Art. F São incluídos na Lista de Exceções à Tarifa Externa
Comum (TEC) os produtos relacionados no anexo a este decreto com
os correspondentes códigos tarifários e cronograma de convergência.
Art. 2" A Tarifa Externa Comum (TEC), do Mercosul, fica assim
alterada:
I - a alíquota correspondente ao código 7205.29.10 - «pó de
ferro esponjoso, com um teor de ferro superior ou igual a 98%, em
peso», fica alterada para seis por cento ad vaZorem;
II - ficam assinaladas com as letras BK e BIT as alíquotas
correspondentes aos seguintes códigos:
8469.11.00 Máquinas de tratamento de textos 14 BK
8525.20.90 Outros
16 BIT
9022.13.19 Outros
14 BK
III - no código 8473.40.70 - «Outras partes e acessórios das
máquinas dos itens 8472.90.10; 8472.90.21 e 8472.90.29», onde se lê:
BK, leia-se: BIT;
IV - na Lista de Exceções, o cronograma de convergência do
código 8702.90.90 - Outros, fica assim retificado:
01/01
1996
65

01/01
1997
55

01/01
1998
45

01/01
1999
35

01/01
2000

01/01
2001

01/01
2002

01/01
2003

01/01
2004

01/01
2005

01/01
2006
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Art. 3Q O disposto no art. 1Q não se aplica aos produtos embarcados no exterior até a data de publicação deste decreto.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de julbo de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles

o anexo está publicado no DO de 26.7.96, págs. 13839113840.
DECRETO W 1.965, DE 29 DE JULHO DE 1996
Dá nova redação ao inciso VI do art. 2º
do Decreto nº 1.791, de 15 de janeiro de 1996,
que institui, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas (Conopa).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 10 O inciso VI do art. 2Q do Decreto n" 1.791, de 15 de janeiro
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
"VI - até sete cientistas brasileiros com reconhecida atuação, competência e produção científica em estudos antárticos,
abrangendo as áreas científicas em que o País atua na Antártica,
de livre escolba do Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia."
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de julho de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Israel Vargas
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DECRETO N" 1.966, DE 29 DE JULHO DE 1996
Altera o Anexo I do Decreto n!! 1.923, de
7 de junho de 1996, que dispõe sobre a compatibilização entre a realização da receita e
a execução da despesa, sobre a programação
orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercicio de 1996, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 48 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, combinado
com o art. 72 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. 1º Os limites para movimentação e empenho das dotações
do Estado-Maior das Forças Armadas e do Ministério do Exército,
dos grupos Outras Despesas Correntes, Investimentos, Inversões
Financeiras e Outras Despesas de Capital, constantes do Anexo I
do Decreto nº 1.923, de 7 de junho de 1996, passam a ser os
seguintes:
Em R$ mil
Grupo de Fontes <<A»
(100, 112, 115, 151, 153 e 199)

Unidade Orçamentária/Órgão

Estado-Maior das Forças Armadas
Ministério do Exército

Projeto

Atividade

Total

1.500
116.056

74.252
577.600

75.752
693.656

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 29 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
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DECRETO Nº 1.967, DE 29 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre o índice derepresentação no
exterior para Ministros de Primeira Classe
no exercício das funções de Representante
Alterno junto a organismos internacionais e
de Cônsul-Geral.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 19 da Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972,
DECRETA:
Art. 1º Aos Ministros de Primeira Classe designados para as
funções de Representantes ou Delegado Alterno junto a organismos
internacionais ou de Cônsul-Geral, aplica-se o índice 125 da Tabela I
de Escalonamento Vertical a que se refere o art. 11 do Decreto nº 71.733,
de 18 de janeiro de 1973, observado o disposto no art. 9º da Lei n'
5.809, de 10 de outubro de 1972.·
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
DECRETO Nº 1.968, DE 30 DE JULHO DE 1996
Promulga o Convênio de Sede de 4.9.1995,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Rede de Informação
Tecnológica Latino-Americana (Ritía).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil e a
Rede de Informação TecnológicoLatino-Americana (Ritla) firmaram, no
Rio de Janeiro, em 4 de setembro de 1995, um convênio de Sede;
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Considerando que o Congresso N acional aprovou este Convênio
por meio do Decreto Legislativo nº 67, de 4 de julho de 1996, publicado
oo Diário Oficial da União nº 129, de 5 de julho de 1966;
Considerando que o Convênio entrará em vigor em 14 de agosto
de 1996;
DECRETA:
Art. 1º O Convênio de Sede, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana (Rítla), no Rio de Janeiro, em 4 de setembro de 1995,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
Art. 2º O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado noDO de 31.7.1996, págs. 14233/14234.
DECRETO 1.969, DE 30 DE JULHO DE 1996.
Prorroga prazo de remanejamento de
cargos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado, até 31 de outubro de 1996, o prazo
estabelecido no art. 3º do Decreto nº 1.823, de 29 de fevereiro de 1996.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO NO 1.970, DE 30 DE JULHO DE 1996
Prorroga o prazo de remanejamento dos
cargos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLlCA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado, até 31 de outubro de 1996, o prazo de
remanejamento dos seguintes cargos em comissão alocados ao Ministério da Previdência e Assistência Social, pelo Decreto nº 1.828, de 1º
de março de 1996: dois DAS 101.3, cinco DAS 101.2, oito DAS 101.1
e cinco DAS 102.2.
Parágrafo único. Aos cargos e às funções remanescentes do
remanejamento inicial aplica-se o disposto no § 3º do art. 1º do Decreto
nº 1.828, de 1996.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o Decreto nº 1.921, de 31 de maio de 1996.
Brasília, 30 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Nº 1.971, DE 30 DE JULHO DE 1996
Prorroga o prazo de remanejamento dos
cargos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLlCA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado, até 31 de outubro de 1996, o prazo de
remanejamento dos seguintes cargos em comissão e funções gratifiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 7, p. 3399-3466,jul. 1996
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cadas alocados ao Ministério da Educação e do Desporto, pelo Decreto
n' 1.891, de 2 de maio de 1996; três DAS 101.4, um DAS 101.3, quatro
DAS 101.2, oito DAS 101.1, quatro FG-1, duas FG-2 e uma FG-3.
Parágrafo único. Aos cargos e à função remanescentes do remanejamento inicial aplica-se o disposto no § 2' do art. l' do Decreto n'
1.891, de 1996.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 1996; 175' da Independência de 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N' 1.972, DE 30 DE JULHO DE 1996
Altera a redação do art., 2º do Decreto
n" 1.507, de 30 de maio de 1995, que crio a
Comissão Nacional de Segurança Pública
nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' O caput do art. 2' do Decreto n' 1.507, de 30 de maio de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' A Comissão Nacional de Segurança Pública nos
Portos, Terminais e Vias Navegáveis será integrada, no mínimo,
por um representante e respectivo suplente de cada ministério a
seguir indicado:
I
da Justiça, que a presidirá;
H
da Marinha;
IH
da Fazenda;
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IV V -

das Relações Exteriores;
dos Transportes.

........................................................................................................»

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Odacir Klein

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3399·3466, jul. 1996

DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE l' DE JULHO DE 1996
Restabelece títulos de utilidade pública
federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição da República Federativa
do Brasil, e tendo em vista o disposto no art. 1" da Lei n' 91, de 28 de
agosto de 1935, e no art. I? do Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. l' São restabelecidos os títulos de utilidade pública federal
das seguintes instituições:
Ação Comunitária de Tamandaré, com sede na Cidade de Rio
Formoso, Estado de Pernambuco, portadora do CGC n' 24.412.991/000188 (Processo MJ n' 23.649/95-54);
Associação dos Magistrados no Distrito Federal e nos Territórios,
com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC
n? 00.448.183/0001-02 (Processo MJ n" 23.565/95-66);
Biblioteca Pública Pelotense, com sede na Cidade de Pelotas,
Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC n' 92.239.821/000101 (Processo MJ n' 23.622/95-06);
Fundação Brasileira do Teatro, com sede na Cidade de Brasília,
Distrito Federal, portadora do CGC n' 33.701.392/0001-75 (Processo
MJ n" 747/96-95);
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Sociedade Educacional de Santa Catarina, com sede na Cidade
de Joinville, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC n'
84.684.182/0001-57 (Processo MJ n? 3.302/96-85).
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(2) DECRETO DE l' DE JULHO DE 1996
Declara de utilidade pública a Ação Social Capela da Santa Cruz, com sede na
Cidade de São Paulo (SP), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. l' da Lei n? 91, de 28 de' agosto de 1935, e no art. l'
do Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Ação Social Capela da Santa Cruz, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n' 43.570.050/0001-17
(Processo MJ n' 19.810/94-13);
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância,
com sede na Cidade de Areia Branca, Estado do Rio Grande do Norte,
portadora do CGC NO 08.054.074/0001-12 (Processo MJ n' 1.878/95-18);
Associação dos Amigos dos Petrape (Pequenos Trabalhadores de
Petrolina), com sede na Cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco,
portadora do CGC n' 11.470.259/0001-12 (Processo MJ n' 26.594/95-71);
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Associação dos Cegos Louis Braille, com sede na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC nº
17.501.842/0001-20 (Processo MJ nº 21.491/95-51);
Clube Esportivo Sobre Rodas, com sede na Cidade de Recife,
Estado de Pernambuco, portador do CGC nº 11.518.156/0001-85
(Processo MJ nº 1.916/95-13);
Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas, com sede na
Cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
nº 17.878.554/0001-99 (Processo MJ nº 1.055/96-37);
Grupo da Fraternidade Irmão Joseph, com sede na Cidade
de São José da Boa Vista, Estado de São Paulo, portador do CGC
nº 59.767.715/0001-17 (Processo MJ n? 17.416/93-60);
Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, com sede na
Cidade de Jaci, Estado de São Paulo, portador do CGC nº
53.221.255/0001-40 (Processo MJ nº 5.112/90-25);
Sociedade de Ação Social Dominicana, com sede na Cidade de
Torres, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CbC n''
97.958.557/0001-71 (Processo MJ nº 14.318/93-34).

Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da
Justiça, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do
demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do
Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961 e a Lei nº 91, de 28 de agosto
de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jul. 1996
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(3) DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Planejamento
e Orçamento, crédito suplementar no valor
de R$ 125.861.477,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso III, alinea c, da Lei n· 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, de que trata a Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996, em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no
valor de R$ 125.861.477,00 (cento e vinte e cinco milhões, oitocentos
e sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais), para atender
à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de financiamento externo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 3.7.1996, pág. 12161.
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(4) DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1996
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
pelo saldo apurado em 31 de dezembro de
1995, o crédito especial aberto pelo Decreto de
22 de dezembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e da autorização contida no art. 167, § 2',
da Constituição,
DECRETA:

Art. l' Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor da Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, o crédito especial autorizado pela Lei
n' 9.156, de 14 de dezembro de 1995, e aberto pelo Decreto de 22
de dezembro de 1995, no valor de R$ 3.000.602,00 (três milhões,
seiscentos e dois reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do saldo do referido crédito, apurado em 31
de dezembro de 1995.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado naDO de 3.7.1996, pág.12162.
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(5) DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o domínio útil e direto do
imóvel rural denominado Santa Paz, situado
no Município de Guamaré, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termo,
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" ds
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementai
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o domínio útil e direto do imóvel rural denominado Santa Paz, com área de 1.777,0000ha (um mil, setecentos e
setenta e sete hectares), situado no Município de Guamaré, objeto do
Registro n· R-6-72, do Livro 2-A, do Cartório Único de Guamaré, da
Comarca de Macau, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota,
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 2 de julho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 188, n. 7, p. 3467-3559, jul. 1996
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(6) DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural encravado na
Data Gameleira Il, no lugar denominado
Alpargatas, situado no Município de Pedro
Il, Estado do Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural encravado na Data Gameleira II,
no lugar denominado Alpargatas, com a área de 820,2800ha (oitocentos e vinte hectares e vinte e oito ares), situado no Município de Pedro
II, objeto do Registro R-1-2.146, fi. 36, do Livro 2-J, do Cartório do 1Q
Ofício da Comarca de D. Pedro II, Estado do Piauí.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1996; 175' da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, ju!. 1996
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(7) DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social) para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
por duas áreas denominadas Palmeira e Virtude/Antigo Ourives, situado no Município
de Agua Preta, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído por duas
áreas denominadas Palmeira e Virtude/Antigo Ourives, com área
de 718,7800ha (setecentos e dezoito hectares e setenta e oito
ares), situado no Município de Água Preta, objeto do Registro n'
R-1-38, Livro 2-A, fi. 39, e Matrícula n? 39, do Livro 2-A, fi. 40,
do Cartório do l ' Ofício da Comarca de Água Preta, Estado de
Pernambuco.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e manter a área de reserva legal,
preferencialmente emgleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
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Art .. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(8) DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais denominados Fazenda Barbaço e Fazenda Macambira, situados no Município de Japi, Estado
do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Ficam declarados de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, os imóveis rurais denominados Fazenda
Barbaço e Fazenda Macambira, com a área total de 4.000,0000ha
(quatro mil hectares), situados no Município de Japi, Estado do Rio
Grande do Norte, objetos dos Registros n's 10.046, fls. 29/30, do Livro
3-U, do Cartório do Registro Geral de Imóveis do Termo Sede, e
R-1-810, fl. 138, do Livro 2-C, do Cartório Único Judiciário de Japy,
ambos da Comarca de Santa Cruz (RN).
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e 08 implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes nos imóveis referidos no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis
rurais de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação da biota,
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(9) DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Barro Azul, situado no Município
de Governador Valadares, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Barro Azul,
com área de 2.031,0210ha (dois mil e trinta e um hectares, dois ares
e dez centiares), situado no Município de Governador Valadares,
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objeto do Registro n? R-2-4.563, ficha 1, do Livro 2, do Cartório do 2"
Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Governador Valadares,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(10) DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária) o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Isabel, situado no Município
de Barroquinha, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ihe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Isabel,
com área de 905,0000ha (novecentos e cinco hectares), situado no
Município de Barroquinha, objeto dos Registros nOs R-1-631, R-12-631
e R-13-631, fi. 1.54v, do Livro 2-B, continuação no Livro 2-F, fi. 131,
do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Camocim, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(11) DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Jaboticabal e Marimbondo, situado
nos Municípios de Ibaiti e Japira, Estado do
Paraná e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. lS e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" S.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso
VI, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? S.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda
Jaboticabal e Marimbondo, com a área de 1. 126,5100ha (um mil,
cento e vinte e seis hectares e cinqüenta e um ares), situado nos
Municípios de Ibaiti e Japira, objetos das Matrículas e Registros
n's M-2.S64, fls. 1/17, M-4.231, fls. 1/3v. e R-7-2.330, fls. l/Sv.,
todos do Livro 2, do Cartório Geral de Imóveis da Comarca de
Ibaiti, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar"
n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1996, 175' da Independência e lOS' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jul. 1996
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(12) DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais denominados Bom Sucesso e Forte, São João do Bom
Jardim, Córrego do Girou, Cedro, Uva, Furado Bonito e Bareada, situados no Município de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Ficam declarados de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, os imóveis rurais denominados Bom Sucesso
e Forte, São João do Bom Jardim, Córrego do Girau, Cedro, Uva,
Furado Bonito e Bareada, com a área total de 1.538,8447ha (um mil,
quinhentos e trinta e oito hectares, oitenta e quatro ares e quarenta
e sete centiares), situados no Município de Goiás, objetos das Matriculas n's 5.774, fi. 42, do Livro 2-T, 5.776, fi. 43 do Livro 2-C, 5.778,
fi. 44, do Livro 2-T, 5.780, fi. 45, do Livro 2-T, 6.475, fi. 109, do Livro
2-V, 6.477, fi. 110, do Livro 2-V, 6.476, fi. 101, do Livro 2-X, 6.478, fi.
102, do Livro 2-X, 8.753, fi. 257, do Livro 2-AF, transcrições 36.920,
fi. 262, do Livro 3-AN, 41.098, fi. 117, do Livro 3-AR, 37.617, fi. 147,
do Livro 3-AO, 40.338, fi. 226, do Livro 3-AQ e 42.437, fi. 121, do Livro
3-AS, todas do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de
Goiás, no Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes nos imóveis referidos no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis
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rurais de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(13) DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santana, situado no Município de
Cruz do Espírito Santo, Estado da Paraíba,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santana,
com área de 370,0000ha (trezentos e setenta hectares), situado no
Município de Cruz do Espírito Santo, objeto do Registro nº 1.817, fi.
27 do Livro 3-C, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Cruz do Espírito Santo, Estado da Paraíba,
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1996; 175 Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(14) DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São Simão, situado no Município de
Água Boa, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Qda
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Qda Lei Complementar
n Q76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 10 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Qda Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Simão,
com área de 3.828,0460ha (três mil, oitocentos e vinte e oito hectares,
quatro ares e sessenta centiares), situado no Município de Água Boa,
objeto dos Registros nQs R-1-7.798 e R-1-7.799, do Livro 2, do Cartório
do 1QOfício de Comarca de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(15) DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Porto Alegre, situado no Município
de Água Boa, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providência.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Porto
Alegre, com área de 3.313,8780ha (três mil, trezentos e treze hectares,
oitenta e sete ares e oitenta centiares), situado no Município de Agua
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Boa, objeto da Matricula p-' 1.033, Ficha 1, do Livro 2, do Cartório do
l' Ofício da Comarca de Agua Boa, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na reforma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(16) DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado,
Fazenda Babilônia, situado no Município de
Água Boa, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem aos arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20 inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, imóvel rural denominado Fazenda Babilônia,
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com área de 2.122,5770ha (dois mil, cento e vinte e dois hectares,
cinqüenta e sete ares e setenta centiares), situado no Município de
Água Boa, objeto da Matrícula nº 584, Ficha 1, do Livro 2, do Cartório
do 1º Ofício da Comarca de Agua Boa, Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(17) DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do im6vel rural denominado Fazenda Campina/Santa Idalina, situado no Município de Agua Boa, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos
arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei
nº 8.829, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
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de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Campina/Santa Idalina, com área de 2.640,2950ha (dois mil, seiscen,
tos e quarenta hectares, vinte e nove ares e cinqüenta centiares)
situado no Município de Água Boa, objeto das Matrículas nºs 1.030 ~
1.294, ficha 1, do Livro 2, do Cartório do 1" Ofício da Comarca de Água
Boa, Estado de Mato Grosso.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agcária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1996; 175º da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto

(18) DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, imóvel rural denominado
Fazenda Pedras Altas, situado no Município
de Água Boa, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pedras
Altas, com área de 1.695,2040ha (um mil, seiscentos e noventa e cinco
hectares, vinte ares e quarenta centiares), situado no Município de
Água Boa, objeto da Matrícula n' 625, ficha 1, do Livro 2, do Cartório
do l' Ofício da Comarca de Agua Boa, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(19) DECRETO DE 8 DE JULHO DE 1996
Encerra os trabalhos de inventariança
do extinto Ministério do Bem-Estar Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição Federal,
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DECRETA:
Art. 1º Ficam encerrados os trabalhos de inventariança do extinto Ministério do Bem-Estar Social.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

(20) DECRETO DE 8 DE JULHO DE 1996
Encerra

08

trabalhos de inventariança

do extinto Ministério da Integração Regional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. 1º Ficam encerrados os trabalhos de inventariança do extinto Ministério da Integração Regional.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de julho de 1996; 175 da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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(21) DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1996
Declara a nulidade dos Decretos nre
73.028 e 73.038, de 1973, restabelecendo as
concessões outorgadas à Fundação Metropolitana Paulista para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias e curtas,
na Cidade de São Paulo (SP).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o que
consta no Processo Administrativo n· 29000.000448/85,
DECRETA:
Art. 1· Ficam excluídos do Anexo do Decreto de 15 de fevereiro
de 1991, publicado no Diário Oficial do dia 18 de fevereiro de 1991Suplemento, os Decretos nOs 73.028 e 73.038, de 30 de outubro de
1973.
Art. 2· Fica declarada a nulidade dos Decretos n·s 73.028 e
73.038, de 30 de outubro de 1973, restabelecendo-se as concessões
outorgadas à Fundação Metropolitana Paulista para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média e onda curta, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, pelo Decreto n" 37.744, de 12 de agosto
de 1955.
Parágrafo único O Ministério das Comunicações fica autorizado
a baixar os atos administrativos necessários à efetivação do disposto
neste artigo.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v.188, n. 7, p. 3467-3559,jul.1996
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(22) DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do
Poder Executivo, crédito suplementar no oclor de R$ 1.662.450.000,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei n" 9.287, de 27 de junho de 1996,
DECRETA:
Art. 1e Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, de que trata a Lei n? 9.275, de 9de maio de 1996, em favor
de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no
valor de R$ 1.662.450.000,00 (um bilhão, seiscentos e sessenta e dois
milhões, quatrocentos e cinqüenta mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto mediante o cancelamento das
dotações orçamentárias constantes do Anexo lI.
Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam
alteradas as receitas das entidades da administração indireta e
fundo, conforme demonstrado nos Anexos lU e IV deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 10.7.1996, págs. 12680/12683.
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(23) DECRETO DE 10 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Canary, situado no Município de Bujari, Estado do Acre, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazerula Canary, com área de 8.053,5147ha (oito mil e cinqüenta e três hectares,
cinqüenta e um ares e quarenta e sete centiares), situado no Município de Bujari, obejto da Matrícula n" 7.768, fi. 1, do Livro 2, do I"
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco, Estado do
Acre.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(24) DECRETO DE 10 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Morrinhos ou Fazenda Mucambo
Firme, situado no Município de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Morrinhos ou Fazenda Mucambo Firme, com área de 561,4400ha (quinhentos e sessenta e
um hectares e quarenta e quatro ares), situado no Município de Montes
Claros, objeto do Registro nº 49.031, fi. 122, do Livro 3-AN, do Cartório
do 1º Oficio da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na reforma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 1996; 175' da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, ju\. 1996
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(25) DECRETO DE 10 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
São Joaquim, situado no Município de Independência, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.829, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São Joaquim, com área
de 5.040,0000ha (cinco mil e quarenta hectares), situado no Município
de Independência, objeto da Matrícula n º 935, fi. 102, do Livro 2-D,
do Cartório do 2º Ofício -do Registro de Imóveis da Comarca de
Independência, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jul. 1996
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(26) DECRETO DE 10 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Agua Branca ou São PedralN ossa
Senhora Aparecida, situado no Município de
Urucuia, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem . os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n? 76, de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Água Branca ou
São Pedro/Nossa Senhora Aparecida, com ãrea de 4.038,5000ha (quatro
mil, trinta e oito hectares e cinqüenta ares), situado no Município de
Urucuia, objeto do Registro n? R-1-2. 114, fls. 48/49, do Livro 2-C, do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de São Francisco, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a ãrea de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 1996; 175' da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jul. 1996
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(27) DECRETO DE 10 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Aranha, situado no Município de
Niquelôruiia, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Aranha, com área de
1.320,9208ha (um mil, trezentos e vinte hectares, noventa e dois ares e
oito centiares), situado no Município de Niquelândia, objeto dos Registros n's R-2-4.490, fls. 164/164v, do Livro 2-R, R-2-7.929, fls. 70/70v, do
Livro 2-AR e Matrícula n? 8.107, fl. 52, do Livro 2-AT, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Niquelândia, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
exístentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jul. 1996
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(28) DECRETO DE 10 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Taquara, situado no Município de
Indiaroba, Estado de Sergipe, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letra a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Taquara,
com área de 325,16ha (trezentos e vinte e cinco hectares e
dezesseis ares), situado no Município de Indiaroba, objeto do
Registro n" R. 1-0570, fi. 77, do Livro 2-C, do Cartório do I" Ofício de
Registro de Imóveis da Comarca de Umbaúba, Estado de Sergipe.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 10 de julho de 1996; 175' da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, jul. 1996
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(29) DECRETO DE 10 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Olho D'Água, situado no Municlpio de Várzea Alegre, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letra a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.829, de 25
de fevereiro de 1993, imóvel rural denominado Olho D'Água, com área
de 707,5000ha (setecentos e sete hectares e cinqüenta ares), situado
no Município de Várzea Alegre, objeto do Registro n' R. 1-26, fi. 26,
Livro 2-A, do Cartório do 2' Ofício da Comarca de Várzea Alegre,
Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jul. 1996
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(30) DECRETO DE 10 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Vassouras, situado no Município de Carnau:
baie, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letra a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Vassouras, com área
de 936,0000ha (novecentos e trinta e seis hectares), situado no Município de Carnaubais, objeto do Registro n' R-4-42, fi. 8, do Livro 2-M,
do Cartório Único Judiciãrio da Comarca de Carnaubais, Estado do
Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, ju!. 1996
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(31) DECRETO DE 10 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituldo
pelas propriedades Amazonas, Fazenda
Areia, Sítio Novo Horizonte e Aroeira, situado no Município de Governador Dix-Sept Rosado, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Qda
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n Q76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Qda Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelas propriedades
Amazonas, Fazenda Areia, Sítio Novo Horizonte e Aroeira, com área
total de 1.080,7000ha (um mil, oitenta hectares e setenta ares),
situado no Município de Governador Dix-Sept Rosado, objeto dos
Registros nQs R-2 - 512, fi. 95, Livro 2A3, R-l- 434, fi. 8, Livro 2A3,
R-7 - 415, fi. 11, Livro 2A 7 e R-2 - 862, fi. 5, Livro 2A 8 do Primeiro
Cartório Judiciário da Comarca de Governador Dix-Sept Rosado,
Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
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preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(32) DECRETO DE 11 DE JULHO DE 1996
Reabre ao Orçamento da Seguridade So-

cial da União, em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1995,
crédito especial aberto pelo Decreto de 27 de
dezembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art, 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 167, § 2', da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes, pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 1995, no valor de
R$ 1.663.109,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e três mil, cento e
nove reais), crédito especial autorizado pela Lei n? 9.200, de 22 de
dezembro de 1995, e aberto pelo Decreto de 27 de dezembro de 1995,
na forma do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Em decorrência do disposto no art. 1', fica alterada a
receita do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto, de
acordo com o Anexo II deste decreto.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 12.7.1996, pág. 12881.

(33) DECRETO DE 11 DE JULHO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de
R$ 43.800,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 43.800,00 (quarenta
e três mil e oitocentos reais), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 12.7.1996, págs. 12881112882.
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(34) DECRETO DE 11 DE JULHO DE 1996
Declara de utilidade pública a Anapac
- Associação Nacional dos Amigos da Pastoral da Criança, com sede na Cidade de
Curitiba (PR), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. l' da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. l'
do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Anapac - Associação Nacional dos Amigos da Pastoral da Criança, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do
CGC n' 72.234.966/0001-02 (Processo MJ n' 11.845/96-76);
Asilo de Inválidos de Santos, com sede na Cidade de Santos,
Estado de São Paulo, portador do CGC n' 58.219.551/0001-20 (Processo MJ n' 5.070/94-19);
Associação dos Centros Integrados de Assistência à Criança, com
sede na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, portadora do
CGC n' 27.776.277/0001-67 (Processo MJ n'' 11.662/94-34);
Conselho de Obras Paroquiais de Educação e Assistência Paróquia de Nossa Senhora da Paz, com sede na Cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará, portador do CGC n' 07.354.475/0001-25 (Processo
MJ n' 21.502/95-75);
Creche Maria do Carmo Abreu Sodré, com sede na Cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, portadora do CGC TI' 51.803.971/0001-00
(Processo MJ n' 19.284/93-00);
Junta de Educação da Convenção Batista Mineira, com sede na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
n? 17.217.670/0001-67 (Processo MJ n' 4.536/96-21);
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Instituto Santa Cruz de Harmonização e Cura, com sede na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portador do CGC
n' 26.385.534/0001-77 (Processo MJ n? 17.513/93-16);
Obras Assistenciais São Vicente de Paulo de Divinópolis,. com
sede na Cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, portadora do
CGC n' 19.190.354/0001-74 (Processo MJ n' 41/95-14);
Sociedade Portuguesa Beneficente do Amazonas, com sede na
Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, portadora do CGC n?
04.382.792/0001-67 (Processo MJ n' 109/94-67).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da
Justiça, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do
demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do
Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto
1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(35) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1996
Dispensa a licitação para aquisição de
equipamentos, sistemas e contratação de serviços de integração de belonave da armada
brasileira.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 24, inciso IX, da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, e ouvido
o Conselho de Defesa Nacional,
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,ju!. 1996
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DECRETA:
Art. 1· É dispensada a licitação para aquisição de equipamentos, sistemas e contratação de serviços de integração de belonave da armada brasileira, de conformidade com a Exposição de
Motivos n· 9-MM, de 17 de janeiro de 1996, do Ministro de Estado
da Marinha.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julbo de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira

(36) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1995
Dispensa a licitação para aquisição de
material bélico pelo Ministério da Aeronáutica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 24, inciso IX, da Lei n· 8.666, de 21 dejunbo de 1993, e ouvido
o Conselho de Defesa Nacional,
DECRETA:
Art. 1· É dispensada a licitação para aquisição de material
bélico para a Força Aérea Brasileira, de conformidade com a Exposição de Motivos n· C-003/GM-4, de 19 de junho de 1996, do Ministro
de Estado da Aeronáutica.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1996; 175· da Independência e 108 9 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lelio Viana Lobo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, jul. 1996
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(37) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1996
Dispensa a licitação para aquisição de
equipamentos e contratação de serviços necessários à implantação do Sistema Tático de
Comunicações da Divisão de Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 24, inciso IX, da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, e ouvido
o Conselho de Defesa NacionaI,
DECRETA:
Art. l' É dispensada a licitação para aquisição de equipamentos e contratação de serviços necessários à implantação do Sistema
Tático de Comunicações da Divisão de Exército, de conformidade com
a Exposição de Motivos n' 072-MEx, de 9 de agosto de 1995, do
Ministro de Estado do Exército.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena

(38) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1996
Dispensa a licitação para aquisição de
material bélico pelo Ministério da Aeronáutica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 24, inciso IX, da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, e ouvido
o Conselho de Defesa Nacional,
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,

V.

188, n. 7, p. 3467-3559, jul. 1996
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DECRETA:
Art. l' É dispensada a licitação para aquisiçao de material
bélico para a Força Aérea Brasileira, de conformidade com a Exposição de Motivos nº C-002/GM-4, de 19 de junho de 1996, do Ministro
de Estado da Aeronáutica.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lelio Viana Lobo

(39) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 15.793.980,00, em favor do Ministério
da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea b, da Lei n" 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 15.793.980,00 (quinze milhões, setecentos e noventa e três mil, novecentos e oitenta
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de Operações de Crédito Externas - em
Moeda, na forma do Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jnl. 1996

3507
Art. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1996; 1759 da Independência e 108 9 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 16.7.1996, pág. 13078.
(40) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1996
Declara de utilidade pública a Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer, com sede na Cidade de São Paulo) Estado

de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 19 e 29 , in fine, da Lei n 9 91, de 28 de agosto de 1935,
e F do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
9

Art. 1 Fica declarada de utilidade pública federal a Associação
Paulista Feminina de Combate ao Câncer, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n 900.219.822/0001-68.
Art. 29 A entidade de que trata este decreto fica obrigada a
apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no período, ainda que nâo tenha sido
subvencionada, conforme preceitua o art. 59 do Decreto n" 50.517, de
2 de maio de 1961, e a Lei n 9 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de julho de 1996; 175 9 da Independência e 108 9 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, jul. 1996
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(41) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1996
Transfere para a Fundação Evangelii
Nuntiandi a concessão outorgada à Rádio
Alvorada de Parintins Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Parintins, Estado do Ame.
zonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do
art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviço de radiodifusão, aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de 1963,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n' 53630.000190/95,
DECRETA:

Art. l' Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Alvorada de Parintins Ltda., pelo Decreto n' 55.931, de 19 de abril de 1965,
renovada pelo Decreto n' 91.437, de 15 de julho de 1985, publicado no
Diário Oficial da União em 16 subseqüente, para a Fundação Evangelii Nuntiandi explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Parintins, Estado
do Amazonas.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 15 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis IWp. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jul. 1996
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(42) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1996
Transfere para a Fundação Evangelii
Nuntiandi a concessão outorgada à Rádio
Alvorada de Parintins Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na Cidade de' Paríntíns, Estado do
Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do
art. 94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n·53630.000190/95,
DECRETA:

Art. 1· Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Alvorada de Parintins Ltda., pelo Decreto n· 81.408, de 27 de fevereiro de
1978, renovada pelo Decreto n" 96.565, de 24 de agosto de 1988,
publicado no Diário Oficial da União em 25 subseqüente, para a
Fundação Evangelii Nuntiandi explorar, pelo restante do prazo, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na Cidade de Parintins, Estado do Amazonas.
Parágrafo único A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,ju!. 1996

3510
(43) DECRETO DE 17 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária,-o imóvel rural denominado
Cachoeira Agropecuária S.A., conhecido
como Fazenda Cachoeira, situado no Município de Apuiarés, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. L" Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI,
da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Cachoeira
Agropecuária S.A., conhecido como Fazenda Cachoeira, com área
de 5.453,6800ha (cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e três hectares e sessenta e oito ares), situado no Município de Apuiarés, objeto
da Matrícula n' 843, fi. 243, do Livro 2-C, do Cartório do Registro
de Imóveis do 2' Cartório da Comarca de Pentecostes, Estado do
Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba 'única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, jul. 1996
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de julho de 1996; 175' da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungamann Pinto

(44) DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
pela denominação Fazenda Priscilla II situado no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, Estado de Mato Grosso, e dã
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido pela denominação de
Fazenda Priscilla Il, com área de 6.422.8600ha (seis mil, quatrocentos e vinte e dois hectares e oitenta e seis ares), situado no Município
de Vila Bela da Santíssima Trindade, objeto da Matrícula nº 1.803,
fi. 1, do Livro 2, e R-1-2.613, fi. 1v, do Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de
Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jul. 1996
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamsn.
to com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungamann Pinto

(45) DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o domínio útil e direto do
imóvel rural denominado Fazenda Campinas, situado no Município de Utuu; Estado
de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o domínio útil e direto do imóvel rural denominado Fazenda Campinas, com área de 1.515,0000ha (um mil quinhentos e quinze hectares), situado no Município de Unaí, objeto da
Matrícula nº 24.917, Ficha A, do Livro nº 2 do Cartório do Registro
Geral de Imóveis da Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais.
Col. Leis Rcp. Fed. Brasil,Brasilia,v. 188, n. 7, p. 3467-3559, jul. 1996
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Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de julho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungamann Pinto

(46) DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Fundão (parte), situado no Município de Terenoe, Estado de Mato Grosso do
Sul, e dá outras providencias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18 letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Fundão (parte), com área de 3.500,OOOOha (três mil e quinhentos hectares),
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, jul. 1996
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situado no Município de Terenos, objeto da Matricula nº 8.024, Ficha
1, do Livro n" 2, do Cartório do 5' Ofício do Registro Geral de Imóveis
da 3' Circunscrição da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto

(47) DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Carona situado no Município de
Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jul. 1996
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos tennos dos arts. 18 letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei nO 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Carona, com
área de 1.088,1139 ha (um mil, oitenta e oito hectares, onze ares e
trinta e nove centiares), situado no Município de Ponta Porã, objeto
dos Registros n? R-1-2.863 e R-1-12.011, do Livro 2, do Cartório do l'
Oficio de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Ponta Porã,
Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(48) DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Conjunto Alvorada e Bom Jesus, situado no
Município de Igrapiúna, Estado da Bahia, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jul. 1996
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dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18 letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da Lei nO 8;629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Conjunto Alvorada e
Bom Jesus, com área de 1.567,6799 ha (um mil, quinhentos e sessenta
e sete hectares, sessenta e sete ares e noventa e nove centiares),
situado no Município de Igrapiúna, objeto das M-194, fi. 83, e M-223,
fi. 102, ambas do Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis e
Hipotecas da Comarca de Comamu, Estado da Bahia.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de julho de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, jul. 1996
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(49) DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1996
Declara de utilidade pública a Associação Criança Renal, com sede na Cidade de
Curitiba (PR), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art, 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 1° da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1"
do Decreto nO 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1° São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Associação Criança Renal, com sede na Cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, portadora do CGC n" 68.672.054/0001-37 (Processo
MJ n" 754/96-51);
Associação Criança Especial de Pais Companheiros, com sede
na Cidade de J acareí, Estado de São Paulo, portadora do
CGC nO 53.324.190/0001-69 (Processo MJ n? 25.298/94-71);
Creche Núcleo Bandeirante, com sede na Cidade do Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal, portadora do CGC n" 00.116.038/0001-24
(Processo MJ n" 10.310/95-42);
Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos Ambientais Pró
Natura, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, portador do CGC nO 31.246.721/0001-00 (Processo MJ
n? 11.795/94-38);
Lar dos Idosos e Centro Promocional Dom Scalabrini, com sede
na Cidade de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, portadora
do CGC n Q 77.815.322/0001-13 (Processo MJ nO 1.878/94-37);
Art. 2° As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas a
apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça,
relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenham sido
subvencionadas, conforme preceitua o art. 5" do Decreto nQ 50.517, de 2
de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto 1935.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(50) DECRETO DE 19 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Catarem, destacado da Data Catarens, situado no Município de Nazaré do Piauí, Estado do Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18 letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Catarem, destacado da
Data Catarens, com a área de 560,0000ha (quinhentos e sessenta
hectares), situado no Município de Nazaré do Piauí, objeto do Registro
n' R-1-317, fi. 174, do Livro 2-A, do Cartório do l' Ofício do Registro
Geral de Imóveis da Comarca de Nazaré do Piauí, Estado do Piauí.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,ju\. 1996
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nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(51) DECRETO DE 24 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Campestre) situado no Município de
Vargem Grande) Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Campestre,
com área de 650,6950ha (seiscentos e cinqüenta hectares, sessenta e
nove ares e cinqüenta centiares), situado no Município de Vargem
Grande, objeto do Registro nº R-2-400, fl. 104, do Livro 2-AB, do
Cartório do I" Ofício da Comarca de Vargem Grande, Estado do
Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e 08 implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
11" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(52) DECRETO DE 24 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Baronesa, constituído dos lotes 115,
116, 117, 122, 123, 124, 126, 127, 159, 160,
161,165, 166, 167 e 168 do Loteamento Araguacema - 2!! Etapa, situado no Município
de Araguacema, Estado do Tocantins, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Baronesa,
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constituído dos lotes 115, 116, 117, 122, 123, 124, 126, 127, 159, 160, 161,
165, 166, 167 e 168 do Loteamento Araguacema - 2' Etapa, com área
de 12.136,9000ha (doze mil, cento e trinta e seis hectares e noventa ares),
situado no Município de Araguacema, objeto dos Registros n's R-3-980,
Livro 2-B, fi. 115; R-3-961, Livro 2-B, fi. 96; R-8-24, Livro 2, fi. 24;
R-8-117, Livro 2, fi. 118v; R-7-25, Livro 2, fi. 25v; R-7-116, Livro 2, fi.
117; R-4-374, Livro 2-A, fi. 39v; R-7-221, Livro 2, fi. 222v; R-6-903, Livro
2-B, fi. 35v; M-2247, Livro 2-F, fi. 40; R-5-79, Livro 2, fi. 80v; R-5-902,
Livro 2-B, fi. 34v; R-8-342, Livro 2-C, fi. 254 e R-8-34, Livro 2, fi. 34v, do
Cartório de Registro de Imóveis e I" Tabelionato de Notas da Comarca
de Araguacema, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(53) DECRETO DE 24 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Rio Preto II, situado no Município
de São Félix do Araguaia, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jul. 1996
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dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. ]O Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rio Preto
lI, com área de 30.370,2233ha (trinta mil, trezentos e setenta hectares, vinte e dois ares e trinta e três centiares), situado no Município
de São Félix do Araguaia, objeto dos R-I-9.391 e R-3-10.085, fls. 1/3,
Livro 2, do Cartório do l' Ofício de Registro de Imóveis da Comarca
de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, ju!. 1996
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(54) DECRETO DE 24 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Seringal Urupá, situado nos Municípios de
Machadinha D'Oeste e Cujubim, Estado de
Rondônia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, O imóvel rural denominado Seringal Urupá, com
área de 21.109,0000ha (vinte e um mil, cento e nove hectares), situado
nos Municípios de Machadinha D'Oeste e Cujumbim, objeto do Registro nº R-1-8.386, ficha 183, do Livro 2-AU, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Ariquemes, Estado de Rondônia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, ju!. 1996
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(55) DECRETO DE 24 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Fé, situado no Município de
Russas, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Fé,
com a área de 5.731,5000ha (cinco mil, setecentos e trinta e um
hectares e cinqüenta ares), situado no Município de Russas, Estado
do Ceará, objeto dos Registros n's R-3-849, fi. 286, Livro 2-C;
R-2-2.035, fi. 26, Livro 2-H; e, R-2-2.973, fi. 141, Livro 2-L, do Cartório
do 2' Ofício da Comarca de Russas, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jul. 1996
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(56) DECRETO DE 24 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Barra Verde, situado no Município
de Itcuba, Estado de Pernambuco, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Barra
Verde, com área de 3.475,74ha (três mil, quatrocentos e setenta e
cinco hectares e setenta e quatro ares), situado no Município de Itaíba,
objeto do Registro n' R-l-1.344, fi. 113, do Livro 2-F, do Cartório do
l' Ofício da Comarca de Itaíba, Estado de Pernambuco.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jul. 1996
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(57) DECRETO DE 24 DE JULHO DE 1996
Declara-de interesse social, para fins
de reforma agrária o imóvel rural denc,
minado Fazenda Melancias ou Malícias
Jardim e Canâa, situado no Município d~
ltarema, Estado do Ceará e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Melancias
ou Malícias, Jardim e Canãa, com área de 1.393,9200ha (um mil,
trezentos e noventa e três hectares e noventa e dois ares), situado no
Município de Itarema, objeto da Matrícula nº 542, fi. 243, do Livro
2-B, e Matrícula nº 1.722, fi. 242, do Livro 2-F, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Acaraú, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, 0.7, p. 3467-3559,jul. 1996
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 1996; 175º da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(58) DECRETO DE 24 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Usina Santa Clara, situado no Município de
Capela, Estado de Sergipe, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629 de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Usina Santa Clara, com
área de 4.250,0000ha (quatro mil, duzentos e cinqüenta hectares),
situado no Município de Capela, objeto do Registro n" R-1-1.121, fls.
31/31 v, do Livro 2-M, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da
Comarca de Capela, Estado de Sergipe.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, jul. 1996
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de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(59) DECRETO DE 24 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Itauru, situado no Município de
Ararendá, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Itauru, com
área de 1.610.0000ha (um mil seiscentos e dez hectares), situado no
Município de Ararendá, objeto do Registro n" 40-468 do Livro 2-A, do
Cartório do l' Ofício da Comarca de Nova Russas, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertecentes aos que
serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(60) DECRETO DE 24 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social) para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Tupanceretan, situado no Município de Bela Vista, Estado de Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n.? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Tupanceretan, com a área de 2.594,8896ha (dois mil, quinhentos e noventa e
quatro hectares, oitenta e oito ares e noventa e seis centiares), situado
no Município de Bela Vista, Estado de Mato Grosso do Sul, objeto do
Registro n" R-6-6.854, fichas 1 a 4, do Livro 2, do Cartório do l' Oficio
da Comarca de Bela Vista (MS).
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Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto NacionaI de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizada a promover a desapropriação do imóvel ruraI
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(61) DECRETO DE 24 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Seringal Triunfo, situado no Município de
Plácido de Castro, Estado do Acre, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. lº Fica declarado de interesse sociaI, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Seringal Triunfo,
com área de 11.965,0000ha (onze mil, novecentos e sessenta e cinco
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, jul. 1996

3531
hectares), situado no Município de Plácido de Castro, objeto da
Matrícula nO 1561, fi. 1, do Livro 2, do 2° Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Plácido de Castro, Estado do Acre.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(62) DECRETO DE 24 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazendas Piabas, situado no Municfpio de
Santa Quitéria, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Piabas, com
área de 6.390,0000ha (seis mil, trezentos e noventa hectares), situado
no Município de Santa Quitéria, objeto do Registro R-1-1.660, Livro
2-A, ficha 1, do Cartório Fernandes da Comarca de Santa Quitéria,
Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benefeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferenciahnente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(63) DECRETO DE 24 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominadoFazenda Nossa Senhora de Fátima, situado
no Município de Tupanciretã, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, jul. 1996
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dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964 e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora
de Fátima, com área de 1.157.4000ha (um mil, cento e cinqüenta e
sete hectares e quarenta ares), situado no Município de Tupanciretã,
objeto dos Registros R-6-8.947, fls. 1/2; R-17-9.055, fl. 4 e R-5-9.976,
fls. 1/2, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural

de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota,

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 1996; 17iJ' da Independência e 108º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens J ungmanri Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jul. 1996
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(64) DECRETO DE 25 DE JULHO DE 1996
Renova a concessão da Televisão Morena

Ltdo., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), na Cidade de
Campo Grande, Estado de Mato Grosso do
Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 223, caput, da Constituição, e
nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 53700.000489/95,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, 'de acordo com o art. 33, da Lei n' 4.117,
de 27 de agosto de 1962, por quinze anos, a partir de 24 de novembro
de 1995, a concessão outorgada à Televisão Morena Ltda. pelo Decreto
n' 56.977, de l' de outubro de 1965, renovada pelo Decreto n' 86.631,
de 23 de novembro de 1981, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão)
na Cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.
Parágrafo único A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, jul. 1996
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(65) DECRETO DE 25 DE JULHO DE 1996
Dispensa a licitação para aquisição de
equipamentos e contratação de serviços técnicos especializados na área de inteligência.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 24, inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e ouvido
o Conselho de Defesa Nacional,
DECRETA:
Art. 1º É dispensada a licitação para aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos especializados para a área de
inteligência, de conformidade com a Exposição de Motivos nº 028/96CHlCM, de 19 de junho de 1996, do Chefe da Casa Militar da
Presidência da República.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho

(66) DECRETO DE 25 DE JULHO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Justiça Eleitoral, crédito suplemen-

tar no valor de R$ 150.226.929,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º, da Lei nº9.291, de 11 de julho de 1996,
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DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor de R$ 150.226.929,00 (cento e cinqüenta milhões,
duzentos e vinte e seis mil, novecentos e vinte e nove reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação da Reserva
de Contingência, indicada no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de julho de 1996; 175· da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 26.7.1996, pág. 13840.

(67) DECRETO DE 29 DE JULHO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Difusora
de Aquidauana Ltda., para explorar serviço
de.radiodifusão sonora em onda tropical, na
Cidade de Aquidauana, Estado de Mato
Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 223, caput, da Constituição, e
nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto n· 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n· 50700.000039/93,
DECRETA:

Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1· de maio
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, jul. 1996
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de 1993, a concessão outorgada à Rádio Difusora de Aquidauana
Ltda., pelo Decreto nº 38.081, de 12 de outubro de 1955, renovada pelo
Decreto nº 92.134, de 13 de dezembro de 1985, sendo mantido o prazo
residual da outorga pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na Cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul.
Parágrafo único A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3', do art. 223 da
Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de julho de 1996; 175' da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(68) DECRETO DE 29 DE JULHO DE 1996
Transfere para a Fundação Padre Hermenegildo Frascadore, a concessão outorgada à Paquetá Empreendimentos Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Floriano, Estado
do Piauí.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art. 94,
item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53760.000294195,
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DECRETA:
Art. 1º Fica transferida a concessão outorgada à Paquetá Empreendimentos Ltda. pelo nº 85.267, de 20 de outubro de 1980,
renovada pelo Decreto de 30 de julho de 1992, publicado no Diário
Oficial da União em 31 subseqüente e aprovado pelo Decreto Legislativo nº 20, de 1995, publicado no Diário Oficial da União de 10 de
março de 1995, para a Fundação Padre Hermenegildo Frascadore
explorar, pelo restante do prazo, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Floriano, Estado
do Piauí.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta

(69) DECRETO DE 29 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lote n" 85 - Parte do Loteamento Araguacema, 3!! Etapa, situado no M unicípio de
Araguacema, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jnl. 1996
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º, da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lote n' 85 - Parte
do Loteamento Araguacema, 3 2 Etapa, com área de 314,6000ha
(trezentos e quatorze hectares e sessenta ares), situado no Municipio
de Araguacema, objeto do Registro nº R-02-1.267, fi. 113, do Livro
2-C, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araguacema,
Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(70) DECRETO DE 29 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Olho D'Água e Data Guaribe, situado
nos Municípios de Itapecuru-Mírim. e Cantanhede, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, jul. 1996
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dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2', da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Olho D'Água e Data
Guariba, com área de 2.525,3900ha (dois mil, quinhentos e vinte e
cinco hectares e trinta e nove ares), situado nos Municípios de
Itapecuru-Mirim e Cantanhede, objeto dos Registros n's R-1-405, fl.
117, Livro 2-A-1 e R-1-217, fl. 17, Livro 2-B, do Cartório do l' Ofício
de Registro de Imóveis da Comarca de Itapecuru-Mirim, Estado do
Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 29 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, jul. 1996
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(71) DECRETO DE 29 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Ipiranga, situado no Município de Caníndé,
Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras G, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Ipiranga, com área
de 1.001,0000ha (um mil e um hectare), situado no Município de
Canindé, objeto do R-1-1.915, fls. 1/3v, do Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Canindé, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota,
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jul. 1996

3542
(72) DECRETO DE 29 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Areias, situado no Município de Pindaré-Mirim, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q , da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Areias, com área de
1.640,5700ha (um mil, seiscentos e quarenta hectares e cinqüenta e
sete ares), situado no Município de Pindaré-Mirim, objeto da Matrícula n Q 831, fi. 3, do Livro 2-G, do Cartório do 1Q Oficio da Comarca de
Pindaré-Mirim, Estado do Maranhão.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de julho de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jul. 1996

3543
(73) DECRETO DE 29 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Arizona, situado no Município de
Touros, Estado doRia Grande do Norte, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Arizona,
com área de 5.680,8400ha (cinco mil, seiscentos e oitenta hectares e
oitenta e quatro ares), situado no Município de Touros, objeto do
Registro n' R-1-1.234, do Livro 2-H/RG, fi. 3, do Cartório do I"
Oficio de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Touros, Estado
do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar O assentamento
com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens J ungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jul. 1996

3544
(74) DECRETO DE 29 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Conceição, situado no Município de
Riochinho, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, item VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Conceição,
com área de 1.972,0000ha (um mil, novecentos e setenta e dois
hectares), situado no Município de Riachinho, objeto do Registro n? 1.061, fi. 87, do Livro 3-1, do Cartório do 10 Ofício de Registro
de Imóveis da Comarca de São Francisco, Estado de Minas Gerais.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes ao que
serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de julho de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, jul. 1996

3545
(75) DECRETO DE 29 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Boa Esperança, situado no Município de Araguacema, Estado do Tocantins, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Esperança,
com área de 609,0000ha (seiscentos e nove hectares), situado no Município de Araguacema, objeto dos Registros nOs R-02-2.392, do Livro 2-G,
fi. 16 e R-1-2.678, do Livro 2H, fi. 80, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Araguacema, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis
rurais de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, jnl. 1996

3546
(76) DECRETO DE 29 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Seringal Paraíso, situado no Município de
Rio Branco, Estado do Acre, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 22 da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Seringal Paraíso,
com área de 18.300,0000ha (dezoito mil e trezentos hectares), situado
no Município de Rio Branco, objeto dos Registros nOs R-1-2.985, à
fi. 80, do Livro 2-1 e R-1-2.880, à fi. 56, do Livro 2-J-2, do Cartório
do 1° Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco, Estado do Acre.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de julho de 1996; 175° da Independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, ju!. 1996

3547
(77) DECRETO DE 29 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Barra do Leme, situado no Município de Perüecoste, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Barra do
Leme, com área de 3.622,8800ha (três mil, seiscentos e vinte e dois
hectares e oitenta e oito ares), situado no Município de Pentecoste,
objeto do Registro nO R-16-500, fi. 399, do Livro 2-B, do Cartório do
2° Ofício da Comarca de Pentecoste, Estado do Ceará.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de julho de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jul. 1996

3548
(78) DECRETO DE 30 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Anice, situado no Município de M uquém do São Francisco, Estado da Bahia, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 e 2' da Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Anice, com
área de 1.140,OOOOha (um mil, cento e quarenta hectares), situado no
Município de Muquém do São Francisco, objeto da Matrícula n' 341,
fi. 137, do Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Barra, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeítos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, ju\. 1996

3549
(79) DECRETO DE 30 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Feijão, situado no Município de
Chorá, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, 22 da
Lei n 2 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei n2 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Feijão, com
área de 3.812,0000ha (três mil, oitocentos e doze hectares), situado
no Município de Choró, objeto do Registro n 2 R-1-942, Ficha 1, do Livro
2, do Cartório do 22 Ofício da Comarca de Quixadá, Estado do Ceará.
2

Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 32 • O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n2 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 1996; 1752 da Independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jul. 1996

3550
(80) DECRETO DE 30 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Jatobá, situado no Município de
Camocim; Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Jatobá, com
área de 1.919,9800ha (um mil, novecentos e dezenove hectares e
noventa e oito ares), situado no Municipio de Camocim, objeto da
Matrícula nº 1.757, fi. 29, do Livro nº 2-F, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Camocim, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 30 de julbo de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jul. 1996

3551
(81) DECRETO DE 30 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido por Gleba Piúva, situado no
Município de Nova Mutum, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação, conhecido por
Gleba Piúoa, com área de 8.523,5824ha (oito mil, quinhentos e vinte
e três hectares, cinqüenta e oito ares e vinte e quatro centiares),
situado no Município de Nova Mutum, objeto das Matriculas n's 578,
fi. 1, do Livro 2, e 5.662, fi. 213, do Livro 3-L, do Cartório do 1º Oficio
da Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a Sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 1996; 175' da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p- 3467-3559, jul. 1996

3552
(82) DECRETO DE 30 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Nazaré, constituído pelos Lotes 24,
25 e 26, situado no Município de Conceição
do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos
arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei
n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nazaré,
constituído pelos Lotes 24, 25 e 26, com área de 12.968,0000ha (doze
mil, novecentos e sessenta e oito hectares), situado no Município de
Conceição do Araguaia, objeto das Matrículas n's 6.170, 6.172 e
6.171, fls. 1/2, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Conceição do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 1996; 175' da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jul. 1996
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(83) DECRETO DE 30 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Leite Pará, situado nos Municípios
de Ipixuna do Pará, Nova Esperança do Piriá
e Paragominas, Estado do Pará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b,c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda. Leite Pará, com
área de 7.922,0000ha (sete mil, novecentos e vinte e dois hectares),
situado nos Municípios de Ipixuna do Pará, Nova Esperança do Piriá e
Paragominas, objeto da Matrícula nº 7.153, fI. 93, do Livro 2-Z, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guamá, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 1996; 17fJ' da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, jul. 1996
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(84) DECRETO DE 30 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denomiruuin
Fazenda Santa Luzia, situado no Município
de Sapé) Estado da Paraíba, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Luzia, com área de 362,0000ha (trezentos e sessenta e dois hectares),
situado no Município de Sapé, objeto do Registro nº R-1-126, fi. 19, do
Livro 2-B, do Cartório Unico da Comarca de Sapé, Estado da ParaíDa.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máqninas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jul. 1996
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(85) DECRETO DE 30 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Bom Sucesso, situado no Município
de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bom
Sucesso, com área de 2.301,0000ha (dois mil e trezentos e um hectares), situado no Município de Mossoró, objeto do Registro n' R-1-748,
fl. 75, do Livro 2-4, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, jul. 1996
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(86) DECRETO DE 30 DE JULHO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Conjunto Ilha/Saco da PalmaIPorção e Burgo,
situado no Município de Lagarto, Estado de
Sergipe, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, O imóvel rural denominado Conjunto Ilha/Saco
da Palma/Porção e Burgo, com área de 1.050,0000ha (um mil e
cinqüenta hectares), situado no Município de Lagarto, objeto da
Matrícula n' 1.556, fi. 56, do Livro 2-F, do Cartório do l' Ofício da
Comarca de Lagarto, Estado de Sergipe.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, jul. 1996
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(87) DECRETO DE 30 DE JULHO DE 1996
Cria a Embaixada do Brasil em Zagreb,
República da Croácia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VII, da Constituição,
DECRETA:
Art. lº Fica criada a Embaixada do Brasil em Zagreb, República da Croácia.
Art. 2" A Missão de que trata o artigo anterior será cumulativa
com a Embaixada do Brasil em Viena.
Art. 3" Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

(88) DECRETO DE 30 DE JULHO DE 1996
Declara de utilidade pública oAsilo São
José, com sede na Cidade de Bom Despacho
(MO), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. lº da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. I"
do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
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DECRETA:
Art. I" São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Asilo São José, com sede na Cidade de Bom Despacho, Estado de
Minas Gerais, portador do CGC n" 18.770.180/0001-56 (Processo MJ
n" 19.840/94-84);
Associação dos Artistas Portadores de Deficiência do Estado de
Rondônia - Asaporde - Very Special Arts - Rondônia, com sede
na Cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, portadora do CGC
n? 34.481.820/0001-64 (Processo MJ n' 25.328/94-31);
Associação Missionária Catequista do Sagrado Coração, com
sede na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, portadora
do CGC n" 47.432.562/0001-78 (Processo MJ n' 12.514/94-82);
Casa da Criança Salense, com sede na Cidade de Sales Oliveira,
Estado de São Paulo, portadora do CGC n' 51.824.158/0001-61 (Processo MJ n? 14.443/95-98);
Club Feminino para Proteção à Infãncia, com sede na Cidade de
Palmital, Estado de São Paulo, portador do CGC n' 53.594.826/000192 (Processo MJ n" 15.417/93-51);
Conselho particular de Coromandel da Sociedade São Vicente de
Paulo, com sede na Cidade de Coromandel, Estado de Minas Gerais,
portador do CGC n" 17.826.835/0001-06 (Processo MJ n' 21.303/95-49);
Conselho Particular de Itapuí da Sociedade São Vicente de Paulo,
com sede na Cidade de Itapuí, Estado de São Paulo, portador do CGC
n? 50.031.012/0001-51 (Processo MJ n' 17.997/93-94);
Sociedade Beneficente de Coxím, com sede na Cidade de Coxim, no
Estado de Mato Grosso do Sul, portadora do CGC n' 16.046.245/0001-90
(Processo MJ n' 17.161195-42).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da
Justiça, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559,jul. 1996

3559
demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do
Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei nº 91, de 28 de agosto
de 1935.
.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3467-3559, juI. 1996

REPUBLICAÇÕES

LEIS
LEI Nº 9.289, DE 4 DE JULHO DE 1996 (*)
Dispõe sobre as custas devidas à União,
na Justiça Federal de primeiro e segundo
graus, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º As custas devidas à União, na Justiça Federal de primeiro e segundo graus, são cobradas de acordo com as normas
estabelecidas nesta lei.
. § 1e Rege-se pela legislação estadual respectiva a cobrança de
custas nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício
da jurisdição federal.
§ 2º As custas previstas nas tabelas anexas não excluem as
despesas estabelecidas na legislação processual não disciplinadas por
esta lei.
(*) Publicada no DO de 5.7.1996 (pég. 3129 desta obra)
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Art. 2' O pagamento das custas é feito mediante documento de
arrecadação das receitas federais, na Caixa Econômica Federal
(CEF) ou, não existindo agência desta instituição no local, em outro
banco oficiaL
Art. 3' Incumbe ao Diretor de Secretaria fiscalizar o exato
recolhimento das custas.
Art. 4' São isentos de pagamento de custas:
I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;
II - os que provarem insuficiência de recursos e os beneficiários da assistência judiciária gratuita;
III - o Ministério Público;
IV - os autores nas ações populares, nas ações civis públicas e
nas ações coletivas de que trata o Código de Defesa do Consumidor,
ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.
Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as
entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as
despesas judiciais feitas pela parte vencedora.
Art. 5' Não são devidas custas nos processos de habeas corpus
e habeas data.
Art. 6' Nas ações penais subdivididas, as custas são pagas a
final pelo réu, se condenado.
Art. 7' A reconvenção e os embargos à execução não se sujeitam
ao pagamento de custas.
Art. 8' Os recursos dependentes de instrumento sujeitam-se ao
pagamento das despesas de traslado.
Parágrafo único. Se o recurso for unicamente de qualquer das
pessoas jurídicas referidas no inciso I do art. 4', o pagamento das
custas e dos traslados será efetuado a final pelo vencido, salvo se este
também for isento.
Art. 9' Em caso de incompetência, redistribuído o feito a outro juiz
federal, não haverá novo pagamento de custas, nem haverá restituição
quando se declinar da competência para outros órgãos jurisdicionais.
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Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor
será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes
e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local
da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo
estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.
Art. 11. Os depósitos de pedras e metais preciosos e de quantias
em dinheiro e a amortização ou liquidação de dívida ativa serão
recolhidos, sob responsabilidade da parte, diretamente na Caixa
Econômica Federal, ou, na sua inexistência no local, em outro banco
oficial, os quais manterão guias próprias para tal finalidade.
§ 1º Os depósitos efetuados em dinheiro observarão as mesmas
regras das cadernetas de poupança, no que se refere à remuneração
básica e ao prazo.
§ 2º O levantamento dos depósitos a que se refere este artigo
dependerá de alvará ou de oficio do Juiz.

Art. 12. A unidade utilizada para o cálculo das custas previstas
nesta lei é a mesma utilizada para os débitos de natureza fiscal,
considerando-se o valor fixado no primeiro dia do mês.
Art. 13. Não se fará levantamento de caução ou de fiança sem
o pagamento das custas.
Art. 14. O pagamento das custas e contribuições devidas nos
feitos e nos recursos que se processam nos próprios autos efetua-se
da forma seguinte:
I - o autor ou requerente pagará metade das custas e contribuições tabeladas, por ocasião da distribuição do feito, ou, não havendo distribuição, logo após o despacho da inicial;
H - aquele que recorrer da sentença pagará a outra metade
das custas, dentro do prazo de cinco dias, sob pena de deserção;
IH - não havendo recurso, e cumprindo o vencido desde logo a
sentença, reembolsará ao vencedor as custas e contribuições por este
adiantadas, ficando obrigado ao pagamento previsto no inciso H;
IV - se o vencido, embora não recorrendo da sentença, oferecer
defesa à sua execução, ou embaraçar seu cumprimento, deverá pagar
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a outra metade, no prazo marcado pelo juiz, não excedente de três
dias, sob pena de não ter apreciada sua defesa ou impugnação.

§ l' O abandono ou a desistência de feito, ou a existência de
transação que lhe ponha termo, em qualquer fase do processo, não
dispensa o pagamento das custas e contribuições já exigíveis, nem dá
direito a restituição.
§ 2' Somente com o pagamento de importância igual à paga até
o momento pelo autor serão admitidos o assistente, o litisconsorte
ativo voluntário e o oponente.
§ 3' Nas ações em que o valor estimado for inferior ao da
liquidação, a parte não pode prosseguir na execução sem efetuar o
pagamento da diferença de custas e contribuições, recalculadas de
acordo com a importância a final apurada ou resultante da condenação definitiva.
§ 4' As custas e contribuições serão reembolsadas a final pelo
vencido, ainda que seja uma das entidades referidas no inciso I do art.
4Q, nos termos da decisão que o condenar, ou pelas partes, na proporção de seus quinhões, nos processos divisórios e demarcatórios, ou
suportadas por quem tiver dado causa ao procedimento judicial.
§ 5' Nos recursos a que se refere este artigo, o pagamento
efetuado por um recorrente não aproveita aos demais, salvo se repre-

sentados pelo mesmo advogado.
Art. 15. A indenização de transporte, de que trata o art. 60 da
Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, destinada ao ressarcimento
de despesas realizadas com a utilização do meio próprio de locomoção
para a execução de serviços externos, será paga aos Oficiais de Justiça
Avaliadores da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, de
acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho da Justiça Federal,
que fixará também o percentual correspondente.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se como serviço externo as atividades exercidas no cumprimento

das diligências fora das dependências dos Tribunais Regionais Federais ou das Seções Judiciárias em que os Oficiais de Justiça estejam
lotados.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Art. 16. Extinto o processo, se a parte responsável pelas custas,
devidamente intimada, não as pagar dentro de quinze dias, o Diretor
da Secretaria encaminhará os elementos necessários à Procuradoria
da Fazenda Nacional, para sua inscrição como dívida ativa da União.
Art. 17. Este lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a
Lei nO 6.032, de 30 de abril de 1974, alterada pelas Leis nOs 6.789, de
28 de maio de 1980, e 7.400, de 6 de novembro de 1985.
Brasília, 4 de julho de 1996; 175° da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
TABELA DE CUSTAS
TABELA I
Das Ações Cíveis em Geral
a) Ações cíveis em geral:

um por cento sobre o valor da causa, com o mínimo de dez Ufirs e o
máximo de mil e oitocentas Ufirs;
b) processo cautelar e procedimentos de jurisdição voluntária:
cinqüenta por cento dos valores constantes da letra a;
c) causas de valor inestimável e cumprimento de carta rogatória:
dez Ufirs.
TABELA II
Das Ações Criminais em Geral
a) Ações penais em geral, pelo vencido, a final:

duzentas e oitenta Ufirs;
b) ações penais privadas:
cem Ufirs;
c) notificações, interpelações e procedimentos cautelares:
cinqüenta Ufirs.
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TABELAIII
Da Arrematação, Adjudicação e Remição
Arrematação, adjudicação e remição:
meio por cento do respectivo valor, com o mínimo de dez Ufirs e o
máximo de mil e oitocentas Ufirs.
Observação:
As custas serão pagas pela interessada antes da assinatura do auto
correspondente.
TABELA IV
Das Certidões e Cartas de Sentenças
Certidões em geral, por folha expedida:
a) mediante processamento eletrônico de dados:

quarenta por cento do valor da Ufir;
b) por cópia reprográfica:

dez por cento do valor da Ufir;

LEI NQ 9.297, DE 25 DE JULHO DE 1996 (*)
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n' 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que
dispõe sobre o Estatuto dos Militares.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
(*)

Publicada no DO de 26.7.1996 (pág. 3183 desta obra).
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Art. 1° O § 3° do art. 98 e os arts. 117 e 122 da Lei n" 6.880,
de 9 de dezembro de 1980, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 98.
.
.........................................................................................................
§ 32 A nomeação ou admissão do militar para os cargos ou
empregados públicos de que trata o inciso XV deste artigo somente poderá ser feita se:

Art. 117. O oficial da ativa que passar a exercer cargo ou
emprego público permanente, estranho à sua carreira, será
imediatamente demitido ex officio e transferido para a reserva
não remunerada, onde ingressará com o posto que possuía na
ativa e com as obrigações estabelecidas na legislação do serviço
militar, obedecidos os preceitos do art. 116 no que se refere às
indenizações.
Art. 122. O Guarda-Marinha, o Aspirante-a-Oficial e os
demais praças empossados em cargos ou empregos público
permanente, estranho à sua carreira, serão imediatamente,
mediante licenciamento ex officio, transferidos para a reserva
não remunerada, com as obrigações estabelecidas na legislação
do serviço militar."
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

M.

32 Revogam-se o inciso XIV e o § 2° do art. 98 da Lei nO 6.880,
de 9 de dezembro de 1980.
Brasília, 25 de julho de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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RESOLUÇÕES
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, Rendimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 50, DE 1996 (*)
Autoriza o Município do Rio de Janeiro
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Município do Rio de Janeiro (LFTM-RIO),
cujos recursos serão destinados ao giro da
Dívida Mobiliária do Município, vencível no
segundo semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL, resolve:
Art. l' É o Município do Rio de Janeiro autorizado, nos termos
da Resolução n' 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Município do Rio de Janeiro (LFTM-RIO),
cujos recursos serão destinados ao giro de sua Dívida Mobiliária,
vencível no segundo semestre de 1996.
Art. 2' A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do § 7' do art. 16 da
Resolução n' 69, de 1995, do Senado Federal, deduzida a parcela de
2% (dois por cento);
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n' 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: Selic: até cinco anos;
Cetip: até um mil, setecentos e seis dias;
e) valor nominal: Selic: R$ 1,00 (um real);
Cetip: R$1.000,00 (ummilreais),emdecorrência de cujo valor de P.U. as quantidades serão divididas por um mil,
de forma a adequar o valor financeiro de colocação;
(*) Republicada por ter saído com incorreçãono original no DO de 28.6.1996 (v. Coleção

dos Leis. Brasília, 188(6):2797, jun. 1996)
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fJ

características dos títulos a serem substituídos:
Título

Vencimento

Quantidade

681447
681447
681447

12.07.1996

12.09.1996

48.014.740.406
76.387.736.787

12.10.1996

97.730.869.445

Títulos registrados no Selic

Título

Vencimento

Quantidade

681218

12.07.1996

681218
681249
681249
681280
681280

t ll .D7.199B

50.100.000
60.000.000
50.100.000
60.000.000
50.100.000

111,08.1996

12.08.1996
12.09.1996
12.09.1996

681310
681310

12.10.1996

681341
681341

12.11.1996

60.000.000
50.100.000
60.000.000

12.10.1996

50.100.000
60.000.000

12.11.1996

Títulos registrados no Cetip

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

Vencimento

Título

12.07.1996
02.09.1996
1l!.1O.1996

111.07.2000

681461
681460

Data-Base
12.07.1996
02.09.1996

681461

12.10.1996

12.09.2000
F.1O.2üao

Títulos a serem registrados no Selic

Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

t ll .D7.199B

12.07.1999

12.08.1996

12.08.1999

681095
681095

12.07.1996
lll.OS.1996

02.09.1996
12.10.1996

111.09.1999
PI.IO.1999

02.09.1996
t ll.IO.199B

12.11.1996

12.11.1999

681094
681095
681095

12.11.1996

Títulos a serem registrados no Cetip
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h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei nº 1.373, de 26 de janeiro de 1989,
o Decretos nºs 8.354 e 8.355, de 26 de janeiro de 1989.

Art. 3º Esta autorização deverá ser exercida no prazo máximo
de duzentos e setenta dias, contado da publicação desta resolução.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de junho de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL, aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 51, DE 1996 (*)
Autoriza o Estado de Minas Gerais a
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFTMG), cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado vencível no segundo semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1e É o Estado de Minas Gerais autorizado, nos termos da
Resolução n? 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas gerais (LFTMG), cujos recursos
serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no
segundo semestre de 1996.
(*) Publicada no DO de 28.6.96 (v. Coleção das Leis, Brasília, 188(6):2799, jun. 1996),

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3561-3572, jul. 1996

3571

Art. 2Q A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos de § 7º do art. 16 da
Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: de até sessenta meses;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);
f) caracteristicas dos títulos a serem substituídos:
Título

Vencimento

Quantidade

511827
511827
511827
511826
511827
511826
511827
511826
511827
511826

1°.07.1996

5.022.117.769
3.512.424.521
6.757.963.720
4.928.091.151
4.646.247.769
6.874.891.065
9.437.166.011
9.960.865.889
28.683.901.320
14.896.731.620

12.08.1996
12,09.1996

15.09.1996
1°.10.1996
15.10.1996
1\1.11.1996
15.11.1996
12.12.1996

15.12.1996

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

Vencimento

Título

Data-Base

11l.O7.1996

1°.07.2001

12.07.1996

12.08.1996

1'.08.2001

02.09.1996
16.09.1996

12.09.2001
12.09.2001

10.10.1996

P.IO.200!

15.10.1996

t il .I O.200!

2.11.1996

1

12.11.2001

18.11.1996
02.12.1996
16.12.1996

F.IL2QOl

511826
511826
511825
511811
511826
511812
511826
511809
511825
511811

1°.12.2001
111.12.2001

11l,OS.1996
02.09.1996
16.09.1996
lll.IO.199B
15.10.1996
1l1.11.1996
18.11.1995
02.12.1996
16.12.1996
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h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n' 9.589, de 9 de junho de 1988,
Decretos nOs 29.200 e 29.201, ambos de 19 de janeiro de 1989, e
Resolução n? 1.837, de 23 de janeiro de 1989.
Art. 3º Esta autorização deverá ser exercida no prazo máximo
de duzentos e setenta dias, contado da publicação desta resolução.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de junho de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente de Senado Federal
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RETIFICAÇÕES

LEIS
LEI NO 9.275, 9 DE MAIO DE 1996 (*)
Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1996.

Retificação

Na publicação feita no Suplemento ao nº 90 do DO de 10 de maio
de 1996, pág. 178, no Orgão
22000 - Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, na Unidade Orçamentária
22201 - Instituto Nacionai de Colonização e Reforma Agrária:
Onde se lê:
04.013.0066.3394.0026 - Implantação e Consolidação de projetos no
Estado de Tocantins.
Leia-se:
04.013.0066.3394.0093 -

Construção de estradas e açudes nos assentamentos do Estado de Tocantins.

(*) Publicada no Suplemento ao n" 90 do DO de 10.5.1996 (v. Coleção das Leis.

Brasília, 188(5):1846, maio 1996).
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LEI N° 9.275, DE 9 DE MAIO DE 1996 (*)
Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1996.

Retificação
Na página 221, no Órgão 26000 - Ministério da Educação e do
Desporto - Unidade Orçamentária 26101, onde se lê:
08.043.0199.1078.5240 - Construção de Escola Polivalente em Divinópolis (MG)
Leia-se:
08.043.0199.1078.5240 - Construção de Escola Polivalente em Divísópolis (MG)
LEI N' 9.276, DE 9 DE MAIO DE 1996 (**)
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o
perúxio de 199611999 e dá outras providências.

Retificação
Republica-se parte do anexo por ter saído com incorreção na
página 7960 do DO de 10 de maio de 1996, Seção 1.

02 -Energia
Ação
Geração de

Energia
Termelétrica

PLANO PLURIANUAL 1996/99
OBJETIVOS E METAS REGIONALIZADAS
Dbjetivoa

Metas

Suprir de Energia Elétrica o
Sistema Interligado da Região
SullSudeste/Centro -Oeete;
Sistemas isolados da Região
Norte: O Sistema interligado
das Regiões Norte! Nordeste:
converter o combuatível de
usina termel étrica de óleo
combustível para RASFG

Concluir, ampliar ou

Região

N

NE CO

44

10

SE

S

NA

46

recuperar usinas ter-

melétrícae, no total de
1.493MW

Converter usina
termelétrice ao uso
do RASF

100

(*) Publicada no Suplemento ao n" 90 do DO de 10.5.1996 (v. Coleção das Leis.

Brasília, 188(5):1846, maio 1996).
(**) Republicada no DO de 10.5.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188(5):1855,

maio 1996.
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Ação

Objetivos

Metas

Região
N

NE

CO

SE

s

Suprir de energia elétrica o
Geração de
Sistema Interligado das
Energia
Tennonuclear Regiões Sul/Sudeste/CentroOeste; reformar as instalações
de usina nuclear com meia
vida para não comprometer os
requisitos de segurança

Concluir a usina
termonuclear- com
1.309MW de potência

100

Manter em atividade
usina termonucleer
de 657MW

100

Transmissão? Transmitir energia elétrica
de Energia
para 811 Regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e CentroElétrica
Oeste não atendidas ou
atendidas precariamente;
abastecer de energia elétrica
áreas hoje atendidas precariamente

Construir um total
de 5.616kmde linhas
de transmissão

19

42

13

13

13

Construir 24.696
MVA de subestações

18

25

19

19

19

Construir linha de
transmissão, em
230kV

100

Distribuir energia elétrica Abastecer cidades de
para cidades, e Região energia elétrica
Metropolitana
Abastecer de energia
elétrica Região Metropolitana

100

Prover de energia as Regiões
não atendidas pelo sistema
convencional, através de mícrosaístemae de descentralizados, permitindo o acesso de
populações rurais carentes e
isoladas a educação, saúde,
alimentos e melhores processos produtivos, com a
participação de estados e
municípios

Atender com fornecimento de energia a
3 milhões de propriedades rurais

25

35

20

10

10

Implantar 9.300 pro-

25

35

20

10

10

25

35

20

10

10

Distribuição
de Energia
Elétrica

Energia
Rm'"

Extração e
Beneficiamento

Ampliar a participação do gás
natural na matriz energética
brasileira, com a participação
do setor privado; explorar
reservas de gás natural, com
aproveitamento do gás para
geração termelétrica; ampliar
a produção de gás natural
nas Regiões NE e Sul

NA

100

jetos de fornecimen-

to de energia elétrica
Atender com fornecimento de energia a
20 milhões de pessoas em pequenas
localidades

100

Produzir 12,2bilhões
de ma/dia de gás
natural em 1999
Implantar unidade
de processamento de
gás natural para
obtenção de etano
Produzir 7,6 milhões
de ma/dia de gás
natural

100
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A",o

Objetivos

Região

Metas
N
Pruduzir, em 1999,
15,1 milhões de
m3/dia de gás natural
no Nordeste

NE

CO

SE

100

Produzir, em 1999,
0,8 milhão de m3/dia
de gás natural na
Região Sul
Explorar Reservas de
Petróleo

100

Explorar, entre outa-os, 08 campos de
Marlim, Barracuda e
Albecora
Implantar sistema
de escoamento

S

100

100

Produzir 1,1 milhão
d, barris/dia de

100

petróleo em 1999

Produzir 45 mil
barris/dia de petróleo

100

Implantar unidades
petrcquímícaa de segunda geração (polietilenoa ederivadoa

100

Implantar unidade
de pirólise para
obtenção de eteno
Ampliar, com readequaçãc, as refinarias
existentes, atingindo
1,8 milhão de b/dia
em99
Produzir, em 1999,
de 196 mil barris/dia

100

2

17

55

15

100

de petróleo na Região
Nordeste
Produzir, em 1999, de
24 mil b1dia de petr6leo na Região Sul

100

Ampliar a capacidade de Implantar unidades
refino de petróleo na Região de conversão para
103,8 mil barris/dia
Nordeste do País

100

Implantar unidades
de destilaria para
188,7 mil barris/dia

100

Implantar unidade
de tratamento para
37,7 mil de barris/dia

100
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Objetivos

Ação

Metas

Região

N

NE

CO

SE

s

NA

Aumentar as reservas e a Atingir produção de
produção de petróleo e gás no 84,1 mil barris/dia
exterior, através da Braspetro em 1999

100(*)

Atingir reservas no
exterior de 198,5
milhões de barris de
óleo equivalente em
1999

100(*)

Ampliar o volume de vendas Manter e ampliar
de produtos e serviços da postos de serviços
Petrobrás

100

Ampliar a capacidade de
Serviços
de Transporte transporte marítimo de
petróleo e gás natural,
Marítimo
visando o abastecimento
nacional de derivados de
petróleo em condições de
economicidade

Ampliar o transporte marítimo para
190 míhõee de ton)
milhas em 1999

100

Ampliar, em parceria com o
eetor privado, a participação
do gás natural na matriz
energética brasileira; ampliar o transporte dutoviário
de petróleo e gás natural visando o abastecimento nacional
de derivados de petróleo e
gás natural em condições de
economicidade

Implantar gasodutos, com prioridade
para: Brasil-Bolívia,
Norte-Nordeste

100

Importar 8 milhões
de m3/dia de gás em
1997

100

Importar 16 milhões
de m3/dia de gás em
2004

100

Ampliar o transporte por dutos para
atingir 45 milhões
ma/km em 1999

100

Racionalizar o uso
de derivados de
petróleo e géa, com
economia de 10% no
consumo e economia
de 25 mil GWH no
consumo de energia
elétrica até 1999

100

Duros

Conservação
e uso racional
de energia

Estimular a utilização recicnal, com eliminação de desperdícios, da energia elétrica
e dos derivados de petróleo e
gás natural, através da execcçêo do Programa Nacional
e Conservação de Energia
Elétrica (Procel) e do Programa Nacional de Derivados
de Petróleo e do Gás Natural
(Conpet)

(CS) _ Priorizar os municípios elou integrar as ações do Comunidade Solidária
NA - Nacional
(*) - Exterior
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RESOLUÇÃO
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 52, DE 1996 (*)
Autoriza a Prefeitura Municipal de São
Paulo a contratar operação de crédito externo
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 150,000,000.00
(cento e cinqüenta milhões de dólares norteamericanos), destinados à implementação do
Programa de Urbanização e Yerticalizaçãn de
Favelas - ProverlCingapura; e autoriza a
República Federativa do Brasil a conceder
garantia referente à mesma operação.

Retificação

Retificação feita por deliberação do Plenário, na Sessão de
3.7.1996, na Resolução n' 52, de 1996, publicada no DO de
28.6.1996, Seção 1, página 11649, na alíneag do art. 2', onde se lê:
g) condições de pagamento: - do principal: o empréstimo deverá
ser amortizado mediante o pagamento de quarenta e seis prestações semestrais, consecutivas e, tanto quanto possível, iguais, no
valor aproximado de US$ 3,260,869.57 (três milhões, duzentos e
sessenta mil, oitocentos e sessenta e nove dólares norte-americanos e cinqüenta e sete centavos) cada uma, com vencimento em 8
de junho e 8 de dezembro de cada ano. A primeira prestação deverá
ser paga na primeira data em que deva ser efetuado o pagamento
de juros, uma vez transcorridos seis meses contados a partir da
data prevista para o desembolso final do empréstimo e a última até
8 de dezembro de 2021;", leia-se: <'fI) condições de pagamento: - do
principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo mutuário mediante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas e tanto
(*) Republicada no DO de 28.6.1996 (v. Coleção das Leis, Brasília, 188(6):2805,

jun. 1996).
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quanto possível iguais. A primeira prestação deverá ser paga na
primeira data em que deva ser efetuado o pagamento de juros, uma
vez transcorridos seis meses contados a partir da data prevista para o
desembolso final do empréstimo e a última até 8 de dezembro de
2021;».

DECRETOS
DECRETO NQ 1.940, DE 27 DE JUNHO DE 1996 (*)
Dispõe sobre a execução do Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no período 1962/1980 n'1 11, entre o
Brasil e Equador, de 28 de março de 1996.

Retificação

Na página 11650, 2" coluna, nas assinaturas leia-se: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO e Luis Felipe Lampreia.

DECRETO NO 1.941, DE 27 DE JUNHO DE 1996 (**)
Dispõe sobre a execução do Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorga-

das no período 1962/1980 n' 10 (Protocolo de
Adequação), entre Brasil e Colômbia, de 8 de
março de 1996.

Retificação

Na página 11651, 1" coluna, nas assinaturas, leia-se: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO e Luiz Felipe Lampreia.
(*) Publicado naDO de 28 de junho de 1996 (v. Coleção das Leis, Brasília, 188(6):2870,

jun.1996)
(**) Publicado no DO de 28 de junho de 1996 (v. Coleção das Leis, Brasília, 188(6):2871,

jun.1996).
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DECRETO Nº 1.942, DE 27 DE JUNHO DE 1996 (*)
Dispõe sobre a execução do Décimo Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das concessões ou-

torgadas no período 1962/1980 n" 3 entre
Brasil e Chile, de 29 de março de 1996.

Retificação
Na página 11651, 2" coluna, nas assinaturas, leia-se: FERNAN_
DO HENRIQUE CARDOSO e Luiz Felipe Lampreia.

DECRETO Nº 1.944, DE 27 DE JUNHO DE 1996 (**)
Aprova o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas na Fundação Osório e dá outras
providências.

Retificação
Na pág. 11654, no ANEXO lI, Quadro «b-:
na coluna QTDE, SUBTOTAL 2, onde se lê: 48,
leia-se: 47;
na coluna QTDE, TOTAL (1+2), onde se lê: 63,
leia-se: 62.

(*) Publicado no DO de 28 dejunho de 1996 (v. Coleção das Leis, Brasília,188(6):2872

jun.1996).
(**) Publicado no DO de 28 de junho de 1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188(6):2874

jun. 1996).
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DECRETO N' 1.950, DE 8 DE JULHO DE 1996 (*)
Promulga o Acordo de Cooperação para
Redução da Demanda, Prevenção do Uso
Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico
Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de
Cuba.

Retificação
Publica-se o anexo, por ter sido omitido.
Acordo de cooperação entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República de Cuba para Redução da
Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção
e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas
O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República de Cuba
(doravante denominados "Partes Contratantes»),
Conscientes de que o uso indevido e o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas representam uma grave ameaça à
saúde e ao bem-estar dos seres humanos e um problema que afeta as
bases econômicas, culturais e políticas da sociedade;
Guiados pelos objetivos e princípios que regem os tratados
vigentes sobre fiscalização de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas;
De conformidade com os propósitos da Convenção Única de 1961
sobre Entorpecentes, emendada pelo Protocolo de 1972, da Convenção
sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971 e da Convenção das Nações
Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de 1988;
(*) Publicado uo DO de 9 de julho de 1996 (pég. 3416 desta obra).
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Acordam:
Artigo I
1. As Partes Contratantes, respeitadas as leis e os regulamentos
em vigor em seus respectivos paises, propõem-se a harmonizar suas
políticas e a realizar programas coordenados para a prevenção do uso
indevido de drogas, a reabilitação do farmacodependente e o combate
à produção e ao tráfico ilícitos de entorpecentes e substâncias psicotrópicas.
2. As políticas e os programas acima mencionados levarão em
conta as convenções internacionais em vigor para ambos os países.

Artigo II
1. Para atingir os objetivos referidos no parágrafo anterior, as
autoridades designadas pelas Partes Contratantes desenvolverão as
seguintes atividades, obedecidas as disposições de suas legislações
respectivas:
a) intercâmbio de informação policial ejudicial sobre produtores,
processadores, traficantes de entorpecentes e psicotrópicos e participantes em delitos conexos;
b) estratégias coordenadas para a prevenção do uso indevido de
drogas, a reabilitação do farmacodependente, o controle de precursores e substâncias químicas utilizadas na fabricação de drogas, bem
como o combate à produção e ao tráfico ilícitos de entorpecentes e
substâncias psicotrópicas;
c) intercâmbio de informações sobre programas nacionais que se
refiram às atividades previstas na alínea anterior;
d) cooperação técnica e científica visando a intensificar o estabelecimento de medidas para detectar, controlar e erradicar plantações
e cultivos realizados com o objetivo de produzir entorpecentes e
substâncias psicotrópicas em violação ao disposto na convenção de
1961, na sua forma ementada;
e) intercâmbio de informação e experiências sobre suas respectivas legislações e jurisprudências em matéria de entorpecentes e
substâncias psicotrópicas;
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fJ intercâmbio de informação sobre as sentenças condenatórias
pronunciadas contra narcotraficantes e autores de delitos conexos;
g) fornecimento, por solicitação de uma das Partes Contratantes,
de antecedentes sobre narcotraficantes e autores de delitos conexos;
h) intercâmbio de funcionários de seus serviços competentes
para o estudo das técnicas especializadas utilizadas em cada país; e
i) estabelecimento, de comum acordo, de mecanismos que se
considerem necessários para a adequada execução dos compromissos
assumidos pelo presente acordo.
2. As informações que reciprocamente se proporcionarem às
Partes Contratantes, de conformidade com as alíneas a e g do parágrafo 1 deste artigo deverão constar de documentos oficiais dos
respectivos serviços públicos que terão caráter reservado.
Artigo UI
Para os efeitos do presente Acordo, entende-se por serviços competentes os órgãos oficiais encarregados em território de cada uma das
Partes Contratantes, da prevenção do uso indevido de drogas, da reabilitação do farmacodependente, do combate à produção e ao tráfico ilícitos
de entorpecentes e substâncias psicotrópicas e toda outra instituição que
os respectivos Governos designem em casos especificos.
Artigo IV
Com vistas à consecução dos objetivos do presente acordo, representantes dos dois Governos reunir-se-ão, por solicitação de uma das
Partes Contratantes, para:
a) recomendar aos Governos, no âmbito do presente acordo,
programas conjuntos de ação que serão desenvolvidos pelos órgãos
competentes de cada país;
b) avaliar o cumprimento de tais programas de ação;
c) elaborar planos para a preservação do uso indevido e a repressão coordenada ao tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas e a reabilitação do farmacodependente; e
d) propor aos respectivos Governos as recomendações que considerem pertinentes para a melhor aplicação do presente acordo.
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Artigo V
As Partes Contratantes designam os respectivos Ministérios
das Relações Exteriores para coordenar as atividades previstas
no artigo 11.
Artigo VI

o presente acordo poderá ser modificado, por mútuo consentimento pelas Partes Contratantes, por troca de notas diplomáticas.
Tais emendas entrarão em vigor de conformidade com as respectivas
legislações nacionais.
Artigo VII
1. Cada Parte Contratante notificará a outra, por via diplomática, do cumprimento dos procedimentos exigidos pelas respectivas
legislações internas para aprovação do presente acordo, o qual
entrará em vigor na data de recebimento da segunda destas notificações.
2. O presente acordo poderá ser denunciado por qualquer uma
das Partes Contratantes, mediante comunicação, por via diplomática, com 6 (seis) meses de antecedência.
Feito em Brasília, em 29 de agosto de 1994, em dois exemplares,
nos idiomas português e espanhol, sendo ambos igualmente autênticos.

Pelo Governo da República
Federativa do Brasil
Celso L. N. Amorim
Ministro de Estado das
Relações Exteriores

Pelo Governo da República
de Cuba

Roberto Robaina González
Ministro das Relações
Exteriores
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DECRETO NQ 1.955, DE 11 DE JULHO DE 1996 (*)
Dá nova redação aos arts. 1'1, 2'1, 4'1, 5'1,
8'1 e 13 do Decreto n!!1.903, de 10 de maio de

1996, que dispõe sobre as consignações em
folha de pagamento de servidores públicos
civis da Administração Federal direta, autárquica e fundacional.

Retificação
No art. 1Q :
onde se lê: «Art. 4Q As consignações compulsórias terão prioridade sobre as facultativas, e em nenhum caso poderá resultar saldo
negativo na folha de pagamento do servidor."
leia-se: «Art. 4Q As consignações compulsórias terão prioridade
sobre as facultativas, e em nenhum caso poderá resultar saldo negativo na folha de pagamento do servidor.

DECRETO NÃO NUMERADO
(54) DECRETO DE 18 DE JUNHO DE 1996 (**)
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
em (auordo Ministério dos Transportes, pelos
saldos apurados em 31 de dezembro de 1995,
os créditos especiais abertos pelos Decretos de
1'2 e 6 de novembro, e 11, 22 e 27 de dezembro
de 1995.

Retificação
No Anexo I, página 10777,
Onde se Lê:
39201.16.088.0537.1204.0744 - BR-4241PE - Chã Preta - Correntes
Leia-se:
39201.16.088.0537.1204.0744 - BR-4241ALIPE - Chã Preta - Correntes
(*) Publicado uoDO de12.7.1996 (pág. 3428 destaobra).
(**) Publicado no DO de 19.6.1996 (v. Coleção das Leis, Brasília, 188(6):2963, jun.

1996).
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1.468-8 - Medida Provisória de 4 de julho de 1996 - Dá nova redação ao
parágrafo único do art. l!2 da Lei n" 8.995, de 24 de fevereiro de 1995,
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progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores,
altera o Anexo II da Lei n" 8.237, de 30 de setembro de 1991, para
implementação da isonomia a que se refere o § 12 do art. 39 da
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as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 1996 - Publicada no DO de 10 de julho de 1996
1.483-14 - Medida Provisória de 10 de julho de 1996 -Reduz o Imposto de
Importação para os produtos que especifica e dá outras providências.
Publicada no DO de 11 de julho de 1996
1.503-2 - Medida Provisória de 11 de julho de 1996 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 12 de julho de 1996
1.504~4 Medida Provisória de 11 de julho de 1996 - Dispõe sobre a
emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de
capital do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada no
DO de 12 de julho de 1996 .
1.505~4 Medida Provisória de 11 de julho de 1996 -Altera os arts. 2º, 4º,
5º e 7º da Lei n" 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a
contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.
Publicada no DO de 12 de julho de 1996
1.506~2 Medida Provisória de 19 de julho de 1996 - Altera a legislação
do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro. Publicada
no DO de 20 de julho de 1996. Edição Extra
1.507~9 Medida Provisória de 19 de julho de 1996 -Dispõe sobre medidas
de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências. Publicada no DO de 20 de julho de 1996. Edição Extra
1.508-7 - Medida Provisória de 19 de julho de 1996 - Concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de
apuração e prazo de recolhimento do referido imposto para as micro-
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empresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI
na saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda a granel, dos
estabelecimentos produtores e dos estabelecimentos equiparados a
industrial. Publicada no DO de 20 de julho de 1996. Edição Extra .....

3372

1.509-6 - Medida Provisória de 19 de julho de 1996 - Isenta do Imposto de
Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados bens de
informática adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Publicada no
DO de 20 de julho de 1996. Edição Extra

3375

DECRETOS LEGISLATIVOS
64 -

Decreto Legislativo de 4 de julho de 1996 - Aprova o texto do Acordo
Internacional do Cacau, de 1993, assinado em 2 de fevereiro de 1994,
na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque. Publicado
no DO de 5 de julho de 1996

3377

65 -

Decreto Legislativo de 4 de julho de 1996 - Aprova o texto do Acordo
de Cooperação Cultural e Educacional, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Namíbia,
em Brasília, em 7 de março de 1995. Publicado no DO de 5 de julho de
1996....

3378

Decreto Legislativo de 4 de julho de 1996 - Aprova o texto da Resolução (42) 3 da Assembléia Geral do Instituto Internacional para a
Unificação do Direito Privado (Unidroit), adotada em sua 42~ sessão,
em 12 de dezembro de 1989, pela qual se introduz emenda ao parágrafo
12do artigo VI de seu Estatuto Orgânico. Publicado no DO de 5 de julho
de 1996
..

3379

Decreto Legislativo de 4 de julho de 1996 -Aprova o texto do Convênio
de Sede da Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana (Ritla),
celebrado no Rio de Janeiro, em 4 de setembro de 1995. Publicado no
DO de 5 de julho de 1996

3380

Decreto Legislativo de 4 de julho de 1996 -Aprova o texto do Acordo
sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, em
Brasília, em 26 de maio de 1995. Publicado no DO de 5 de julho de
1996

3381

Decreto Legislativo de 16 de julho de 1996 - Aprova o texto da
Resolução A.735 (18), da Organização Marítima Internacional (IMO),
aprovada em 4 de novembro de 1993, a qual emenda a Convenção
Constitutiva da IMO. Publicado no DO de 17 de julho de 1996

3382

Decreto Legislativo de 18 de julho de 1996 - Aprova a renovação do
prazo de permanência do contingente militar brasileiro - Cobravem
na Unavem - lII. Publicado no DO de 19 de julho de 1996

3383

66 -

67 -

68 -

69 -

70 -
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RESOLUÇÕES
53 -

54 -

Resolução de 11 de julho de 1996 - Autoriza a Prefeitura Municipal
de Campo Grande (MS) a contratar operação de crédito junto à Finandadora de Estudos e Projetos (Finep), no valor de R$ 1.329.620.07 (um
milhão, trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e vinte reais e sete
centavos). Publicada no DO de 12 de julho de 1996

3385

Resolução de 18 de julho de 1996 -Autoriza o Estado da Bahia a
contratar operação de crédito externo junto ao Fundo Internacional de
Desenvolvimento Agrícola (Fida), no valor de SDR 13.500.000,00, equivalentes a R$ 19.528.560,00, em 31 de março de 1996, com o aval da
União, cujos recursos serão destinados à implementação do Programa
de Desenvolvimento Comunitário da Região do Rio Gavião. Publicada
no DO de 19 de julho de 1996

3386

Resolução de 18 de julho de 1996 - Autoriza a Prefeitura Municipal
de Bauru - São Paulo, a contratar operação de crédito junto ao Chase
Manhattan S.A., no valor de R$ 10.000.000,00, destinada à execução
de viadutos de ligação, sistema viário e obras de infra-estrutura e
saneamento. Publicada no DO de 19 de julho de 1996

3388

Resolução de 23 de julho de 1996- Concede, ao Estado de Pernambuco, elevação temporária do limite previsto no art. 42 , Il, da Resolução
n" 69, de 1995, no Senado Federal, e autoriza a contratação, por aquele
Estado, de operação de crédito no valor de R$ 25.794.000,00 (vinte e
cinco milhões, setecentos e noventa e quatro mil reais), junto ao Banco
do Nordeste do Brasil S.A., no âmbito do Programa para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur). Publicada no DO de 24 de
julho de 1996 ..

3389

Resolução de 23 de junho de 1996 - Autoriza o Estado de Goiás a elevar
temporariamente o seu limite de endividamento, para que possa assumir a totalidade da dívida do Banco de Desenvolvimento do Estado de
Goiás (Blf-Goiás) em liquidação ordinária perante o Sistema BNDES,
no valor de R$ 87.642.728,99 (oitenta e sete milhões seiscentos e
quarenta e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e nove
centavos), considerada a data-base de 30 de novembro de 1995. Publicada no DO de 24 de julho de 1996
,...................

3391

58 -

Resolução de 25 de julho de 1996 - Autoriza o estado de Mato Grosso
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso
(LFI'EMT), cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, venctvel no segundo semestre de 1996. Publicada no DO
de 26 de julho de 1996

3393

59 -

Resolução de 25 de julho de 1996 -Autoriza o Município de Fontoura
Xavier (RS) a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica
Federal, no valor de R$ 344.336,18 (trezentos e quarenta e quatro mil,

55 -

56 -

57 -
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trezentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), destinados à execução
de projetos de moradia para população de baixa renda, no âmbito do
programa Pró-Moradia. Publicada no DO de 26 de julho de 1996

3396

DECRETOS
1.948 - Decreto de 3 de julho de 1996 - Regulamenta a Lei n'' 8.842, de 4
de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, e dá
outras providências. Publicado no DO de 4 de julho de 1996
.
1.949 - Decreto de 4 de julho de 1996 - Aprova o Estatuto e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da
Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e dá
outras providências. Publicado no DO de 5 de julho de 1996
..
1.950 - Decreto de 8 de julho de 1996 -Promulga o Acordo de Cooperação
para Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à
Produção e ao Tréficc Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República de Cuba. Publicado no DO de 9 de julho de 1996
.
Retificado no DO de 10 de julho de 1996
.
1.951 - Decreto de 8 de julho de 1996 - Dispõe sobre o levantamento
completo, em território nacional, do embargo à exportação de armas e
equipamento militar aos Estados que integravam a antiga Iugoslávia,
nos termos da Resolução n 21.021 (1995) do Conselho de Segurança das
Nações Unidas. Publicado no DO de 9 de julho de 1996
.
1.952 - Decreto de 9 de julho de 1996 - Aprova a Estrutura Regimental e
o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de julho de 1996
.
1.953 - Decreto de 10 de julho de 1996 - Institui o Sistema Nacional de
Desenvolvimento das Atividades Espaciais (Sindae) e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de julho de 1996
..
1.954 - Promulga o Acordo sobre Cooperação para o Combate ao Tráfico
Ilícito de Madeira, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai. Publicado no DO
de 12 de julho de 1996
.
2

3399

3407

3416
3581

3417

3418

3425

3427

2
,

1.955 - Decreto de 11 de julho de 1996 -Dá nova redação aos arts. 1 , 2
42, 52, 82 e 13 do Decreto n 2 1.903, de 10 de maio de 1996, que dispõe
sobre as consignações em folha de pagamento de servidores públicos
civis da Administração Federal direta, autárquica e fundacionaL Publicado no DO de 12 de julho de 1996
.
Retificado no DO de 15 de julho de 1996
.
1.956 - Decreto de 11 de julho de 1996 - Dispõe sobre o remanejamento
de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e
Funções Gratificadas entre o Ministério da Administração Federal e

3428
3585
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1.957

1.958

1.959

1.960

1.961

1.962

1.963

1.964

1.965

1.966

Reforma do Estado e o Ministério da Fazenda. Publicado no DO de 12
de julho de 1996
- Decreto de 12 de julho de 1996 - Regulamenta a Lei n" 9.292, de
12 de julho de 1996, que dispõe sobre a remuneração dos membros dos
conselhos de administração e fiscal das entidades que menciona. Publicado no DO de 15 de julho de 1996
- Decreto de 15 de julho de 1996 - Remaneja cargo em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de julho de 1996
- Decreto de 15 de julho de 1996 - Dispõe sobre a execução da Ata
de Retificação do Protocolo de Adequação ao Acordo de Alcance Parcial
de Renegociação n!! 3, entre Brasil e Chile, de 28 de fevereiro de 1996.
Publicado no DO de 16 de julho de 1996
- Decreto de 15 de julho de 1996 - Dispõe sobre a execução da
Resolução ns 3/95 do Grupo Mercado Comum do Mercosul. Publicado
no DO de 16 de julho de 1996
- Decreto de 19 de julho de 1996 - Dá nova redação ao art. 14 do
Decreto nº 92.512, de 2 de abril de 1986, que estabelece normas,
condições de atendimento e indenizações para assistência médico-hospitalar ao militar e seus dependentes e dá outras providências. Publicado no DO de 22 de julho de 1996
- Decreto de 24 de julho de 1996 - Dá nova redação ao § 22 do art. 17
da Estrutura Regimental da Comissão Nacional de Energia Nuclear,
aprovada pelo Decreto nº 150, de 15 de junho de 1991. PublicadonoDO
de 25 de julho de 1996
- Decreto de 25 de julho de 1996 - Suspende as autorizações e
concessões para exploração de Mogno e Virola, pelo período de dois
anos, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de julho de
1996 .
- Decreto de 25 de julho de 1996 - Inclui produtos na Lista de
Exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul; altera alíquotas do
Imposto de Importação, e dá outras providências. Publicado no DO de
26 de julho de 1996
- Decreto de 29 de julho de 1996 - Dá nova redação ao inciso VI do
art. 22 do Decreto nº 1.791, de 15 de janeiro de 1996, que institui, no
âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Comitê Nacional de
Pesquisas Antárticas (Conapa). Publicado no DO de 30 de julho de
1996
- Decreto de 29 de julho de 1996 - Altera o Anexo I do Decreto
n" 1.923, de 7 de junho de 1996, que dispõe sobre a compatibilização
entre a realização da receita e a execução da despesa, sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício
de 1996, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de julho de
1996
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1.967 - Decreto de 29 de julho de 1996 - Dispõe sobre o índice de representação no exterior para Ministros de Primeira Classe no exercício das
funções de Representante Alterno junto a organismos internacionais e
de Cônsul-Geral. Publicado no DO de 30 de julho de 1996
1.968 - Decreto de 30 de julho de 1996 - Promulga o Convênio de Sede de
4.9.1995, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil

3462

e a Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana (Ritla). Publicado no DO de 31 de julho de 1996

3462

1.969 - Decreto de 30 dejulho de 1996 -Prorroga prazo de remanejamento
de cargos. Publicado no DO de 31 de julho de 1996

3463

1.970 - Decreto de 30 de julho de 1996 - Prorroga o prazo de remanejamento dos cargos que menciona. Publicado no DO de 31 de julho de
1996........

3464

1.971 - Decreto de 30 de julho de 1996 - Prorroga o prazo de remanejamento dos cargos que menciona. Publicado no DO de 31 de julho de
1996

3464

1.972 - Decreto de 30 de julho de 1996 - Altera a redação do art. 22 do
Decreto n" 1.507, de 30 de maio de 1995, que cria a Comissão Nacional
de Segurança nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis, e dá outras
providências. Publicado no DO de 31 de julho de 1996

3465

"0 ••••••••••••••

DECRETOS NÃONUMERADOS
(1) -

Decreto de F de julho de 1996 - Restabelece títulos de utilidade
pública federal. Publicado no DO de 2 de julho de 1996

3467

12

Decreto de de julho de 1996 - Declara de utilidade pública a Ação
Social Capela de Santa Cruz, com sede na cidade de São Paulo (SP), e
outras entidades. Publicado no DO de 2 de julho de 1996

3468

Decreto de 2 de julho de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 125.861.477,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 3 de julho de
1996

3470

(4) -

Decreto de 2 de julho de 1996 - Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1995, o crédito especial aberto
pelo Decreto de 22 de dezembro de 1995. PublicadonoDO de 3 de julho
de 1996

3471

(5) -

Decreto de 2 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o domínio útil e direto do imóvel rural denominado
Santa Paz, situado no Município de Guamaré, Estado do Rio Grande
do Norte e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de julho de
1996

3472

(2) -

(3) -
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(6) -

Decreto de 2 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural encravado na Data Gameleira
Il, no lugar denominado Alpargatas, situado no Município de Pedro
lI, Estado do Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 3
de julho de 1996

3473

(7) -

Decreto de 2 de julho de 1996. Declara de interesse social, para fms de
reforma agrária, o imóvel rural constituído por duas áreas denominadas Palmeira e Virtude/Antigo Ourives, situado no Município de Água
Preta, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no
DO de 3 de julho de 1996................

3474

(8) -

Decreto de 2 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, os imóveis rurais denominados Fazenda Barbaço
e Fazenda Macambira, situados no Município de Japi, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de
julho de 1996

3475

Decreto de 2 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barro
Azul, situado no Município de Governador Valadares, Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de
julho de 1996

3476

(10) -

Decreto de 2 de julho de 1996 -Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Isabel,
situado no Município de Barroquinha, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 3 de julho de 1996

3477

(11) -

Decreto de 2 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Jaboticabal e Marimbondo, situado nos Municípios de Abaiti e Japira,
Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 3
de julho de 1996

3478

Decreto de 2 de julho de 1996 -Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, os imóveis rurais denominados Bom Sucesso e
Forte, São João do Bom Jardim, Córrego do Girau, Cedro, Uva, Furado
Bonito e Bareada, situados no Município de Goiás, Estado de Goiás, e
dá outras providências. Publicado no DO de 3 de julho de 1996

3480

Decreto de 2 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santana,
situado no Município de Cruz do Espírito Santo, Estado da Paraíba, e
dá outras providências. Publicado no DO de 3 de julho de 1996

3481

Decreto de 2 de julho de 1996 -Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Simão,
situado no Município de Água Boa, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências. Publicado no DO de 3 de julho de 1996

3482

(9) -

(12) -

(13) -

(14) -
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(15) -

Decreto de 2 de julho de 1996 -Declara de interesse social, para fms
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Porto Alegre,
situado no Município de Agua Boa, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências. Publicado no DO de 3 de julho de 1996
.

3483

(16) -

Decreto de 2 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Babilônia.
situado no Município de Água Boa, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências. Publicado no DO de 3 de julho de 1996
.

3484

(17) -

Decreto de 2 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Campina/Santa ldalina, situado no Município de Água Boa, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de julho
~m6......................_

.

3485

Decreto de 2 julho de 1996 - Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pedras Altas,
situado no Município de Água Boa, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências. Publicado no DO de 3 de julho de 1996
.

3486

(19) -

Decreto de 8 de julho de 1996 - Encerra os trabalhos de inventariança do extinto Ministério do Bem-Estar Social. Publicado no DO de 9 de
julho de 1996
.
.

3487

(20) -

Decreto de 8 de julho de 1996 -Encerra os trabalhos deinventariança do extinto Ministério da Integração Regional. Publicado no DO de
10 de julho de 1996 ._
,
.

3488

Decreto de 9 de julho de 1996 - Declara a nulidade dos Decretos nss
73.028 e 73.038, de 1973, restabelecendo as concessões outorgadas à
Fundação Metropolitana Paulista para explorar serviço de radiodifusão sonora, em ondas médias e curtas, na cidade de São Paulo (SP).
Publicado naDO de 10 de julho de 1996
.

3489

Decreto de 9 de julho de 1996 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor de diversos Órgãos do Poder Executivo,
crédito suplementar no valor de R$ 1.662.450.000,00, para os fíns que
especifica. Publicado no DO de 10 de julho de 1996
.

3490

Decreto de 10 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Canary, situado no Município de Bujari, Estado do Acre, e dá outras
providências. Publicado no DO de 11 de julho de 1996
.

3491

Decreto de 10 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Morrinhos
ou Fazenda Mucambo Firme, situado no Município de Montes Claros,
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de
11 de julho de 1996
.
.

3492

(18) -

(21) -

(22) -

(23) -

(24) -
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(25) -

(26) -

(27) -

(28) -

(29) -

(30) -

Decreto de 10 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado São Joaquim,
situado no Município de Independência, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 11 de julho de 1996
.
Decreto de 10 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Agua
Branca ou São Pedro/Nossa Senhora Aparecida, situado no Município
de Urucuia, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de julho de 1996
.
.
Decreto de 10 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Aranha,
situado no Município de Niquelândia, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 11 de julho de 1996
.
Decreto de 10 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Taquara,
situado no Município de Indiaroba, Estado de Sergipe, e dá outras
providências. Publicado no DO de 11 de julho de 1996
..
Decreto de 10 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Olho d'Água,
situado no Município de Várzea Alegre, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 11 de julho de 1996
.
Decreto de 10 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Vassouras, situado
no Município de Carnaubais, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências. Publicado naDO de 11 de julho de 1996
.

Decreto de la de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelas propriedades Amazonas, Fazenda Areia, Sítio Novo Horizonte e Aroeira, situado no Município de Governador Dix-Sept Rosado, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 11
de julho de 1996
.
(32) - Decreto de 11 de julho de 1996 - Reabre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário dos
Esportes, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1995, crédito
especial aberto pelo Decreto de 27 de dezembro de 1995. Publicado no
DO de 12 de julho de 1996
.
(33) - Decreto de 11 de julho de 1996 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar
no valor de R$ 43.800,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de julho de 1996
..
(34) - Decreto de 11 de julho de 1996 - Declara de utilidade pública a
Anapac - Associação Nacional dos Amigos da Pastoral da Criança, com
sede na cidade de Curitiba (PR), e outras entidades. Publicado no DO
de 12 de julho de 1996
.

3493

3494

3495

3496

3497

3498

(31) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p.

3587~3608;

jul. 1996

3499

3500

3501

3502

3601
(35) -

Decreto de 15 de julho de 1996 - Dispensa a licitação para aquisição de equipamentos, sistemas e contratação de serviços de integração de belonave da armada brasileira. Publicado no DO de 16 de julho
de 1996

3503

(36) -

Decreto de 15 de julho de 1996 - Dispensa a licitação para aquisição
de material bélico pelo Ministério da Aeronáutica. Publicado no DO de
16 de julho de 1996

3504

Dispensa a licitação para aquisição de equipamentos e contratação
de serviços necessários à implantação do Sistema Tático de Comunicações da Divisão de Exército. Publicado no DO de 16 de julho de 1996 ....

3505

Decreto de 15 de julho de 1996 - Dispensa a licitação para aquisição
de material bélico pelo Ministério da Aeronáutica. Publicado no DO de
16 de julho de 1996

3505

(39) -

Decreto de 15 de julho de 1996 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, crédito suplementar no valor de R$ 15.793.980,00, em
favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 16 de julho de 1996

3506

(40) -

Decreto de 15 de julho de 1996 - Declara de utilidade pública a
Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 16 de
julho de 1996

3507

Decreto de 15 de julho de 1996 - Transfere para a Fundação
Evangelii Nuntiandi a concessão outorgada à Rádio Alvorada de Parintins Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Parintins, Estado do Amazonas. Publicado no DO
de 16 de julho de 1996

3508

Decreto de 15 de julho de 1996 - Transfere para a Fundação
Evangelii Nuntiandi a concessão outorgada à Rádio Alvorada de Parintins Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na Cidade de Parintins, Estado do Amazonas. Publicado no
DO de 16 de julho de 1996

3509

Decreto de 17 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Cachoeira Agropecuária S.A, conhecido como Fazenda Cachoeira, situado no Município
de Apuiarés, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no
DO de 18 de julho de 1996

3510

Decreto de 18 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fíns de reforma agrária, o imóvel rural conhecido pela denominação de
Fazenda Priscílla 11, situado no Município de Vila Bela da Santíssima
Trindade, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado
noDO de 19 de julho de 1996

3511

(37) -

(38) -

(41) -

(42) -

(43) -

(44) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 7, p. 3587-36ü8,jul. 1966

3602
(45) -

Decreto de 18 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o domínio útil e direto do imóvel rural denominado Fazenda Campinas, situado no Município de Unaí, Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de julho
de 1996

3512

(46) -

Decreto de 18 de julho de 1996 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Fundão (parte), situado no Município de Terenos, Estado de Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 19
de julho de 1996

3513

(47) -

Decreto de 18 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Carona,
situado no Município de Ponta Porão Estado do Mato Grosso do Sul, e
dá outras providências. Publicado no DO de 19 de julho de 1996

3514

(48) -

Decreto de 18 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Conjunto Alvorada
e Bom Jesus, situado no Município de Igrapiúna, Estado da Bahia, e dá
outras providências. Publicado no DO de 19 de julho de 1996

3515

(49) -

Decreto de 19 de julho de 1996 - Declara de utilidade pública a
Associação Criança Renal, com sede na Cidade de Curitiba (PR), e
outras entidades. Publicado no DO de 22 de julho de 1996

3517

Decreto de 19 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Catarem, destacado da Data Catcrens, situado no Município de Naaaré do Piauí,
Estado do Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 22 de
julho de 1996

3518

Decreto de 24 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Campestre,
situado no Município de Vargem Grande, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 25 de julho de 1996

3519

Decreto de 24 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Baronesa,
constituído dos lotes 115, 116, 117, 122, 123, 124, 126,127, 159, 160,
161, 165, 166, 167 e 168 do Loteamento Araguacema _ 2!l Etapa,
situado no Município de Araguacema, Estado do Tocantins, e dá outras
providências. Publicado no DO de 25 de julho de 1996

3520

Decreto de 24 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rio Preto
Il, situado no Município de São Félix do Araguaia, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de julho de
1996 .
.

3521

(50) -

(51) -

(52) -

(53) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3587-3608,jul. 1996

3603
(54) -

Decreto de 24 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Seringal Urupá,
situado nos Municípios de Machadinha D'üeste e Cujubim, Estado de
Rondônia, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de julho de
1996

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

Decreto de 24 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Fé,
situado no Município de Russas, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de julho de 1996
- Decreto de 24 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barra
Verde, situado no Município de Itafba, Estado de Pernambuco e dá
outras providências. Publicado no DO de 25 de julho de 1996
- Decreto de 24 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
flns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Melancias ou Malícias, Jardim e Canãa, situado no Município de Itarema,
Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado naDO de 25 de
julho de 1996
- Decreto de 24 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
flns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Usina Santa Clara,
situado no Município de Capela, Estado de Sergipe, e dá outras providências. Publicado naDO de 25 de julho de 1996
- Decreto de 24 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
flns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Itaurú,
situado no Município de Ararendá, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 25 de julho de 1996
- Decreto de 24 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Tupanceretan, situado no Município de Bela Vista, Estado de Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de julho de
1996 .
- Decreto de 24 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
flns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Seringal Triunfo,
situado no Município de Plácido de Castro, Estado do Acre, e dá outras
providências. Publicado de 25 de julho de 1996
- Decreto de 24 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Piabas,
situado no Município de Santa Quitéria, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 25 de julho de 1996
- Decreto de 24 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Nossa
Senhora de Fátima, situado no Município de Tupanciretã, Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de
julho de 1996

3523

(55) -

3524

3525

3526

3527

3528

3529

3530

3531

3532

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 7, p. 3587-3608, jul. 1966

3604
(64) -

Decreto de 25 de julho de 1996 - Renova a concessão da Televisão
Morena Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), na Cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do
SuL Publicado no DO de 26 de julho de 1996
"

Decreto de 25 de julho de 1996 - Dispensa a licitação para aquisição
de equipamentos e contratação de serviços técnicos especializados na
área de inteligência. Publicado no DO de 26 de julho de 1996
.
(66) - Decreto de 25 de julho de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor de
R$ 150.226.929,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 26 de julho de 1996
.

3534

(65) -

3535

3535

(67) -

Decreto de 29 de julho de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Difusora de Aquidauana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical, na Cidade de Aquidauana, Estado do Mato
Grosso do Sul. Publicado no DO de 30 de julho de 1996
.

3536

(68) -

Decreto de 29 de julho de 1996 - Transfere para a Fundação Padre
Hermenegildo Frascadore, a concessão outorgada à Paquetá Empreendimentos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Floriano, Estado do Piauí. Publicado no DO de 30
de julho de 1996
..

3537

Decreto de 29 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lote n!? 85 - Parte
do Loteamento Araguacema, 3 9 Etapa, situado no Município de Araguacema, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no
DO de 30 de julho de 1996. .
.

3538

(70) -

Decreto de 29 de julho de 1996 - Declara de interesse soci~7 para
flns de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Olho D'Agua e
Data Guariba, situado nos Municípios de Itapecuru-Mirim e Cantanhede, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de
30 de julho de 1996
.

3539

(71) -

Decreto de 29 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Ipíranga, situado
no Município de Canidé, Estado do Ceará, e dá outras providências.
Puhlicado no DO de 30 de julho de 1996
.

3541

(72) -

Decreto de 29 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Areias, situado no
Município de Pindaré-Mirim, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de julho de 1996
.

3542

(73) -

Decreto de 29 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Arizona,
situado no Município de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências. Publicado no DO de 30 de julho de 1996
.

3543

(69) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3587-3608, jul. 1996

3605
(74) -

Decreto de 29 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Conceição,
situado no Município de Riachinho, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências. Publicado no DO de 30 de julho de 1996

3544

(75) -

Decreto de 29 de julho de 1996 -Declara de interesse social, parafms
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Esperança,
situado no Município de Araguacema, Estado do Tocantins, e dá outras
providências. Publicado noDO de 30 de julho de 1996 ..

3545

(76) -

Decreto de 29 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o im6vel rural denominado Seringal Paraíso,
situado no Município de Rio Branco, Estado do Acre, e dá outras
providências. Publicado no DO de 30 de julho de 1996

3546

(77) -

Decreto de 29 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barra do
Leme, situado no Município de Pentecoste, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 30 de julho de 1996

3547

Decreto de 30 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforrna agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Anice, situado
no Município de Muquém do São Francisco, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 31 de julho de 1996

3548

Decreto de 30 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de r-eforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Feijão,
situado no Município de Choro, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 31 de julho de 1996

3549

Decreto de 30 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Jatobá,
situado no Município de Camocim, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 31 de julho de 1996 .....

3550

(78) -

(79) -

(80) -

(81) -

Decreto de 30 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fíns de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido por
Gleba Piúva, situado no Município de Nova Mutum, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 31 de julho de

1996

3551

(82) -

Decreto de 30 de julho de 1996 - Declara de interesso social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Nazaré,
constituído pelos lotes 24, 25 e 26, situado no Município de Conceição
do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no
DO de 21 de julho de 1996

3552

(83) -

Decreto de 30 de julho de 1996 - Declara de interesso social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado, Fazenda Leite
Pará, situado nos Municípios de Ipixuna do Pará, Nova Esperança do
Piriá e Paragominas, Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 31 de julho de 1996.

3553

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3587-3608,jul. 1966

3606
(84) -

(85) -

(86) -

(87) -

(88) -

Decreto de 30 de julho de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Luzia, situado no Município de Sapé, Estado da Paraíba, e dá outras
providências. Publicado no DO de 31 de julho de 1996

3554

Decreto de 30 de julho de 1996 - Declara de interesso social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bom
Sucesso, situado no Município de Mossor6, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 31 de julho de
1996

3555

Decreto de 30 de julho de 1996 - Declara de interesso social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Conjunto Ilha/Saco
da Palma/Porção e Burgo, situado no Município de Lagarto, Estado de
Sergipe, e dá outras providências. Publicado naDO de 31 de julho de
1996

3556

Decreto de 30 de julho de 1996 - Cria a Embaixada do Brasil em
Zagreb, República da Croácia. Publicado no DO de 31 de julho de
1996
.

3557

Decreto de 30 de julho de 1996 - Declara de utilidade pública o Asilo
São José, com sede na Cidade de Bem Despacho (MG), e outras entidades. Publicado no DO de 31 de julho de 1996

3557

REPUBLICAÇÕES
LEIS
9.289 - Lei de 4 de julho de 1996 - Dispõe sobre as custas devidas à União,
na Justiça Federal de primeiro e segundo graus e dá outras providências. Publicada no DO de 5 de julho de 1996
.
Republicada no DO 8 de julho de 1996
.
9.297 - Lei de 25 de julho de 1996 - Dá nova redação a dispositivos da Lei
n" 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos
Militares. Publicada no DO de 25 de julho de 1996
.
Republicada no DO de 29 de julho de 1996
.

3129
3561

3183
3565

RESOLUÇÕES
50 -

Resolução de 27 de junho de 1996 - Autoriza o Município do Rio de
Janeiro a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município do Rio de
Janeiro (LFTM-Rio), cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida
Mobiliária do Município, vencível no segundo semestre de 1996. Publicada noDO de 28 de junho de 1996 e republicada no DO de 12 de julho
de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3587-3608, jul. 1996

3558

3607
51 -

Resolução de 27 de junho de 1996 - Autoriza o Estado de Minas Gerais

a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais
(LFTMG), cujos recursos serão destinados ao giro da Divida Mobiliãrla
do Estado vencível no segundo semestre do 1996. Publicada no DO de
28 de junho de 1996 e republicado no DO de 2 de julho de 1996

3570

RETIFICAÇÕES
LEIS
9.275

Lei de 9 de maio de 1996 - Estima a Receita e fixa a Despesa da
união para o exercício de 1996. PublicadanoDO de 10 de maio de 1996
e retificada no DO de 11 de julho de 1996
Rerretificada no DO de 16 de julho de 1996
9.276 - Lei de 9 de maio de 1996 - Dispõe sobre o Plano Plurianual para o
penado de 1996/1999 e dá outras providências. Publicada no DO de 10
.
de maio de 1996 e retificada no DO de 8 de julho de 1996

3573
3574

3574

RESOLUÇÕES
52 -

Resolução de 27 de junho de 1996 -Autoriza a Prefeitura Municipal de
São Paulo a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 150,000,000.00
(cento e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), destinados à
implementação do Programa de Urbanização e Verticalização de Favelas
(Prover/Cingapura); e autoriza a República Federativa do Brasil-a conceder garantia referente à mesma operação. Publicada noDO de 28 de junho
de 1996 e retificada no DO de 4 de julho de 1996

3578

DECRETOS
1.940 - Decreto de 27 de junho de 1996 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das concessões outorgadas no período 196211980 n 2 11, entre o
Brasil e Equador, de 28 de março de 1996. Publicado no DO de 28 de
junho de 1996 e retificado noDO de 12 de julho de 1996
1.941 - Decreto de 27 de junho de 1996 -Dispõe sobre a execução do Quinto
Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das
concessões outorgadas no período 196211980 nQ 10 (Protocolo de Adequação), entre Brasil e Colômbia, de 8 de março de 1996. Publicado no DO de
28 de junho de 1996 e retificado noDO de 12 de julho de 1996
1.942 - Decreto de 27 de junho de 1996 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de
Renegociação das concessões outorgadas no período 196211980 n" 3
entre Brasil e Chile, de 29 de março de 1996. Publicado no DO de 28 de
junho de 1996 e retificado no DO de F de julho de 1996

3579

3579

3580

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3587-3608,jul. 1966

3608
1.944 - Decreto de 27 de junho de 1996 - Aprova o Estatuto e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da
Fundação Osório e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de
junho de 1996 e retificado no DO de 9 de julho de 1996
1.950 - Decreto de 8 de julho de 1996 -Promulga o Acordo de Cooperação
para Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à
Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República de Cuba. Publicado no DO de 9 de julho de 1996
Retificado no DO de 10 de julho de 1996
1.955 - Decreto de 11 de julho de 1996 - Dá nova redação aos arts. 12,22,
4'2, 5!!, 8 2 e 13 do Decreto ns 1.903, de 10 de maio de 1996, que dispõe
sobre as consignações em folha de pagamento de servidores públicos
civis da Administração Federal direta, autárquica e fundacional. Publicado no DO de 12 de julho de 1996
Retificado no DO de 15 de julho de 1996

3580

3416
3581

3428
3585

DECRETO NÃONUMERADO
(54) -

Decreto de 18 de junho de 1996 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, pelos saldos apurados
em 31 de dezembro de 1995, os créditos especiais abertos pelos
Decretos de 12 e 6 de novembro, e 11, 22 e 27 de dezembro de 1995.
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3621
ENCARGO FINANCEIRO
Administração Pública; Entidade, extinção, dissolução; Lei n9. 8.931/94,
alteração
Medida Provisória nº 1.489-13, de 9 de julho de 1996
,.

3270

Recursos; Ministério da Fazenda, supervisão
Medida Provisória nº 1.466-2, de 4 de julho de 1996...............................

3191

ENTORPECENTE ver ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA REDUÇÃO DA
DEMANDA, PREVENÇÃO DO USO INDEVIDO E COMBATE À PRODUÇÃO E AO TRÁFICO ILíCITO DE ENTORPECENTES E SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS
EQUADOR
Acordo de Alcance Parcial de «Renegociação das Concessões Outorgadas
196211980" n" 11, execução
Decreto n" 1.940, de 27 de junho de 1996. Publicado no DO de 28 de junho
de 1996 e retificado naDO de 12 de julho de 1996.....................................

3579

EQUIPAMENTO
Aquisição; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), isenção
Medida Provisória nº1.5DS-7, de 19 de julho de 1996.........................
Aquisição, licitação, dispensa; Área de inteligência
(65) Decreto de 25 de julho de 1996

3372
.

3535

Operação financeira; Empréstimo externo; Programa de Desenvolvimento Comunitário da Região do Rio Gavião
Resolução n ll 54, de 19 de julho de 1996....................................

3386

ESTADO DA BAHIA

ESTADO DE GOIÁS
Operação financeira; Empréstimo interno
Resolução n Q 57, de 24 de julho de 1996

.

3391

ESTADO DE MATO GROSSO
Letra Financeira do Tesouro (LFTMT), emissão; Dívida mobiliária
Resolução n" 58, de 26 de julho de 1996.....................................................

3393

ESTADO DE MINAS GERAIS
Letra Financeira do Tesouro (LFTMG), emissão; Dívida mobiliária
Resolução n" 51, de 28 de junho de 1996. Publicada no DO de 28 de junho
de 1996 e republicada noDO de 2 de julho de 1996.............................
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3570

3622
ESTADO DE PERNAMBUCO
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa para o Desenvolvimenta do Turismo no Nordeste
Resolução n 2 56, de 24 de julho de 1996........ .

3389

ESTUDANTE CARENTE ver PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO
PARA ESTUDANTES CARENTES

F
FAZENDA ÁGUA BRANCA OU SÃO PEDROINOSSA SENHORA APARECIDA, URUCUIA (MG)
Interesse social, declaração
(26) Decreto de 10 de julho de 1996

.

3494

.

3548

.

3495

.

3543

..

3484

FAZENDA ANlCE, MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO (BA)
Interesse social, declaração
(78) Decreto de 30 de julho de 1996

FAZENDA ARANHA, NIQUELÂNDIA (GO)
Interesse social, declaração
(27) Decreto de 10 de julho de 1996

FAZENDA ARIZONA, TOUROS (RN)
Interesse social, declaração
(73) Decreto de 29 de julho de 1996
FAZENDA BABILÔNIA, ÁGUA BOA (MT)
Interesse social, declaração
(16) Decreto de 2 de julho de 1996

FAZENDA BARBAÇO e FAZENDA MACAMBIRA, JAPI (RN)
Interesse social, declaração
(8) Decreto de 2 de julho de 1996

3475

.

FAZENDA BARONESA, ARAGUACEMA (TO)
Interesse social, declaração
(52) Decreto de 24 de julho de 1996

.

3520

.

3547

FAZENDA BARRA DO LEME, PENTECOSTE (CE)
Interesse social, declaração
(77) Decreto de 29 de julho de 1996
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3623
FAZENDA BARRA VERDE, ITAíBA (PE)
Interesse social, declaração
(56) Decreto de 24 de julho de 1996

3525

FAZENDA BARRO AZUL, GOVERNADOR VALADARES (MG)
Interesse social, declaração
(9) Decreto de 2 de julho de 1996

FAZENDA BOA ESPERANÇA, ARAGUACEMA (TO)
Interesse social, declaração
(75) Decreto de 29 de julho de 1996

.

.

FAZENDA BOM SUCESSO, MOSSORÓ (RN)
Interesse social, declaração
(85) Decreto de 30 de julho de 1996

3476

3545

.

3555

FAZENDA CAMPINA/SANTA IDALINA, ÁGUA BOA (MT)
Interesse social, declaração
(17) Decreto de 2 de julho de 1996

3485

FAZENDA CAMPINAS, UNAí (MG)
Interesse social. declaração
(45) Decreto de 18 de julho de 1996

3512

FAZENDA CANARY, BUJARI (AC)
Interesse social, declaração
(23) Decreto de 10 de julho de 1996

3491

FAZENDA CONCEIÇÃO, RIACRINHO (MG)
Interesse social, declaração
(74) Decreto de 29 de julho de 1996

.

3544

FAZENDA CORONA, PONTA poRÁ (MS)
Interesse social, declaração
(47) Decreto de 18 de julho de 1996

3514

FAZENDA FEIJÃO, CHORÓ (CE)
Interesse social, declaração
(79) Decreto de 30 de julho de 1996

3549

FAZENDA FUNDÁO, TERENOS (MS)
Interesse social, declaração
(46) Decreto de 18 de julho de 1996
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3513

3624
FAZENDA ITAURU, ARARENDÁ (CE)
Interesse social, declaração
(59) Decreto de 24 de julho de 1996

..

3528

FAZENDA JABOTICABAL E MARIMBONDO, ABAITI E JAPIBA (PR)
Interesse social, declaração
(11) Decreto de 2 de julho de 1996

3478

FAZENDA JATOBÁ, CAMOCIM (CE)
Interesse social, declaração
(80) Decreto de 30 de julho de 1996............................................................

3550

FAZENDA LEITE PARÁ, IPIXUNA DO PARÁ, NOVA ESPERANÇA DO
PIRIÁ E PARAGOMINAS (P A)
Interesse social, declaração
(83) Decreto de 30 de julho de 1996............................................................

3553

FAZENDA MELANCIAS, ITAREMA (CE)
Interesse social, declaração
(57) Decreto de 24 de julho de 1996............................................................

3526

FAZENDA MORRINHOS OU FAZENDA MUCAMBO FIRME, MONTES
CLAROS (MG)
Interesse social, declaração
(24) Decreto de 10 de julho de 1996............................................................

3492

FAZENDA NAZARÉ, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (PA)
Interesse social, declaração
(82) Decreto de 30 de julho de 1996

3552

FAZENDA NOSSA SENHOBA DE FÁTIMA, TUPANCIRETÃ (RS)
Interesse social, declaração
(63) Decreto de 24 de julho de 1996

..

3532

Interesse Social, declaração
(18) Decreto de 2 de julho de 1996..............................................................

3486

FAZENDA PEDRAS ALTAS, ÁGUA BOA (MT)

FAZENDA PIABAS, SANTA QUITÉRIA(CE)
Interesse social, declaração
(62) Decreto de 24 de julho de 1996............................................................

3531
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3625
FAZENDA PORTO ALEGRE, ÁGUA BOA (MT)
Interesse social, declaração

(15) Decreto de 2 de julho de 1996

3483

FAZENDA PRISCILA lI, VILA BELA DA SANTíSSIMA TRINDADE (MT)
Interesse social, declaração
(44) Decreto de 18 de julho de 1996

3511

FAZENDA RIO PRETO lI, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (MT)
Interesse social, declaração

(53) Decreto de 24 de julho de 1996

3521

FAZENDA SANTA FÉ, RUSSAS (CE)
Interesse social, declaração
(55) Decreto de 24 de julho de 1996

3524

FAZENDA SANTA ISABEL, BARROQUINHA (CE)
Interesse social, declaração
(10) Decreto de 2 de julho de 1996

3477

FAZENDA SANTA LUZIA, SAPÉ (PB)
Interesse social, declaração
(84) Decreto de 30 de julho de 1996

,."................................

FAZENDA SANTANA, CRUZ DO ESpíRITO SANTO (PB)
Interesse social, declaração
(13) Decreto de 2 de julho de 1996

3554

3481

FAZENDA SÃO SIMÃO, ÁGUA BOA (MT)
Interesse social, declaração
(14) Decreto de 2 de julho de 1996

.

FAZENDA TAQUARA, INDIAROBA (SE)
Interesse social, declaração
(28) Decreto de 10 de julho de 1996

3482

3496

FAZENDA TUPANCERETAN, BELA VISTA (MS)
Interesse social, declaração

(60) Decreto de 24 de julho de 1996
FORÇA AÉREA BRASILEIRA
Licitação, dispensa; aquisição de material bélico; Ministério da Aeronáutica
(36) Decreto de 15 de julho de 1996
(38) Decreto de 15 de julho de 1996
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3529

3504
3505

3626
FORÇAS ARMADAS
Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação
Medida Provisória n(! 1.492-11, de 9 de julho de 1996..

3283

FUMO ver PRODUTOS FUMíGEROS
FUNÇÃO GRATIFICADA

Estatuto, aprovação
Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap)
Decreto n 21.949, de 4 de julho de 1996.......................................

3407

Estatuto; Quadro Demonstrativo, aprovação; Cargo em Comissão; Fundação Osório
Decreto n 21.944, de 27 de julho de 1996. Publicado naDO de 28 de junho
de 1996 e retificado no DO de 9 de julho de 1996.......................................

3580

Quantitativo; Administração Pública
Medida Provisória n 21.491-11, de 9 de julho de 1996...............................

3271

FUNDAÇÃO BRASILEIRA DO TEATRO, BRASíLIA (DF)
Utilidade pública, restabelecimento

(I) Decreto de l' de julho de 1996...............................................................

3467

FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS, ALFENAS (MG)
Utilidade pública, declaração

(2) Decreto de l' de julho de 1996...............................................................

3468

FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
(ENAP)
Cargo em comissão; Função gratificada, Estatuto, aprovação

Decreto n' 1.949, de 4 de julho de 1996............................................

3407

FUNDAÇÃO EVANGELIl NUNTIANDI, PARINTINS (AM)
Radiodifusão; Serviços, concessão

(41) Decreto de 15 de julho de 1996.............................................
(42) Decreto de 15 de julho de 1996.........................................

3508
3509

FUNDAÇÃO METROPOLITANA PAUL1STA, SÃO PAULO (SP)
Anulação; Radiodifusão; Serviços, concessão, permissão; Decretos n2s

73.028/73 e 73.038/73
(21) Decreto de 9 de julho de 1996

3489
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3627
FUNDAÇÃO OSÓRIO

Cargo em comissão; Funções Gratificadas, Estatuto e Quadro Demonstrativo, aprovação
Decreto n'21.944, de 27 de junho de 1996. Publicado naDO de 28 de junho
de 1996 e retificado no DO de 9 de julho de 1996...............................

3580

FUNDAÇÃO PADRE HERMENEGILDO FRASCADORE

Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Paquetá Empreendimentos Ltda., Floriano (PI)
(68) Decreto de 29 de julho de 1996
"."""",,
,,"

3537

FUNDO DA MARINHA MERCANTE (FMM)

Legislação, alteração
Medida Provisória n!!1.501-11, de 9 de julho de 1996..............................

3345

Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), criação
Medida Provisória n!! 1.471-21, de 4 de julho de 1996..............................

3200

Recursos, utilização; Companhia de Navegação Lloid Brasileiro
(Lloybrás)
Medida Provisória n" 1.469-7, de 4 de julho de 1996................................

3194

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)

Legislação; Lei n!! 8.019/90, alteração
Medida Provisória n'l1.475-16, de 4 de julho de 1996..............................

3222

Recursos, alocação; Sistema Único de Saúde (SUS)
Medida Provisória n'l1.494-9, de 9 de julho de 1996................................

3289

Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), criação
Medida Provisória n' 1.471-21, de 4 de julho de 1996 .....".."".................

3200

FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAIS (FCVS)

Funcionamento; Legislação
Medida Provisória n'l1.493-7, de 9 de julho de 1996

.

3288

Funcionamento; Legislação
Medida Provisória n!!1.493-7, de 9 de julho de 1996................................

3288

FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL (FESR)

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)

Regulamentação; Débito; Dívida ativa, inscrição; Leis nss 8.036/90 e
8.844/94, alteração
Medida Provisória n'l 1.478-13, de 4 de julho de 1996..............................
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3233

3628
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PISIPASEP
Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), criação
Medida Provisória n Q 1.471-21, de 4 de julho de 1996...............................

3200

FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (FUNTREDE)
Funcionamento; Legislação
Medida Provisória nº 1.493-7, de 9 de julho de 1996

".....

3288

G
GLEBA PIÚVA, NOVA MUTUM (MT)
Interesse social, declaração
(81) Decreto de 30 de julho de 1996

3551

GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET)
Criação; Militar; Forças Armadas
Medida Provisória n 21.492·11, de 9 de julho de 1996...............................

3283

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO
Criação; Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária
Medida Provisória nº 1.496-19, de 9 de julho de 1996...............................

3294

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VÔO
Criação; Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego (Dacta)
Medida Prouisória nº 1.496-19, de 9 de julho de 1996...............................

3294

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)
Criação; Atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento
Medida Provisória nº 1.497-20, de 9 de julho de 1996...............................

3297

GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO JOSEPH, SÃO JOSÉ DA BOA
VISTA (SP)
Utilidade pública, declaração
(2) Decreto de l' de julho de 1996

3468

GRUPO-DEFESA AÉREA E CONTROLE DO TRÁFEGO (DACTA)
Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, criação
Medida Provisória n Q 1.496-19, de 9 de julho de 1996...............................

3294

GRUPO MERCADO COMUM DO MERCOSUL
Resolução n2 3/95; execução
Decreto nº 1.960, de 15 de julho de 1996

3450
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3629

I
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Alíquota, alteração; Mercosul
Decreto nº 1.964, de 25 de julho de 1996

Isenção; Informática, bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória nº 1.509-6, de 19 de julho de 1996..............................
Redução
Medida Provisória n'21.483-14. de 10 de julho de 1996....................

3459

3375
3354

IMPOSTO DE RENDA
Legislação. alteração
Medida Provisória n'-' 1.506-2, de 19 de julho de 1996..............................

3368

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Crédito presumido
Medida Provisória nº 1.484-22, de 4 de julho de 1996..............................

3255

Isenção
Equipamento; Máquina; Aparelho; Instrumento
Medida Provisória nº 1.508-7, de 19 de julho de 1996......................

3372

INFORMÁTICA
Bens de; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), isenção; Imposto
de Importação, isenção, Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n 21.509-6, de 19 de julho de 1996..............................

3375

INSTITUTO INTERNACIONAL PARA A UNIFICAÇÃO DO DIREITO PRIVADO (UNIDROIT)

Resolução, texto, aprovação, Estatuto Orgânico, alteração
Decreto Legislativo n 2 66, de 5 de julho de 1996........................................

3379

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
Recursos
Medida Provisória nº 1.467-2, de 4 de julho de 1996................................

3192

INSTITUTO SANTA CRUZ DE HARMONIZAÇÃO E CURA, BELO HORIZONTE(MG)
Utilidade pública, declaração
(34) Decreto de 11 de julho de 1996
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3502

3630
INSTRUMENTO ver EQUIPAMENTO
INTERESSE PúBLICO
Contrato por tempo determinado: Serviço Público; Lei nl!8.745/93, alteração
Medida Provisória nl! 1.505-4, de 11 de julho de 1996.........................

3366

INTERESSE SOCIAL
Declaração

Alpargatas, Pedro 11(PI)
(6) Decreto de 2 de julho de 1996

3473

Amazonas, Fazenda Areia, Sítio Novo Horizonte e Aroeira, Governador Dix - Sept Rosado (RN)

(31) Decreto de 10 de julho de 1996
Areias, Pindaré-Mirim (MA)
(72) Decreto de 29 de julho de 1996

3499
3542

Bom Sucesso e Forte, São João do Bom Jardim, Córrego do Girau,
Cedro, Uva, Furado Bonito e Bareada, Goiás (GO)

(12) Decreto de 2 de julho de 1996

3480

Cachoeira Agropecuária S/A ou Fazenda Cachoeira, Apuiarés (CE)

(43) Decreto de 17 de julho de 1996....................................................

3510

Campestre, Vargem Grande (MA)

(51) Decreto de 24 de julho de 1996

3519

Catarem, Nazaré do Piauí (PI)

(50) Decreto de 19 de julho de 1996

3518

Conjunto Alvorada e Bom Jesus, Igrapiúna (BA)

(48) Decreto de 18 de julho de 1996

3515

Conjunto Ilha/Saco da Palma/Porção e Burgo, Lagarto (SE)
(86) Decreto de 30 de julho de 1996

3556

Fazenda Água Branca ou São Pedro/Nossa Senhora Aparecida,

Urucuia (MG)
(26) Decreto de 10 de julho de 1996

3994

Fazenda Anice, Muquém do São Francisco (BA)

(78) Decreto de 30 de julho de 1996
Fazenda Aranha, Niquelândía (GO)
(27) Decreto de 10 de julho de 1996....................................................
Fazenda Arizona, Touros (RN)
(73) Decreto de 29 de julho de 1996....................................................

3548
3495
3543

Fazenda Babilônia, Água Boa (MT)

(16) Decreto de 2 de julho de 1996

3484
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3631
Fazenda Barbaço e Fazenda Macambira, Japí CRN)
(8) Decreto de 2 de julho de 1996........................................................
Fazenda Baronesa, Araguacema (TO)
(52) Decreto de 24 de julho de 1996

3520

Fazenda Barra do Leme, Pentecoste (CE)
(77) Decreto de 29 de julho de 1996

3547

Fazenda Barra Verde, Itaíba (PE)
(56) Decreto de 24 de julho de 1996

3525

Fazenda Barro Azul, GovernadorValadares (MG)
(9) Decreto de 2 de julho de 1996........................................................

3476

Fazenda Boa Esperança, Araguacema (TO)
(75) Decreto de 29 de julho de 1996

3545

Fazenda Bom Sucesso. Mossoró (RN)
(85) Decreto de 30 de julho de 1996

3555

3475

Fazenda Campina/Santa Idalina, Água Boa (MT)
(17) Decreto de 2 de julho de 1996......................................................
Fazenda Campinas, Una! (MG)
(45) Decreto de 18 de julho de 1996
Fazenda Canary, Bujari (AC)
(23) Decreto de 10 de julho de 1996

3491

Fazenda Conceição,Riachinho (MG)
(74) Decreto de 29 de julho de 1996

3544

Fazenda Corona,Ponta Porã (MS)
(47) Decreto de 18 de julho de 1996
Fazenda Feijão, Chor6(CE)
(79) Decreto de 30 de julho de 1996

,......

3485
3512

3514
3549

Fazenda Fundão, Terenos (MS)
(46) Decreto de 18 de julho de 1996

3513

Fazenda Itauru, Ararendá (CE)
(59) Decreto de 24 de julho de 1996

3528

Fazenda Jaboticabal e Marimbondo, Abaiti e Japira (PR)
(11) Decreto de 2 de julho de 1996......................................................

3478

Fazenda Jatobá, Camocim(CE)
(80) Decreto de 30 de julho de 1996

3550

Fazenda Leite Pará, Ipixuna do Pará, Nova Esperança do Piriá e
Paragominas (PA)
(83) Decreto de 30 de julho de 1996

3553

Fazenda Melancias, ou Malícias, Itarema (CE)
(57) Decreto de 24 de julho de 1996

3526
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3632
Fazenda Morrinhos ou Fazenda Mucambo Firme, Montes Claros
(MG)

(24) Decreto de 10 de julho de 1996
Fazenda Naaaré, Conceição do Araguaia (PA)
(82) Decreto de 30 de julho de 1996....................................................

3892
3552

Fazenda Nossa Senhora de Fátima, Tupanciretã (RS)

(63) Decreto de 24 de julho de 1996....................................................

3532

Fazenda Pedras Altas, Água Boa (MT)

(18) Decreto de 2 de julho de 1996......................................................
Fazenda Piabas, Santa Quitéria (CE)
(62) Decreto de 24 de julho de 1996..................................
Fazenda Porto Alegre, Água Boa (MT)
(15) Decreto de 2 de julho de 1996......................................................

3486
3531
3483

Fazenda Priscila Il, Vila Bela da Santíssima Trindade (MT)

(44) Decreto de 18 de julho de 1996....................................................

3511

Fazenda Rio Preto lI, São Félix do Araguaia (MT)

(53) Decreto de 24 de julho de.1996

3521

Fazenda Santa Fé, Russas (CE)
(55) Decreto de 24 de julho de 1996....................................................

3524

Fazenda Santa Isabel, Barroquinha (CE)
(10) Decreto de 2 de julho de 1996......................................................

3477

Fazenda Santa Luzia, Sapé (PB)

(84) Decreto de 30 de julho de 1996....................................................

3554

Fazenda Santana, Cruz do Espírito Santo (PB)

(13) Decreto de 2 de julho de 1996......................................................

3481

Fazenda São Simão, Água Boa (MT)
(14) Decreto de 2 de julho de 1996......................................................

3482

Fazenda Taquara, Indiaroba (SE)

(28) Decreto de 10 de julho de 1996....................................................

3496

Fazenda Tupancereten, Bela Vista (MS)

(60) Decreto de 24 de julho de 1996....................................................

3529

Gleba Piúva, Nova Mutum (MT)

(81) Decreto de 30 de julho de 1996....................................................

3551

Ipiranga, Caníndé (CE)
(71) Decreto de 29 de julho de 1996....................................................

3541

Lote nl! 85; Parte do Loteamento Araguacema,Araguacema (TO)

(69) Decreto de 29 de julho de 1996....................................................

3538

Olho D'Água e Data Guariba, ltapecuru-Mirirn e Catanhede (MA)
(70) Decreto de 29 de julho de 1996....................................................

3539

Col. Leis Rep. Fetl. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3609-3651, jul. 1996

3633
Olho D'Água, Várzea Alegre (CE)
(29) Decreto de 10 de julho de 1996

3497

Palmeira e Virtude/Antigo Ourives, Água Preta (PE)
(7) Decreto de 2 de julho de 1996..

3474

Santa Paz, Guamaré (RN)
(5) Decreto de 2 de julho de 1996......

3472

São Joaquim, Independência (CE)
(25) Decreto de 10 de julho de 1996 .

3493

Seringal Paraíso, Rio Branco (AC)
(76) Decreto de 29 de julho de 1996

3546

Seringal Triunfo, Plácido de Castro (AC)
(61) Decreto de 24 de julho de 1996
0.0

••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••

3530

Seringal Urupã, Machadinha D'Oeste e Cujubim (RO)
(54) Decreto de 24 de julho de 1996

3523

Usina Santa Clara, Capela (SE)
(58) Decreto de 24 de julho de 1996

3527

Vassouras, Carnaubais (RN)
(30) Decreto de 10 de julho de 1996 .

3498

INVENTARIANÇA
Encerramento; Ministério da Integração Regional
(20) Decreto de 8 de julho de 1996
.

3488

Encerramento; Ministério do Bem-Estar Social
(19) Decreto de 8 de julho de 1996
.

3487

IPI ver IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
IPIRANGA, CANINDÉ (CE)
Interesse social, declaração
(71) Decreto de 29 de julho de 1996 .

ISONOMIA
Servidor Público; Remuneração; Data de pagamento; Lei n" 8.237/91,
alteração; Art. 39 da Constituição
Medida Provisória n e 1.474-24, de 4 de julho de 1996...

3541

3211

IUGOSLÁVIA
Armas, exportação; Conselho de Segurança das Nações Unidas, Resolução nº 1.021195, revogação
Decreto n" 1.951, de 8 de julho de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3609-3651, jul. 1996

3417

3634

J
JUNTA DE EDUCAÇÃO DA CONVENÇÃO BATISTA MINEIRA, BELO
HORIZONTE (MG)
Utilidade pública, declaração

(34) Decreto de 11 de julho de 1996

3502

JUSTIÇA ELEITORAL
Crédito suplementar; Poder Executivo, autorização

Lei n' 9.291, de 11 de julho de 1996

3133

Orçamento; Crédito suplementar

(66) Decreto de 25 de julho de 1996

3535

JUSTIÇA FEDERAL
Custas; Primeiro e Segundo Graus

Lei n' 9.289, de 4 de julho de 1996
Publicada no DO de 5 de julho de 1996.......................................................
Republicada no DO de 8 de julho de 1996

3129
3561

L
LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NAPROVIDÊ:NCIA DE DEUS, JACI (SP)
Utilidade pública, declaração
(2) Decreto de r" de julho de 1996

.

3468

LEIORÇAMENTÃRIAverORÇAMENTO
LETRA FINANCEIRA DO TESOURO
Emissão
Dívida mobiliária
Estado de Mato Grosso
Resolução n!l 58, de 26 de julho de 1996 ..

3393

Dívida mobiliária; Estado de Minas Gerais
Resolução n g 51, de 28 de junho de 1996. Publicada no DO de
28 de junho de 1996 e republicada no DO de 2 de julho de

1996

3570

Dívida mobiliária; Município do Rio de Janeiro
Resolução n Q 50, de 28 de junho de 1996. Publicada no DO de

28 de junho de 1996 e republicada no DO de 12 de julho de
1996

3568

Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 7, p. 3609-3651,juI. 1996

3635
LICITAÇÃO
Administração Pública; Lei n 2 8.666/93, alteração
Medida Provisória n!!1.500-12, de 9 de julho de 1996..............

3344

Dispensa; Armada Brasileira; Aquisição de equipamentos; sistemas e
contratação de serviços de integração; Ministério da Marinha
(35) Decreto de 15 de julho de 1996........

3503

LOTEAMENTO ARAGUACEMA ver LOTE N' 85
LOTE N' 85 - LOTEAMENTO ARAGUACEMA
Interesse social, declaração
(69) Decreto de 29 de julho de 1996

3538

M
MÁQUINA ver EQUIPAMENTO
MATERIAL BÉLICO
Aquisição; Licitação, dispensa; Ministério da Aeronáutica
(36) Decreto de 15 de julho de 1996
(38) Decreto de 15 de julho de 1996

3504
3505

MEDICAMENTO
Uso; Propaganda; Restrições; Art. 220 da Constituição Federal
Lei n' 9.294, de 15 de julho de 1996

3171

MENSALIDADE ESCOLAR
Valor total anual, limitação
Medida Provisória n 21.477-25, de 4 de julho de 1996.............................

3227

MERCADO DE CAPITAIS
Normas; Lei nl! 4.728/65, alteração
Medida Provisória nO? 1.464-11, de 26 de julho de 1996............................

3189

MERCOSUL
Imposto de Importação; Alíquota, alteração
Decreto nO? 1.964, de 25 de julho de 1996

3459

Tarifa Externa Comum, Lista de Exceção, alteração
Decreto nO? 1.964, de 25 de julho de 1996

3459

MERCOSUL ver GRUPO MERCADO COMUM DO MERCOSUL
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 36ü9-3651,ju!. 1996

3636
MÉXICO
Acordo sobre serviços aéreos, texto, aprovação
Decreto Legislativo n Q 68, de 5 de julho de 1996

0.0 • • • • • • • • • • •

3381

MILITAR
Assistência médico-hospitalar, atendimento, indenizações, normas; Decreto n<;l 92.512186, alteração
Decreto n!11.961, de 19 de julho de 1996.

3456

Estatuto, regulamentação; Lei n" 6.880/80, alteração

Lei n' 9.297, de 25 de julho de 1996
Publicada no DO de 26 de julho de 1996........................................
Republicada no DO de 29 de julho de 1996

3183
3566

Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação; Forças
Armadas
Medida Provisória n e 1.492-11, de 9 de julho de 1996...............................

3283

MILITAR ver CONTINGENTE MILITAR BRASILEIRO
MINISTÉRIOS
Organização
Medida Provisória n!'.1.498-19, de 9 de julho de 1996...............................

3301

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL EREFORMA DO ESTADO
Cargo em comissão, remanejamento, prorrogação de prazo; Decreto
n' 1.823/96
Ministério da Previdência e Assistência Social
Decreto n Q 1.969, de 30 de julho de 1996..........
Remanejamento
Ministério da Fazenda
Decreto nl'. 1.956, de 11 de julho de 1996.......................
Ministério da Justiça
Decreto nº 1.958, de 15 de julho de 1996...............

3463

3430
3448

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
Licitação, dispensa; Aquisição de material bélico
(36) Decreto de 15 de julho de 1996............................................................
(38) Decreto de 15 de julho de 1996............................................................

3504
3505

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ARASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA
Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização, criação
Medida Provisória n!! 1.496-19, de 9 de julho de 1996...............................

3294

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3609-3651, ju!. 1996

3637
MINISTÉRIO DA CIÉNCIA E TECNOLOGIA
Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas, criação; Decreto n" 1.79JJ96,
alteração
Decreto n 21.965, de 29 de julho de 1996

3460

MINISTÉRIO DA EDUC AÇÃO E DO DESPORTO
Cargo em comissão, remanejamento, prorrogação de prazo
Decreto n<'! 1.971, de 30 de julho de 1996..................

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Cargo em comissão, criação, reclassificação
Medida Provisória n!! 1.472-26, de 4 de julho de 1996
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n<'! 1.956, de 11 de julho de 1996

3464

.

3204

.

3430

(20) Decreto de 8 de julho de 1996

.

3488

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto nº 1.958, de 15 de julho de 1996

.

3448

MINISTÉRIO DA MARINHA
Armada Brasileira; Aquisição de equipamentos; Sistemas de Contratação de serviços de integração; Licitação, dispensa
(35) Decreto de 15 de julho de 1996

3503

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL

Inventariança, encerramento

MINISTÉRIO DA PREVIDÉNCIA E ASSIST1!:NCIASOCIAL
Cargo em comissão, remanejamento, prorrogação de prazo
Decreto n!!1.970, de 30 de julho de 1996
Cargo em comissão, remanejamento, prorrogação de prazo; Decreto
ns 1.823/96
Decreto no:! 1.969. de 30 de julho de 1996

3463

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Seguridade Social, crédito suplementar
(33) Decreto de 11 de julho de 1996
(39) Decreto de 15 de julho de 1996

3501
3506

MINISTÉRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL
Inventariança, encerramento
(19) Decreto de 8 de julho de 1996

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3609-3651,jul. 1996

.

3464

3487

3638
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
(3)

Crédito suplementar
Decreto de 2 de julho de 1996.............................................

3470

Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória n Q 1.503-2, de 11 de julho de 1996..............

3361

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Orçamento; Crédito Especial
(54) Decreto de 18 de junho de 1996. Publicado noDO de 19 de junho de
1996 e retificado no DO de 29 de julho de 1996....................

3523

MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DOS ESPORTES

Seguridade Social, crédito especial
(32) Decreto de 11 de julho de 1996

.

3500

Representação no exterior; índice 125, aplicação; Representante Alterno;
Cônsul-Geral; Decreto nO;> 71.733173; Lei n!! 5.809172
Decreto n!'.1.967, de 29 de julho de 1996...........

3462

MINISTROS DE PRIMEIRA CLASSE

MOGNO

Exploração, suspensão
Decreto n" 1.963, de 25 de julho de 1996

"................................

3457

MUNICípIO DE FONTOURA XAVIER (RS)

Operação financeira; Empréstimo interno; Programa Pré-Moradia
Resolução n~ 59, de 26 de julho de 1996...............................

3396

MUNICípIO DO RIO DE JANEIRO

Letra Financeira do Tesouro (LFTRJ), emissão; Dívida mobiliaria
Resolução n" 50, de 28 de junho de 1996. Publicada no DO de 28 de junho
de 1996 e republicada no DO de 12 de julho de 1996

3568

N
NAMíBIA

Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, texto aprovação
Decreto Legislativo n Q 65, de 5 de julho de 1996.........................................

3378

NOTA DO TESOURO NACIONAL (NTN)

Emissão; Banco do Brasil S.A.; Aumento de Capital
Medida Provisória nJ! 1.504-4, de 11 de julho de 1996...............................

3362

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3609-3651,jnl. 1996

3639
Programa Nacional de Desestatização (PND); Leis nss 8.031190,
8.177/91 e 8.249/91
Medida Provisória n'l 1.486·29, de 9 de julho de 1996..............................

3259

NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL

o
OBRAS ASSISTENCIAIS SÃO VICENTE DE PAULO DE DIVINÓPOLIS,
DIVINÓPOLlS (MG)
Utilidade pública, declaração
(34) Decreto de 11 de julho de 1996

3502

OLHO D'ÁGUA E DATA GUABIBA, ITAPECURU-MIRIM E CATANHEDE (MA)

Interesse social, declaração
(70) Decreto de 29 de julho de 1996

.

3539

OLHO D'ÁGUA, VÁRZEA ALEGRE (CE)
Interesse social, declaração
(29) Decreto de 10 de julho de 1996

3497

.

OPERAÇÃO FINANCEIRA

Empréstimo externo
Prefeitura Municipal de São Paulo; Programa de Urbanização e
Verticalização de Favelas Prover/Cingapura; União Federal, garantia
Resolução n 2 52, de 28 de junho de 1996. Publicada no DO de 28 de
junho de 1996 e retificada no DO de 4 de julho de 1996...................
Programa de Desenvolvimento Comunitário da Região do Rio Gavião; Estado da Bahia
Resolução n!!54, de 19 de julho de 1996............
Sistema Viário, viadutos de ligação; Prefeitura Municipal de Bauru
(SP)
Resolução n!!55, de 19 de julho de 1996.......

3578

3386

3388

Empréstimo interno
Estado de Goiás
Resolução n!!57, de 24 de julho de 1996

.

3391

Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS)
Resolução ue 53, de 12 de julho de 1996

.

3385

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3609-3651, jul. 1996

3640
Programa para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste; Estado de
Pernambuco
Resolução n~ 56, de 24 de julho de 1996..............................................
Programa Pró-Moradia; Município de Fontoura Xavier (RS)
Resolução n'! 59, de 26 de julho de 1996.........

3389

3396

ORÇAMENTO
Elaboração, diretrizes; Exercício de 1997

Lei n' 9.293, de 15 de julho de 1996.................................................
Elaboração, diretrizes; Exercício de 1996; Lei n Q 9.082/95, alteração
Medida Provisória n'! 1.502-6, de 9 de julho de 1996.................................
União Federal; Receita; Despesa; Exercício fmanceiro de 1996
Lei n!! 9.275, de 9 de maio de 1996. Publicada no DO de 10 de maio de
1996, Suplemento ao ns 90 e retificada no DO de 11 de julho de 1996.....
Rerretificada no DO de 16 de julho de 1996

3136
3352

3573
3574

ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃO

Crédito especial
(4) Decreto de 2 de julho de 1996

.

3471

ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃO ver CRÉDITO ESPECIAL
ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃO ver também CRÉDITO SUPLEMENTAR
ORÇAMENTO ver PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
ORGANIZAÇÃO MARíTIMA INTERNACIONAL
Texto, aprovação; Resolução A. 735
Decreto Legislativo n Q 69, de 17 de julho de 1996.......................................

3382

P
PALMEIRA E VIRTUDE/ANTIGO OURIVES, ÁGUA PRETA (PEl

Interesse social, declaração
(7) Decreto de 2 de julho de 1996

.

3474

PAQUETÁ EMPREENDIMENTOS LTDA.
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Fundação Padre Hermenegildo Frascadore, Floriano (PI)
(68) Decreto de 29 dejulho de 1996
..

3537

PARAGUAI
Acordo sobre Cooperação para o Combate ao Tráfico Ilícito de Madeira,
promulgação
Decreto n Q 1.954, de 11 de julho de 1996.........

3427

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 188, n. 7, p. 3609-3651, jul. 1996

3641
PENSÃO ESPECIAL
Reajuste; Lei n!! 7.099/83, alteração
Lei n~ 9.290, de 8 de julho de 1996

.

3133

PISIPASEP ver PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAçÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
PLANO PLURIANUAL
Disposições; Período 1996/1999

Lei n'l 9.276, de 9 de maio de 1996. Publicada no DO de 10 de maio de
1996 e republicada noDO de 8 de julho de 1996.....

3574

PODER EXECUTIVO
Programação Financeira; Compatibilização Receita/Despesa; Exercício
de 1996; Decreto n2 1.923/96, alteração
Decreto n" 1.966, de 29 de julho de 1996
.

3461

pOLíTICA NACIONAL DO IDOSO
Regulamentação; Lei n" 8.842/94
Decreto n'l1.948, de 3 de julho de 1996 ....

3399

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU (SP)
Operação financeira; Empréstimo externo; Sistema VIário, viadutos de

ligações, execução
Resolução n!! 55, de 19 de julho de 1996.........................

3388

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE (MS)
Operação financeira; Empréstimo interno
Resolução no:! 53, de 12 de julho de 1996

.

3385

Operação financeira: Empréstimo externo; Programa de Urbanização
das Favelas Prover/Cingapura; União Federal, garantia
Resolução n!'.52, de 28 de junho de 1996. PublicadanoDO de 28 de junho
de 1996 e retificada no DO de 4 de julho de 1996.........

3578

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

PRESIDllNCIA DA REPúBLICA
Organização
Medida Provisória no:! 1.498-19, de 9 de julho de 1996

.

3301

PREVlDllNCIA SOCIAL
Contribuição, reajuste, regulamentação
Medida Provisória n!! 1.463-3, de 26 de julho de 1996

.

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3609-3651, jul. 1996

3187

3642
PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS
Custos; Justiça Federal

Lei nl! 9.289, de 4 de julho de 1996
Publicada no DO de 5 de julho de 1996....
Republicada no DO de 8 de jnlho de 1996.........

3129
3561

PRODUTOS FUMfGEROS
Uso; Propaganda; Restrições; Art. 220 da Constituição Federal
Lei n' 9.294, de 15 de jnlho de 1996

3171

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
Poder Executivo; Compatibilização Receita/Despesa; Exercício de 1996;
Decreto n Q 1.923/96, alteração
Decreto nl!1.966, de 29 de julho de 1996....

3461

PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO PARA ESTUDANTES CARENTES
Institucionalização; Lei n 2 8.436/92, alteração

Lei n' 9.288, de l' dejnlho de 1996................................................

3127

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DA REGIÃO DO
RIO GAVIÃO
Operação financeira; Empréstimo externo; Estado da Bahia
Resolução n Q 54, de 19 de julho de 1996

.

3386

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
Pessoa jurídica; Contribuição
Medida Provisória n"-1.485-27, de 9 de julho de 1996...............................

3257

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PISIPASEP)
Contribuição
Medida Provisória n"-1.495-8, de 9 de julho de 1996.................................

3291

PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E VERTICALIZAÇÃO DE FAVELAS
PROVERlCINGAPURA
Empréstimo externo; Prefeitura Municipal de São Paulo; União Federal,
garantia
Resolução n Q 52, de 28 de junho de 1996. Publicada no DO de 28 de junho
de 1996 e retificada no DO de 4 de julho de 1996......................................

3178

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3609-3651, jul. 1996

3643
PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
Alteração; Lei nl! 8.031190
Medida Provisória nº 1.481-38, de 4 de julho de 1996..............................

3243

Nota do Tesouro Nacional, utilização
Medida Provisória n!! 1.486-29, de 9 de julho de 1996..............................

3259

PROGRAMA PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO NORDESTE (PRODETUR)

Operação financeira; Empréstimo interno; Estado de Pernambuco
Resolução nº 56, de 24 de julho de 1996.........................

3389

PROGRAMA PRÓ-MORADIA

Operação financeira; Empréstimo interno; Município de Fontoura
Xavier (RS)
Resolução n!! 59, de 26 de julho de 1996.....................................................

3396

PSICOTRÓPICO ver ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA REDUÇÃO DA
DEMANDA, PREVENÇÃO DO USO INDEVIDO E COMBATE A PRODUÇÃO E AO TRÁFICO ILíCITO DE ENTORPECENTES E SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS

Q
QUINTO PROTOCOLO ADICIONAL
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas
196211980 n' 10
Decreton!! 1.941, de 27 dejunho de 1996. PublicadonoDO de 28 de junho
de 1996 e retificado naDO de 12 de julho de 1996..

3579

R
RADIOFUSÃO

Serviço, concessão, anulação
Fundação Metropolitana Paulista, São Paulo (SP)
(21) Decreto de 9 de julho de 1996......................................................

3489

Serviços, concessão, permissão
Fundação Evangehi Nuntiandi, Parintins (AM)
(41) Decreto de 15 de julho de 1996
(42) Decreto de 15 de julho de 1996.........

3508
3509

Serviço, concessão, renovação
Rádio Difusora de Aquidauana Ltda., Aquidauana (MS)
(67) Decreto de 29 de julho de 1996........................

3536

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3609-3651, jul. 1996

3644
Televisão Morena Ltda., Campo Grande (MS)
(64) Decreto de 25 de julho de 1996.....................................

3534

Serviço, concessão, transferência
Fundação Padre Hermenegildo Frascadore; Paquetá Empreendimentos Ltda., Floriano (P!)
(68) Decreto de 29 de julho de 1996
RÁDIO DIFUSORA DE AQUIDAUANA LTDA., AQUIDAUANA (MS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(67) Decreto de 29 de julho de 1996

3537

3536

REAL

Plano
Obrigações fmanceiras; Correção Monetária
Medida Provisória n!!1.488-13, de 9 de julho de 1996.......................

3265

REDE DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA LATINO-AMERICANA
(RITLA)
Convênio de Sede de 4/9/95, promulgação
Decreto n!! 1.968, de 30 de julho de 1996..............

3462

REPRESENTANTE ALTERNO ver MINISTROS DE PRIMEIRA CLASSE
REPúBLICA DA CROÁCIA, ZAGREB
Embaixada do Brasil, criação
(87) Decreto de 30 de julho de 1996

.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Sistema Financeiro Nacional; Lei ns 6.024/74 e Decreto-Lei n" 2.321J87
Medida Provisória n(!1.470-8, de 4 de julho de 1996.

3557

3195

s
SALÁRIO MíNIMO
Reajuste, regulamentação
Medida Provisória n!!: 1.463-3, de 26 de julho de 1996........................
SANTA PAZ, GUAMARÉ (RN)
Interesse social, declaração
(5) Decreto de 2 de julho de 1996
SÃO JOAQUIM, INDEPENDÉNCIA (CE)
Interesse social, declaração
(25) Decreto de 10 de julho de 1996

3187

..

3472

3493

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, o. 7, p. 3609-3651, juI. 1996

3645
SEGURIDADE SOCIAL
Crédito Especial, Ministério Extraordinário dos Esportes
(32) Decreto de 11 de julho de 1996

3500

Crédito Extraordinário; Ministério do Planejamento e Orçamento
Medida Provisória n Q 1.503-2, de 11 de julho de 1996

3361

Crédito Suplementar; Ministério da Saúde
(39) Decreto de 15 de julho de 1996

3506

o..

Crédito Suplementar; Órgãos do Poder Executivo
(22) Decreto de 9 de julho de 1996

3490

Organização; Recursos; Leis n" 8.019/90 e 8.212191, alteração
Medida Provisória n!!1.475-16, de 4 de julho de 1996..............................

3222

Servidor inativo, contribuição
Medida Provisória n 21.463-3, de 26 de julho de 1996..............................

3187

Servidor Público; Alíquotas de Contribuição, alteração
Medida Provisória n" 1.463-3, de 26 de julho de 1996..............................

3187

Servidor Público Civil; Contribuição Social
Medida Provisória n 21.482-25, de 4 de julho de 1996...................

3253

SERINGAL PARAíso, RIO BRANCO (AC)
Interesse social, declaração
(76) Decreto de 29 de julho de 1996

..

3546

SERINGAL TRIUNFO, PLÁCIDO DE CASTRO (AC)
Interesse social, declaração
(61) Decreto de 24 de julho de 1996

..

3530

SERINGAL URUPÁ, MACHADINHO D'OESTE E CUJUBIM (RO)
Interesse social, declaração
(54) .Decreto de 24 de julho de 1996

.

3523

Contrato por tempo determinado; Interesse público; Lei n 2 8.745/93,
alteração
Medida Provisória no:! 1.505-4, de 11 de julho de 1996

3366

SERVIÇO PÚBLICO

SERVIDOR PÚBLICO
Administração Pública, Folha de Pagamento, consignação; Decreto
1.903/96, alteração
Decreto no:! 1.955, de 11 de julho de 1996
Publicado no DO de 12 de julho de 1996 ..
Retificado no DO de 15 de julho de 1996
.
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3428
3585

3646
Remuneração; Data de pagamento
Medida Provisória n'21.479-17, de 4 de julho de 1996..

3235

Remuneração; Data de pagamento; Isonomia de vencimentos; Lei n 2
8.237/91, alteração; Art. 39 da Constituição
Medida Provisória n!!.1.474-24, de 4 de julho de 1996

3211

SERVIDOR PúBLICO CIViL
Seguridade Social; Contribuição social
Medida Provisória n'21.482-25, de 4 de julho de 1996

.

3253

Organização
Medida Provisória nO:> 1.499-20, de 9 de julho de 1996...............................

3330

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
Organização
Medida Provisória n!!.1,499-20, de 9 de julho de 1996.....................

3330

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Reestruturação, programa; Conselho Monetário Nacional
Medida Provisória n'21.507-9 de 19 de julho de 1996................

3370

Responsabilidade solidária; Lei n 2 6.024174e Decreto-Lei ns 2.321/87
Medida Provisória n\l1.470-S, de 4 de julho de 1996......

3195

J

SISTEMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPACIAIS (SINDAE)

Criação
Decreto n!! 1.953, de 10 de julho de 1996

.

3425

Licitação, dispensa; Aquisição de equipamentos; Contratação de serviços
(37) Decreto de 15 de julho de 1996..........................

3505

SISTEMA TÁTICO DE COMUNICAÇÕES DA DIVISÃO DE EXÉRCITO

SISTEMA úNICO DE SAÚDE (SUS)

Financiamento; Recursos; Assistência médico-social; Fundo de Amparo
ao Trabalhador CFAT)
Medida Provisória n!! 1.494-9, de 9 de julho de 1996.......

3289

SOCIEDADE BENEFICENTE DE COXIM, COXIM (MS)

Utilidade pública, declaração
(88) Decreto de 30 de julho de 1996

.

3557

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 7, p. 3609-3651, jul. 1996

3647
SOCIEDADE DE AÇÃO SOCIAL DOMINICANA, TORRES (RS)
Utilidade pública, declaração
(2) Decreto de 12 de julho de 1996

.

3468

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
Conselho de Administração, remuneração
Lei n' 9.292, de 12 de julho de 1996

3134

Conselho de Administração, remuneração; Lei nl!9.292/96, regulamentação
Decreto n 21.957, de 12 de julho de 1996..........................................

3447

Conselho Fiscal, remuneração
Lei n' 9.292, de 12 de julho de 1996

3134

Conselho Fiscal, remuneração; Lei ns 9.292/96, regulamentação
Decreto n Q 1.957, de 12 de julho de 1996

3447

SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA, JOlNVILLE (SC)
Utilidade pública, restabelecimento
(1) Decreto de 12 de julho de 1996

3467

SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS, MANAUS

(AMl
Utilidade pública, declaração

(34) Decreto de 11 de julho de 1996

3502

SUBSTÃNCIAS PSICOTRÓPICAS ver ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA
REDUÇÃO DA DEMANDA, PREVENÇÃO DO USO INDEVIDO E
COMBATE À PRODUÇÃO E AO TRÁFICO ILíCITO DE ENTORPECENTES E SUBSTÃNCIAS PSICOTRÓPICAS

T
TARIFA EXTERNA COMUM

Mercosul, Lista de Exceção, alteração
Decreto n!! 1.964, de 25 de julho de 1996

3459

TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP)
Criação
Medida Provisória n'l1.471-21, de 4 de julho de 1996..............................
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3648
TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, anulação
Fundação Metropolitana Paulista, São Paulo (SP)

(21) Decreto de 9 de julho de 1996

3489

Radiodifusão; Serviço, concessão, permissão
Fundação Evangelli Nuntiandi, Parintins (AM)

(41) Decreto de 15 de julho de 1996
(42) Decreto de 15 de julho de 1996

3508
3509

Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Rádio Difusora de Aquidauana Ltda., Aquidauana (MS)
(67) Decreto de 29 de julho de 1996
Televisão Morena Ltda., Campo Grande (MS)

(64) Decreto de 25 de julho de 1996

3536

:.............................................

3534

Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Fundação Padre Hennenegildo Frascadore; Paqueté Empreendimentos Ltda., Floriano (PI)

(68) Decreto de 29 de julho de 1996

3537

Serviços, organização, regulamentação
Lei n" 9.295, de 19 de julho de 1996

3176

TELEVISÃO MORENA LTDA., CAMPO GRANDE (MS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(64) Decreto de 25 de julho de 1996

3534

TERAPIAS
Uso; Propaganda; Restrições; art. 220 da Constituição Federal

Lei n"9.294, de 15 dejulho de 1996

.

3171

TRABALHADOR
Participação nos lucros

Medida Provisória n'11.487-20, de 9 de julho de 1996

.

3262

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Informática, bens de aquisição
Medida Provisória n'11.509-6, de 19 de julho de 1996...............................

3375

UNIÃO FEDERAL

u

Receita; Despesa; Exercício financeiro de 1996, estimativa
Lei n'19.275, de 9 de maio de 1996. Publicada no Suplemento ao ns 90 do
DO de 10 de maio de 1996 e retificada nos DO de 11 de julho de 1996 e

16 de julho de 1996
Rerretificada no DO de 16 de julho de 1996

3573
3574
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USINA SANTA CLARA, CAPELA (SE)
Interesse social, declaração
(58) Decreto de 24 de julho de 1996

.

3527

UTILIDADE PúBLICA
Declaração
Ação Social Capela da Santa Cruz, São Paulo (SP)
(2) Decreto de 12 de julho de 1996

3468

Asilo de Inválidos de Santos, Santos (SP)
(34) Decreto de 11 de julho de 1996

3502

Asilo São José, Bom Despacho (MG)
(88) Decreto de 30 de julho de 1996

3557

Associação Criança Renal, Curitiba (PR)
(49) Decreto de 19 de julho de 1996

3517

Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância,
Areia Branca (RN)
(2) Decreto de F de julho de 1996

3468

Associação dos Amigos dos Petrape (Pequenos Trabalhadores de
Petrclina), Petrolina (PE)
(2) Decreto de l' de julho de 1996

3468

Associação dos Artistas Portadores de Deficiência do Estado de
Rondônia (Asaporde, Very SpecialArts Rondônia), Porto Velho (RO)
(88) Decreto de 30 de julho de 1996

3557

Associação dos Cegos «Louis Braille», Belo Horizonte (MG)
(2) Decreto de l' de julho de 1996

3468

Associação dos Centros Integrados de Assistência à Criança, Níter6i (RJ)
(34) Decreto de 11 de julho de 1996

3502

Associação Missionária Catequista do Sagrado Coração, Mogi das
Cruzes (SP)
(88) Decreto de 30 de julho de 1996

3557

Associação Nacional dos Amigos da Pastoral da Criança, Curitiba
(PR)

(34) Decreto de 11 de julho de 1996

3502

Associação Paulista Feminina de combate ao Câncer, São Paulo (SP)
(40) Decreto de 15 de julho de 1996

3507

Casa da Criança Salense, Sales Oliveira (SP)
(88) Decreto de 30 de julho de 1996

3557

Clube Feminino para Proteção à Infância, Pahnital (SP)
(88) Decreto de 30 de julho de 1996

3557
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Clube Esportivo Sobre Rodas, Recife (PE)
(2) Decreto de l' de julho de 1996

3468

Conselho de Obras Paroquiais de Educação e Assistência Paróquia
de Nossa Senhora da Paz, Fortaleza (CE)
(34) Decreto de 11 de julho de 1996....................................................

3502

Conselho Particular de Coromandel da Sociedade São Vicente de

Paulo, Coromandel(MG)
(88) Decreto de 30 de julho de 1996....................................................

3557

Conselho Particular de Itapuí da Sociedade São Vicente de Paulo,

Itapuí (SP)
(88) Decreto de 30 de julho de 1996....................................................

3557

Creche Maria do CarmoAbreu Sodré, Jaboticabal (SP)
(34) Decreto de 11 de julho de 1996....................................................

3502

Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas, Alfenas (MG)
(2) Decreto de I' de julho de 1996

3468

Grupo da Fraternidade Irmão Joseph, São José da Boa Vista (SP)
(2) Decreto de 12 de julho de 1996

".............................................

3468

Instituto Santa Cruzde Harmonizaçãoe Cura,Belo Horizonte (MG)
(34) Decreto de 11 de julho de 1996....................................................

3502

Junta de Educação da Convenção Batista Mineira, Belo Horizonte (MG)
(34) Decreto de 11 de julho de 1996....................................................

3502

Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, Jaci (SP)
(2) Decreto de 12 de julho de 1996.......................................................

3468

Obras Assistenciais São Vicente de Paulo de Divinópolis, Divinôpolis (MG)
(34) Decreto de 11 de julho de 1996....................................................

3502

Sociedade Beneficente de Coxim, Coxim (MG)
(88) Decreto de 30 de julho de 1996....................................................

3557

Sociedade de Ação Social Dominicana, Torres (RS)
(2) Decreto de l' de julho de 1996.......................................................

3468

Sociedade Portuguesa Beneficente do Amazonas, Manaus (AM)
(34) Decreto de 11 de julho de 1996....................................................

3502

Restabelecimento
Ação Comunitária de Tamandaré, Rio Formoso (PE)
(1) Decreto de l' de julho de 1996.......................................................

3467

Associação dos Magistrados no Distrito Federal e nos Territórios,
Brasília (DF)
(1) Decreto de 12 de julho de 1996

3467
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Biblioteca Pública Pelotense, Pelotas (RS)

(1) Decreto de l' de julho de 1996

3467

Fundação Brasileira do Teatro, Brasília (DF)
(1) Decreto de 19 de julho de 1996

3467

Sociedade Educacional de Santa Catarina, Joinville (SC)

(1) Decreto de l' de julho de 1996

3467

v
VASSOURAS, CARNAUBAIS (RN)
Interesse social, declaração

(30) Decreto de 10 de julho de 1996...........................................................

3498

VIROLA
Exploração, suspensão
Decreto n' 1.963, de 25 de julho de 1996

3457

z
ZAGREB, REPúBLICA DA CROÁCIA
Embaixada do Brasil, criação

(87) Decreto de 30 de julho de 1996
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS

EMENDA CONSTITUCIONAL N' 12
Outorga competência à União, para instituir contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de
créditos e direitos de natureza financeira.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, promulgam, nos termos do § 3' do art. 60 da Constituição Federal, a
seguinte emenda ao texto constitucional:
Artigo único. Fica incluído o art. 74 no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, com a seguinte redação:
«Art. 74. A União poderá instituir contribuição provisória
sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e
direitos de natureza financeira.
§ l' A alíquota da contribuição de que trata este artigo não
excederá a vinte e cinco centésimos por cento, facultado ao Poder
Executivo reduzi-la ou restabelecê-la, total ou parcialmente, nas
condições e limites fixados em lei.
§ 2' À contribuição de que trata este artigo não se aplica o
disposto nos arts. 153, § 5', e 154, I, da Constituição.
§ 3' O produto da arrecadação da contribuição de que trata
este artigo será destinado integralmente ao Fundo Nacional de
Saúde, para financiamento das ações e serviços de saúde.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3653-3655, ago. 1996

3654

§ 4· A contribuição de que trata este artigo terá sua exigibilidade subordinada ao disposto no art. 195, § 6", da Constituição, e não poderá ser cobrada por prazo superior a dois anos".

Brasília, 15 de agosto de 1996
Mesa da Câmara dos Deputados

Mesa do Senado Federal

Deputado Luís Eduardo Magalhães

Senador José Sarney

Presidente

Presidente

Deputado Ronaldo Perim

Senador Teotonio Vilela Filho

1· Vice-Presidente

1· Vice-Presidente

Deputado Beto Mansur

Senador Júlio Campos

2· Vice-Presidente

2· Vice-Presidente

Deputado Wilson Campos

Senador Odacir Soares

1· Secretário

1· Secretário

Deputado Leopoldo Bessone

Senador Renan Calheiros

2· Secretário

2" Secretário

Deputado Benedito Domingos

Senador Ernandes Amorim

3· Secretário

4· Secretário

Deputado João Henrique

Senador Eduardo Suplicy

4· Secretário

Suplente de Secretário

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 13
Dá nova redação ao inciso II do art. 192
da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3· do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto constitucional:
Artigo único. O inciso II do art. 192 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 192
.

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n.8, p. 3653-3655, ago. 1996

3655
II - autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, resseguro, previdência e capitalização, bem como do órg-ão
oficial fiscalizador."
Brasília, 21 de agosto de 1996
Mesa da Câmara dos Deputados

Mesa do Senado Federal

Deputado Luís Eduardo Magalhães
Presidente
Deputado Ronaldo Perim
12 Vice-Presidente

Senador José Sarney
Presidente
Senador Teotonio Vilela Filho
12 Vice-Presidente

Deputado Beta Mansur

Senador Júlio Campos

22 Vice-Presidente
Deputado Wilson Campos
1º Secretário
Deputado Leopoldo Bessone
22 Secretario
Deputado Benedito Domingos
3 2 Secretário

22 Vice-Presidente

Deputado João Henrique

4º Secretário

Senador Odacir Soares

12 Secretário
Senador Renan Calheiros
22 Secretário
Senador Ernandes Amorim

42 Secretário
Senador Eduardo Suplicy
Suplente de Secretário
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LEIS

LEI N' 9.298, DE l' DE AGOSTO DE 1996
Altera a redação do § L"do art. 52 da Lei
n' 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' O § I" do art. 52 da Lei n' 8.078, de 11 de setembro de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 52 -

.

§ I" As multas de mora decorrentes do inadimplemento de
obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por
cento do valor da prestação."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, l' de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 188, n. 8, p. 3657-3660, ago. 1996
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LEI 9.299, DE 7 DE AGOSTO DE 1996
Altera dispositivos dos Decretos-Leis nve
1.001 e 1.002, de 21 de outubro de 1969,
Códigos Penal Militar e de Processo Penal
Militar, respectivamente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1° O art. 9° do Decreto-Lei nO 1.001, de 21 de outubro de
1969 - Código Penal Militar, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
«Art. 9º

.

II -

..

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em
comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora
do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;
f) revogada.

Parágrafo único. Os crimes de que trata este artigo, quando
dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum..

Art. 2° O caput do art. 82 do Decreto-Lei nO 1.002, de 21 de
outubro de 1969 - Código de Processo Penal Militar, passa a vigorar
com a seguinte redação, acrescido, ainda, o seguinte § 2°, passando o
atual parágrafo único a § 1·.
«Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes
dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos,
em tempo de paz:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v.1SS, n. S, p. 3657-3660, ago. 1996
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.........................................................................................................

§ 1"

.

§ 2" Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra

civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial
militar à justiça comum."
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
NelsonA Jobim
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Zenildo de Lucena
Lélio Viana Lôbo

LEI N" 9.300, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Acrescenta parágrafo ao art. 9!! da Lei n!!

5.889, de 8 de junho de 1973, que estatui
normas reguladoras do trabalho rural e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1" O art. 9" da Lei n? 5.889, de 8 de junho de 1973, passa a
vigorar com o acréscimo do seguinte § 5":
«Art. 9Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 5" A cessão pelo empregador, de moradia e de sua infraestrutura básica, assim como, bens destinados à produção para
sua subsistência e de sua família, não integram o salário do
trabalhador rural, desde que caracterizados como tais, em contrato escrito celebrado entre as partes, com testemunhas e notiCo\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3657-3660, age. 1996
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ficação obrigatória ao respectivo sindicato de trabalhadores rurais».

Art. 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3· Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva

LEI N· 9.301, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Revoga o art. 75 da Lei n!! 9.100, de 29
de setembro de 1995, que estabelece normas
para a realização das eleições municipais de
3 de outubro de 1996, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1· É revogado o art. 75 da Lei n? 9.100, de 29 de setembro
de 1995.
Art. 2· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v.188, n. 8, p. 3657-3660, ago. 1996

MEDIDA PROVISÓRIA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.513, DE 6 DE AGOSTO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$106.000.000,OO,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com O § 3º do"art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1e Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Orçamento
Fiscal da União (Lei n· 9.175, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$106.000.000,OO (cento e seis milhões de reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado
no Anexo H desta medida provisória.
Art. 3· Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo IH.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Brasília, 6 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 7.8.1996, págs. 14833/14834.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.514, DE 7 DE AGOSTO DE 1996
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização de instituições financeiras, e dá outras providências.

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

Art. 1º A redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos
estabelecidos nesta medida provisória, preferencialmente mediante
a privatização, extinção, ou transformação em instituição não financeira ou agência de fomento, de instituições financeiras sob controle
acionário da Unidade da Federação.
Parágrafo único. A extinção das instituições financeiras a que
se refere o caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária legalmente admitida.

Art. 2º A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta medida
provisória.
Art. 3º Para os fins desta medida provisória, poderá a União, a
seu exclusivo critério:
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I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-la ou extingui-la;

11 - financiar a extinção ou a transformação da instituição
financeira em instituição não financeira ou agência de fomento,
quando realizada por seu respectivo controlador;

111 - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira, ou prestar garantia a financiamento
concedido pelo Banco Central do Brasil para o mesmo fim, segundo
normas baixadas pelo Conselho MonetãrioNacional;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas, e
refinanciar os créditos assim adquiridos; ou
V - em caráter excepcional e atendidas as condições especificadas no art. 5", financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização.
§ I" A adoção das medidas autorizadas neste artigo será precedida das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da
Unidade da Federação respectiva.
§ 2º Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros
contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as
condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3" O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo será
precedido da assunção, pela Unidade da Federação, das dívidas de
responsabilidade das entidades por ela controladas.

Art. 4" Observado o disposto no artigo seguinte, as autorizações
de que tratam os incisos 111 e IV do artigo anterior restringem-se aos
casos em que haja:
I -

lei específica da Unidade da Federação autorizando:

a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;
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b) a utilização do produto da privatização no pagamento do
financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos III e IV
do artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com
esta..e
c) o depósito, junto ao Banco Central do Brasil, das ações de sua
propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou
II - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei n" 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.
Art. 5" Nas hipóteses dos incisos IV e V do art. 3", quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a Unidade da
Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição
financeira, não houver a transformação de todas elas em instituições
não financeiras ou agências de fomento, a participação da União no
processo não poderá ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos
necessários, devendo a Unidade da Federação adotar, dentre outras,
as seguintes medidas, envolvendo, em conjunto ou isoladamente,
recursos em montante pelo menos equivalente ao da participação da
União:
I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidade por este controladas junto à instituição financeira;

II - assunção de dívidas da instituição financeira junto a
terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em
balanço, incluindo passivo de natureza atuarial ou trabalhista; e
III - capitalização da instituição financeira.
Parágrafo único. Nos casos de que trata o caput deste artigo, a
adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória dependerá
ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual se dará à
vista de:
a) aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de
assegurar sua profissionalização;
b) parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal do
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Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento
da instituição financeira.

Art. 6º A União pagará as aquisições de controle e de crédito e
concederá os financiamentos de que trata o art. 3º, com títulos do
Tesouro Nacional, com prazo de resgate e juros estabelecidos em ato
do Ministro de Estado da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. 7º Para efeito do disposto na alínea b do inciso I, do art. 4º,
o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional,
em até cinco dias úteis, a importância recebida em, moeda corrente
ou em títulos da dívida pública federal.
Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput
deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da
instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por
títulos da dívida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro
Nacional.

Art. 8º Na hipótese do inciso II do art. 4º, o resultado líquido da
privatização da instituição financeira será utilizado pela União na
quitação total ou parcial de financiamento ou refinanciamento concedido com base nesta medida provisória.
Art. 9º Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério o
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
tenham seu controle adquirido na forma do art. 3º, inciso I, desta
medida provisória, bem assim daquelas que tenham suas ações
desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei nº 2.321, de
1987.
Art. 10. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias
ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de
receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e 159,
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inciso I, letra a, e inciso Il, da Constituição, bem assim, quando for o
caso, ações representativas do controle acionário da instituição financeira.

Art. 11. Os contratos de financiamento ou refinanciamento de
que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias
e contragarantias referidas no artigo anterior:
I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplência, contra as contas bancárias depositárias das receitas
próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos com os acréscimos legais e contratuais;

n - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos
a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores
à sua celebração;

In - que, na hipótese de não transferência do controle acionário da instituição ou da não transformação em instituição não financeira ou agência de fomento, pelo menos cinqüenta por cento dos
dividendos por ela distribuídos ao controlador serão utilizados para
a amortização das obrigações financeiras previstas no contrato.
Art. 12. A exclusivo critério da Uuião, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedades de Unidade da Federação em
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.

Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será
estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores
independentes contratados pelas partes.
Art. 13. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante da quantia em atraso, sem prejuízo
das demais cominações legais ou contratuais.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3661-3928, ago. 1996

3667
Art. 14. Os contratos de financiamento ou refinanciamento decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 30 de
junho de 1997.
Art. 15. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização
das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido com
base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n· 2.321, de 1987, e
de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de
Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
Art. 16. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação dos
empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados programas.
Art. 17. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.515, DE 15 DE AGOSTO DE 1996
Altera o limite de dedução de que trata o
§ 2' do art. l" da Lei n" 8.685, de 20 dejulho
de. 1993, que cria mecanismos de fomento à
atividade audiovisual, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. I" A dedução de que trata o § 2" do art. I" da Lei n? 8.685,
de 20 de julho de 1993, no caso de pessoas jurídicas, fica limitada a
três por cento do imposto devido, e a soma das deduções referidas no
art. 6" da Lei n' 8.849, de 28 de janeiro de 1994, na redação dada pelo
art. 2" da Lei n" 9.064, de 20 de junho de 1995, não poderá reduzir o
imposto devido em mais de cinco por cento, observado o disposto no §
2' do art. 10 da Lei n" 8.541, de 23 de dezembro de 1992.
Art. 2· As alíneas a e b do § 2" do art. 4"da Lei n" 8.685, de 1993,
passam a vigorar com a seguinte redação;
«Art. 4º

.

§ 2"

.

a) contrapartida de recursos próprios ou de terceiros correspondente a vinte por cento do orçamento global;

b) limite do aporte de recursos objeto dos incentivos de R$
3.000.000,00 (três milhões de reais) por projeto;
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »>

Art. 3· A partir da publicação desta medida provisória, a pessoa
jurídica poderá efetuar a dedução de que trata o art. 1" nos recolhimentos mensais do Imposto de Renda e no saldo do imposto apurado
na declaração de ajuste anual.

§ 1" Se o valor do incentivo deduzido durante o período-base,
for superior ao calculado, com base no imposto devido na declaração
de ajuste anual, a diferença deverá ser recolhida no mesmo prazo
fixado para o pagamento da quota única do Imposto de Renda.
§ 2" Sobre o recolhimento de que trata o parágrafo anterior será
observada a legislação tributária pertinente.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 15 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Weffort
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.516, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Altera a legislação do Imposto deRenda
e da contribuição social sobre o lucro liquido.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição qu" Ih"
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º o valor da contribuição social sobre o lucro líquido, não
poderá s"r daduzido para efeito de determinação do lucro real, nem
de sua própria base de cálculo.
Parágrafo único. Os valores da contribuição social a que se
refere este artigo, registrados como custo ou despesa, deverão ser
adicionados ao lucro líquido do respectivo período de apuração para
efeito de determinação do lucro real " de sua própria base de cálculo.
Art. 2º A contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
instituições a que se refere o § I" do art. 22 da Lei n" 8.212, de 24 de
julho de 1991, será calculada à alíquota de dezoito por cento,
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos em relação aos períodos de apuração
iniciados a partir de 1º de janeiro de 1997.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
Republica.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA 1.517, DE 30 DE AGOSTO DE 1996
Concede subvenção econômica ao preço
do óleo diesel consumido por embarcações
pesqueiras nacionais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que Ih"
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção
econômica ao preço do óleo diesel adquirido para o abastecimento de
embarcações pesqueiras nacionais, limitada ao valor da diferença
entre os valores pagos por embarcações pesqueiras nacionais e estrangeiras.
Parágrafo único. O Poder Executivo disciplinará as condições
operacionais para o pagamento e controle da subvenção de que trata
este artigo.,
Art. 2" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 30 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
Francisco Dornelles
Raimundo Brito

REEDIÇÕES
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.466-3, DE I" DE AGOSTO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da União - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário até o limite
de R$ 8.000.000.000,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3" do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União recurso sob supervisão do Ministério da Fazenda, créditoextraordiCal. LeisRep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3661-3928, ago. 1996
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nário até o limite de 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da emissão de Títulos da Dívida Pública
Federal Interna.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.466-2, de 4 de julho de 1996.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 1º de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 2.8.1996, pág. 14457.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.467-3, DE 1º DE AGOSTO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, crédito extraordinário até o limite
de R$ 800.000.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. F Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, crédito extraordinário até o limite de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
medida provisória.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3661-3928, age. 1996

3672
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.467-2, de 4 de julho de 1996.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, I" de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado noDO de 2.8.1996, págs. 14457/14459.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.468-9, DE l' DE AGOSTO DE 1996
Dá nova redação ao parágrafo único do
art. 1'1 da Lei nº 8.995, de 24 de fevereiro de
1995, que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a transferir
à Companhia Fluminense de Trens Urbanos
(Flumitrens), recursos para pagamento de
pessoal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" O parágrafo único do art. I" da Lei nº 8.995, de 24 de
fevereiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«M. 1º

.

Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo fica
condicionada até o limite de R$ 164.130.653,00 (cento e sessenta
e quatro milhões, cento e trinta mil, seiscentos e cinqüenta e três
reais) e correrá à conta de dotação orçamentária da CBTU."
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.468-8 de 4 de julho de 1996.
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Art. 3Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Q
Brasília, 1Qde agosto de 1996; 175 da Independência e 108 Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Odacir Klein
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.469-8, DE 10 DE AGOSTO DE 1996
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbras), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbras), por intermédio do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhôes de reais) com
recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado
exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas,
exceto pessoal.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o prazo
de um ano e taxa dejuros de seis por cento ao ano, não se lhe aplicando
as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente, para a realização de operações financeiras com órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta, assim
como as limitações associadas ao endividamento do setor público.
Art. 2Q O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando
os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de DesenColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 188, n. 8, p. 3661-3928, ago. 1996

3674
volvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbras ou, por solicitação desta, liberar
OS recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 3· A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de
Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na
forma do artigo precedente.
Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.469-7, de 4 de julho de 1996.
Art .. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 1· de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
Repúbliéa.
FERNANDO HENRI~UE CARDOSO
Odacir Klein
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.470-9, DE F DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre a responsabilidade eolidaria de controladores de instituições submetidas aos regimes de que tratam a Lei n!? 6.024.
de 13 de março de 1974, e o Decreto-Lei nº
2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a
indisponibilidade de seus bens, sobre a responsabilização das empresas de auditoria
contábil ou dos auditores contábeis independentes; sobre privatização de instituições
cujas ações sejam desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n' 2.321, de 1987, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1" A responsabilidade solidária dos controladores de instituições financeiras estabelecida no art. 15 do Decreto-Lei n" 2.321, de
25 de fevereiro de 1987, aplica-se também aos regimes de intervenção
e liquidação extrajudicial de que trata a Lei n" 6.024, de 13 de março
de 1974.
Art. 2" O disposto na Lei n" 6.024, de 1974, e no Decreto-Lei n"
2.321, de 1987, no que se refere à indispouibilidade de bens, aplica-se,
também, aos bens das pessoas, naturais ou jurídicas, que detenham
o controle, direto ou indireto das instituições submetidas aos regimes
de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial
temporária.
§ 1" Objetivando assegurar a normalidade de atividade econômica e os interesses dos credores, o Banco Central do Brasil, por
decisão de sua diretoria, poderá excluir da indispouibilidade os bens
das pessoas jurídicas controladoras das instituições financeiras submetidas aos regimes especiais.
§ 2º Não estão sujeitos à indisponibilidade os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis, nos termos da legislação em vigor.
§ 3" A indisponibilidade não impede a alienação de controle,
cisão, fusão ou incorporação da instituição submetida aos regimes de
intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.

Art. 3" O inquérito de que trata o art. 41 da Lei n" 6.024, de
1974, compreende também a apuração dos atos praticados ou das
omissões incorridas pelas pessoas naturais ou jurídicas prestadoras
de serviços de auditoria independente às instituições submetidas aos
regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração
especial temporária.
Parágrafo único. Concluindo o inquérito que houve culpa ou dolo
na atuação das pessoas de que trata o caput, aplicar-se-á o disposto
na parte final do caput do art. 45 da Lei n" 6.024, de 1974.
Art. 4" Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 2" e 15 da Lei n" 6.024, de 1974, e no art. 1" do
Decreto-Lei n" 2.321, de 1987, é facultado ao Banco Central do Brasil,
visando assegurar a normalidade da economia pública e resguardar
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os interesses dos depositantes, investidores e demais credores, sem
prejuízo da posterior adoção dos regimes de intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, determinar as
seguintes medidas:
l-capitalização da sociedade, com o aporte de recursos necessários ao seu soerguimento, em montante por ele fixado;
II - transferência do controle acionário;

III - reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou cisão.
Parágrafo único. Não implementadas as medidas de que trata
este artigo, no prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil,
decretar-se-á o regime especial cabível.
Art. 5Q No resguardo da economia pública e dos interesses dos
depositantes e ínvestidores, o interventor, o líquidante ou o conselho
diretor da instituição submetida aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária, quando prévia e expressamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, poderá:
l-transferir para outra ou outras sociedades, isoladamente
ou em conjunto, bens, direitos e obrigações da empresa ou de seus
estabelecimentos;
II - alienar ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar a
assunção de obrigações por outra sociedade;
III - proceder à constituição ou reorganização de sociedade ou
sociedades para as quaís sejam transferidos, no todo ou em parte,
bens, direitos e obrigações da instituição sob intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, objetivando a
continuação geral ou parcial de seu negócio ou atividade.
Art. 6Q A implementação das medidas-previstas no artigo anterior e o encerramento, por qualquer forma, dos regimes de intervenção, líquidação extrajudicial ou administração especial temporária,
não prejudicarão o andamento do inquérito para apuração das responsabilidades dos controladores, administradores, membros dos
conselhos e das pessoas naturaís ou jurídicas prestadoras de serviços
de auditoria independente às instituições submetidas aos regimes de
que tratam a Lei n Q 6.024, de 1974, e o Decreto-Lei n" 2.321, de 1987.
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Art. 7' A intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições
financeiras poderão, também, a critério do Banco Central do Brasil,
ser executadas por pessoa jurídica.
Art. 8' Instaurado processo administrativo contra instituição
financeira, seus administradores, membros de seus conselhos, a
empresa de auditoria contábil ou o auditor contábil independente, o
Banco Central do Brasil, por decisão da diretoria, considerando a
gravidade da falta, poderá, cautelarmente:
I - determinar o afastamento dos indiciados da administração dos ne~~cios da instituição, enquanto perdurar a apuração de suas
responsabIlIdades;
II - impedir que os indiciados assumam quaisquer cargos de
direção ou administração de instituições financeiras ou atuem como
mandatários ou prepostos de diretores ou administradores;
Ilf -

impor restrições às atividades da instituição financeira;

IV - determinar à instituição financeira a substituição da empresa de auditoria contábil ou do auditor contábil independente.
§ I" Das decisões do Banco Central proferidas com base neste
artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no prazo de cinco dias.

§ 2' Não concluido o processo, no âmbito do Banco Central do
Brasil, no prazo de 120 dias, a medida cautelar perderá sua eficácia.
§ 3' O disposto neste artigo aplica-se às demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Art. 9' A alienação do controle de instituições financeiras cujas
ações sejam desapropriadas pela União, na forma do Decreto-Lei n"
2.321, de 1987, será feita mediante oferta pública, na forma de
regulamento, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
§ I" O decreto expropriatório fixará, em cada caso, o prazo para
alienação do controle, o qual poderá ser prorrogado por igual período.
§ 2' Desapropriadas as ações, o regime de administração especial temporária prosseguirá, até que efetivada a transferência, pela
União, do controle acionário da instituição..
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Art. 10. As instituições financeiras cujas ações sejam desapropriadas pela União permanecerão, até a alienação de seu controle,
para todos os fins, sob o regime jurídico próprio das empresas privadas.
Art. 11. Nos empréstimos realizados no ãmbito do Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer) poderão ser aceitos, como garantia, títulos ou
direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias sejam
representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal vendidos em leilões competitivos, o valor nominal das garantias deverá
exceder em pelo menos vinte por cento o montante garantido.

Art. 12. Na hipótese de operações financeiras ao amparo do
Proer, o Banco Central do Brasil informará, tempestivamente, à
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, em cada caso:
I - os motivos pelos quais a instituição financeira solicitou
sua inclusão no Programa;

n -

o valor da operação;

In - os dados comparativos entre os encargos financeiros cobrados no Proer e os encargos financeiros médios pagos pelo Banco
Central do Brasil na colocação de seus títulos no mercado;
N - as garantias aceitas e seu valor em comparação COm o
empréstimo concedido.

Art. 13. Os arts. 22 e 26 da Lei n? 6.385, de 7 de dezembro de
1976, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 22

.

§ 1º Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir
normas aplicáveis às companhias abertas sobre:
§ 2º O disposto nos incisos n e N do parágrafo anterior não
se aplica às institniçôes financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, as quais continuam
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sujeitas às disposições da Lei n"4.595, de 31 de dezembro de 1964,
e aos atos normativos dela decorrentes.»
«Art. 26
.
.........................................................................................................

§ 3" Sem prejuízo do disposto no parágrafo precedente, as
empresas de auditoria contábil ou os auditores contábeis independentes responderão administrativamente, perante o Banco
Central do Brasil, pelos atos praticados ou omissões em que
houverem incorrido no desempenho das atividades de auditoria
de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.
§ 4" Na hipótese do parágrafo anterior, o Banco Central do
Brasil aplicará aos infratores as penalidades previstas no art. 11
desta lei.»
Art 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.470-8, de 4 de julho de 1996.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, F de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIAN" 1.471-22, DE {" DE AGOSTO DE 1996
Institui a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep,
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do
Fundo da Marinha Mercante, e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 12 A partir de 12 de dezembro de 1994, o Banco Central do
Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), apurada de
acordo com o disposto nesta medida provisória e em normas a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 22 A TJLP será calculada a partir da rentabilidade nominal média, em moeda nacional, verificada em periodo imediatamente
anterior ao de sua vigência, dos títulos da Dívida Pública externa e
interna de aquisição voluntária.
Art. 32 As normas a que se refere o art. 12 , in fine, a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, disporão, dentre outros
aspectos, sobre:
I -

período de vigência da TJLP, observado o prazo mínimo

de três meses;
11 - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como de
longo prazo;

111 - especificação dos títulos da Dívida Pública interna e externa que servirão de base para cálculo da TJLP;
IV - o prazo do período de apuração de rentabilidade a que se
refere o caput do art. 22 ;
V - as proporções em que a rentabilidade nominal média em
moeda nacional de cada título será considerada no cálculo da TJLP.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a
legislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses de aplicação
da TJLP, além das previstas nesta medida provisória.
Art. 42 Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do
Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante,
repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a
financiamentos contratados a partir de 12 de dezembro de 1994, terão
como remuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respectivo período, ressalvado o disposto no § 12 do art. 52 e nos arts. 62 e 72
desta medida provisória.
Parágrafo único. O BNDES transferirá, nos prazos legais, ao
Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador o valor correspondente à TJLP aludida no caput deste artigo,
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limitada a seis por cento ao ano, c~pitali~ada a ..:uferenç~, podendo o
Conselho Monetáno Naeional, apos mamfestaçao favoravel do Conselho Deliberativo do Fundo de Amp:u:o a<:Trabalhador (Codefat) e
do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep, alterar esse
limite.
Art. 5' O BNDES poderá aplicar até vinte por cento dos recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, excetuados os
de que trata o art. 11 desta medida provisória, em operações de
financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à produção
ou comercialização de bens com reconhecida inserção internacional.
§ l' Os recursos referidos no caput deste artigo, bem como os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar
dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central do
Brasil.
§ 2" O limite estabelecido no caput deste artigo poderá ser
ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat),

Art. 6' Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador aplicados nas operações de financiamentos de que trata o art. 5' desta
medida provisória terão como remuneração a taxa de Juros para
Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário de Londres (Líbor) informada pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em
cada operação de financiamento.
Parágrafo único. O BNDES transferirá ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador a remuneração prevista no caput deste artigo, no prazo
a que se refere o art. 3' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 7' Os recursos do Fundo da Marinha Mercante destinados
a financiamentos contratados a partir de l' de setembro de 1995, bem
como os respectivos saldos devedores, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos Estados Unidos
da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Os encargos e comissões, bem como os prazos,
nas hipóteses de que trata o caput deste artigo, serão definidos pelo
Conselho Monetário Nacional.
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Art. 8" A partir de l' de dezembro de 1994, os recursos dos
fundos mencionados no art. 4' desta medida provisória, repassados
ao BNDES ou por este administrados e destinados a financiamentos
contratados até 30 de novembro de 1994, terão a Taxa Referencial
(TR) a que alude o art. 25 da Lei n' 8.177, de l' de março de 1991,
substituída pela TJLP, ajustada por fator de redução a ser definido
pelo Conselho Monetário Nacional, mantidos os juros previstos nos
§§ 2' e 3' do art. 2' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos ali aludidos.
Art. 9' Será admitida a aplicação, a partir de l' de setembro de
1995, do critério de que trata o art. 7', em substituição ao previsto no
art. 8' desta medida provisória, quanto aos recursos do Fundo da
Marinha Mercante e aos saldos devedores dos financiamentos a que
se destinam, contratados até 31 de agosto de 1995.
Parágrafo único. A substituição prevista no caput deste artigo
se dará por opção dos beneficiários dos financiamentos ali aludidos,
em prazos e condições a serem regulamentados pelo BNDES.
Art. 10. A apuração dos valores das obrigações pecuníárias
devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de Amparo
ao Trabalhador e ao Fundo da Marinha Mercante, bem assim dos
valores dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os
respectivos recursos, será efetuada com base no critério pro rata
tempere.
Art. 11. O disposto nesta medida provisória aplica-se aos depósitos especiais de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
definidos pelo art. 9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990, alterado
pelo art. l' da Lei n' 8.352, de 28 de dezembro de 1991, a partir da
liberação dos empréstimos realizados com os referidos recursos,
quando destinados a programas de investimento voltados para a
geração de empregos e renda.
Art. 12. Os saldos das contas dos partícipantes do Fundo de
Participação Pis-Pasep terão, a partir de l' de dezembro de 1994, a
Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 38 da Lei n' 8.177, de F de
março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução
a que alude o art. 8' desta medída provisória.
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Art. 13. A partir de 1· de dezembro de 1995, o Conselho Delibeativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o Conselho
~iretor do Fundo de Participação Pis-Pasap e a Comissão do Fundo
da Marinha Mercante poderão propor ao Conselho Monetário Nacional a adoção de outros critérios legais para a remuneração dos
respectivos :ec~sos, em substituição à TJLP de que trata esta
medida proVIsóna.
Art. 14. Nas hipóteses de falência, liquidação extrajudicial ou
intervenção em instituição financeira agente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou da Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame), estes sub-rogar-se-ão
automaticamente, de pleno direito, nos créditos e garantias constituídos em favor do agente financeiro, decorrentes das respectivas operações de repasse.
Art. 15. Observado o disposto no art. S·, in fine, desta medida
provisória, ficam revogados o art. 25 da Lei n· S.177, de 1· de março
de 1991, e os §§ 2· e 3· do art. 2· da Lei n? S.019, de 11 de abril de 1990.
Art.' 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n·1.471-21, de 4 de julho de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, F de agosto de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.472-27, DE 1· DE AGOSTO DE 1996
Dispõe so~re os quadros decargos do Grupo-Direçõo eAssessoramenro Superiores (DAS)
da Advocacia-Geral da União. do Ministério
da Fazenda, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. l' São criados e reclassificados, na Advocacia-Geral da
União, os cargos constantes dos Anexos I a VI.
Art. 2' São criados no Ministério da Fazenda, a serem alocados
na Secretaria da Receita Federal, 276 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo dezoito cargos
DAS 101.3, 84 cargos DAS 101.2 e 174 cargos DAS 101.1.
Art. 3' São criados na Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab) 36 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo um cargo DAS 101.6, quatro cargos
DAS 101.4, oito cargos DAS 101.3, quatorze cargos DAS 101.2, seis
cargos DAS 101.1 e três DAS 102.2.
§ l' São igualmente criadas na Sunab 194 Funções Gratificadas (FG) sendo 147 FG-1, treze FG-2 e 34 FG-3.

§ 2' Para a reestruturação da Sunab, fica o Poder Executivo
autorizado a alterar a denominação e a especificação dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem aumento de despesas, no prazo de até trinta dias.
Art. 4' O cargo de Consultor Jurídico de Ministério e do Estado-Maior das Forças Armadas, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), corresponde ao nível 101.5.
.
Art. 5' Fica assegurada a percepção da vantagem prevista no
art. 1', inciso I, e § P, do Decreto-Lei n' 2.333, de 11 dejunbo de 1987,
com a disciplina nele estabelecida, aos seus beneficiários, inclusive
àqueles integrantes de quadros de entidades não mais sujeitas a
regime especial de remuneração.
§ l' Os efeitos financeiros do disposto neste artigo vigoram,
para os beneficiários referidos no caput, a partir de 19 de setembro
de 1992.
§ 2' À vantagem referida neste artigo fazem jus também os
titulares de cargos integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da
União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar n' 73, de 10 de
fevereiro de 1993, e os Juízes do Tribunal Marítimo instituído pela
Lei n' 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, com as modificações introduzidas pela legislação ulterior.
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Art. 6' Ficam prorrogados, por mais 24 meses, a partir do seu
término, OS prazos referidos no art. 20 da Lei n" 9.028, de 12 de abril
de 1995.
Art. 7' O § 3' do art. 17 da Lei n' 8.429, de 2 de junho de 1992,
passa a vigorar com seguinte redação:
«§ 3' No caso de a ação principal ter sido proposta pelo
Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3' do
art. 6' da Lei n' 4.717, de 29 de junho de 1965."
Art. 8º As despesas decorrentes da aplicação deste medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.472-26, de 4 dejulbo de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, l' de agosto de 1996; 175' da Independência e 108 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão
ANEXaI
Advocacia-Geral da União
Situação Anterior

N'de
Cargos

10

Denominação

Consultor da
União

Situação Nova
Código

Nllde
Cargos

Denominação

Gabinete do Advogado-Geral da União
Consultor da
10
DAS 102.5
União
3
Adjunto do

3

Adjunto do
Advogado-Geral

1
6
3

Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete

DAS 102.5
DAS 101.5
DAS 102.4
DAS 101.3

Advogado-Geral
1
6
3

Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete

Código

DAS 102.6
DAS 102.6
DAS 101.5
DAS 102.4
DAS 101.3
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Situação Anterior

N'de
Denominação
Cargos
2
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
11
5
Diretor de Divisão

Situação Nova

Código

N'de
Cargos

DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.3

2
16
5

Denominação

Código

Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Coordenador

DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.3

ANEXO II

Advocacia-Geral da União
NO de Cargos

I

Denominação

Código

I - Gabinete do Consultor-Geral da União
1
1
1

5
1
5
2
1
8
2
1
3

Assessor Jurídico

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

Situação Anterior

Nllde
Cargos

DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1

Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

Denominação

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.4
102.3
102.3
101.2
101.1
101.3
101.2
101.1

Situação Nova

Código

Nllde
Cargos

Denominação

Código

m-

3
2

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

A<ijunto do Procurador-Geral

DAS 102.5
DAS 102.3
DAS 101.4
DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
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ANExom

Advocacia-Geral da União
Denominação
Código
NU de Cargos
I _ Gabinete dos Procuradores Regionais em Brasília, no Rio de Janeiro e
em São Paulo: estrutura unitária
Chefe de Gabinete
DAS 101.3
1
DAS 102.3
Assessor Jurídico
4
DAS 102.2
Assessor Técnico
2
Oficial de Gabinete
DAS 101.1
2
DAS 101.3
Coordenador
1
Chefe de Divisão
DAS 101.2
3
DAS 101.1
Chefe de Serviço
6

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

1
3
2
2
1
3
6

DAS 101.3
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

ANEXO IV

Advocacia-Geral da União
NO de Cargos

I

Código

Denominação

I - Procuradoria da União no Distrito Federal e nos Estados de
São Paulo e do Rio de Janeiro: estrutura unitária
Assessor Jurídico
Assessor Técnico

4
2
1

Coordenador

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

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

2
1
1

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

m-

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

1
1
1

Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3
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N2de Cargos

I

Denominação

I

Código

\

DAS 102.3
DAS 102.2

I

Código

I

DAS 102.2

I

DAS 102.2

I

DAS 102.2

IV - Procuradoria da União nos Estados do Amapá,
Roraima e Tocantins: estrutura unitária

1
1

I

Assessor Jurídico
Assessor Técnico

ANEXO V
Advocacia-Geral da União
N2de Cargos

I

Denominação
I - Procuradorias Seccionais da União - Padrão A
(quatro Procuradorias); estrutura unitária

2

I

Assessor Jurídico

II - Procuradorias Seccionais da União - Padrão B
(nove Procuradorias): estrutura unitária

1

I

Assessor Jurídico

lI! - Procuradorias Seccionais da União - Padrão C
(vinte e oito Procuradorias); estrutura unitária

1

I

Assessor Jurídico

ANEXO VI
Advocacia-Geral da União
N2de Cargos

Denominação

Código

Diretoria-Geral de Administração

1
2
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe de Divisão

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.473-21, DE 1º DE AGOSTO DE 1996
Dá nova redação a dispositivos da Lei n!!
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1Q O § 6Q do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei n Q 8.742, de
7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 20
.
.........................................................................................................

§ 6Q A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe mu1tiprofissional do Sistema Unico de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim específico, na forma estabelecida em regulamento.
........................................................................................................

)

..Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ 1Q A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.
§ 2Q Na hipótese da concessão do benefício após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do requerimento.»
..Art. 40
.
§ 1Q A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que
o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2Q É assegurado ao maior de setenta anos e ao ínválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do.§ 1" do art. 139
da Lei n Q 8.213, de 24 de julho de 1991."
Art. 2Q OS órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6Q do
art. 20 e no art. 37 da Lei n" 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
Art. 3Q O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n" 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de 1Q de janeiro de 1996.
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Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.473-20, de 4 de julho de 1996.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 1· de agosto de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.474-25, DE 1" DE AGOSTO DE 1996
Fixa critérios para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o AnexoII da Lei n!? 8.237. de 30
de setembro de 1991. para implementação da
isonomia a que se refere o § 1!? do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências.

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

Art. 1· Esta medida provisória dispõe sobre o processo de implementação da isonomia de vencimentos dos servidores do Poder
Executivo com os dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de
Contas da União e do Ministério Público da União.
Art. 2· A equiparação do vencimento básico dos servidores civis
do Poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo e
Judiciário, bem como do Tribunal de Contas da União e do Ministério
Público da União, far-se-á de forma gradativa e nos limites das
disponibilidades financeiras e orçamentárias da União, mediante a
concessão das diferenças pagas, separadamente ou j á incorporadas.
§ 1· Para os fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de
vencimento básico, assim definido na alínea a do inciso I do art. 1· da
Lei n· S.S52, de 4 de fevereiro de 1994, passam a vigorar, nos meses
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3661-3928, ago. 1996

3691
d

etembro outubro e novembro de 1994 na confonnidade do dispos-

~~os Anex~s I, 11e III desta medida provisória.

§ 2' A aplicação do disposto neste artigo aos servidores civis

por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam per-

qU:~ndo vencimento básico equiparado aos das tabelas vigentes para
cepoder Legislativo, far-se-á mediante compensação de valores, sem
~edução do valor do vencimento.
Art. 3' Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício de posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo II da Lei n' 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os meses
de setembro, outubro e novembro de 1994, passam a ser os constantes
do Anexo IV desta medida provisória.

Art. 4' Fica reconstituída a comissão a que se refere o art. 6' da
Lei n' 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela prevista,
cabendo-lhes promover estudos que objetivem, especialmente:
I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou assemelhadas, observando-se, ainda, a complexidade das tarefas, critérios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação.
11 - a implementação do disposto no inciso I do art. 3' da Lei
n' 8.448, de 21 de julho de 1992;
III - o estabelecimento de critérios para incorporação ou alteração dos percentuais de gratificações, vantagens e adicionais;
IV -

a elaboração da matriz de vencimentos.

Art. 5' O vencimento básico dos servidores civis ativos, inativos
e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, a partir de 1º de dezembro de 1994, passa a ser o
constante dos Anexos V e VI desta medida provisória.
Art. 6" Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício do posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo II da Lei n' 8.237, de 30 de setembro de 1991, a partir de l'
de dezembro de 1994, passam a ser os constantes do Anexo VII desta
medida provisória.
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Art. 7" O disposto nesta medida provisória aplica-se, no que
couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do
falecimento de servidor público federal.
Art. 8 Q As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.474-24, de 4 de julho de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-se o disposto no § 10 do art. 10 da Lei Delegada
n? 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo art. 42 da Lei
n" 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais disposições em contrário, a
partir de 1Q de setembro de 1994.
Brasília, 1Q de agosto de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
Benedito Onofre Bezerra Leonel

Anexo I da Medida Provisória n Q 1.474-25, de 1Q de agosto de 1996
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira
de Ciência e Tecnologia e dos servidores da SAE, FCBIA. Susep, CVM e Ipea.

CL

A

P
lI!
Il

Superior

Intermediário

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

429.51
401,88

322,13
301,41

253,90
243,28

19Q,43
182,46

150,35

112,76

143,17

107,38
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CL

Intermediário

Superior

P

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

233,10

174,83

136,32

102,24

167,52

129,82
123,64

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

A

I

375,55

281,66

B

VI
V
IV
III
TI
I

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

247,56
232,86
226,14
219,62

223,36
214,04
205,11
196,56

153,83
J47,42

213,28

188,37
180,54

141,28
135,41

112,17
106,86
101,82

VI
V
IV
III
11
I

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

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

173,04
165,86
158,98
152,41

129,78

97,02

72,77

124,40
119,23

92,46

69,35
66,09
63,01

173,84

V

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

C

D

IV
III
11
I

207,13

160,53

117,77

146,10

114,31
109,58

88,12
84,01
80,09

140,07

105,05

76,36

57,27

168,85

134,30

100,73

128,76

96,57

159,29
154,73
150,29

123,47
118,40

92,60
88,80

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

54,61

164,00

113,55

85,16

60,31

60,07

52,08

49,68
47,40
45,23

Anexo I-A da Medida Provisória n· 1.474-25, de 1· de agosto
de 1996
Tribunal Maritimo

Denominação

Vencimento Básico

Juiz-Presidente

429,51

Juiz

409,06

Anexo I-B da Medida Provisória n· 1.474-25, de 1· de agosto
de 1996
Advocacia-Geral da União
Denominação

Vencimento Básico

Advogado da União de Classe Especial

429,51
401,88
375,55

Advogado da União de Primeira Classe

LMyogado da União de Segunda Classe

Grat. (Art. 7~ da Lei
na 8.460/92)
- 170,92
163,38
156,17
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Anexo II da Medida Provisória n" 1.474-25, de 1" de agosto de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores
do Magistério Superior

Classe
Titular
A<\iunlo

Assistente

Auxiliar

20 Horas

40 Horas

Graduado

U

Graduado
214,75

4
3
2
1

171,80
163,62
155,83
148,41

343,60
327,24

4
3
2
1

134,92
128,49
122,38

269,84
256,98
244,76

116,55

233,10

4
3
2
1

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

211,90
201,82
192,20
183,Q4

Nível

429,50

311,66

296,82

Anexo lI-A da Medida Provisória n? 1.474-25, de I" de agosto
de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de III e 211 Graus

Classe
Titular
E

D

C

20 Horas

40 Horas

U

Graduado
198,67

Graduado
397,34

4
3
2
1

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

331,10
315,32
300,32
286,02

130,00

260,00

123,81

247,62
235,82
224,60

Nível

4
3
2
1
4
3
2
1

117,91

112,30
105,95
100,90
96,10
91,52

211,90
201,80
192,20
183,04
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-

20 Horas

40 Horas

classe

Nível

Graduado

Graduado

4
3
2
1

86,33
82,23

172,66

B

78,31
74,58

156,62
149,16

4
3
2
1

70,36

A

140,72
134,02

164,46

67,0l

63,82

127,64

60,78

121,56

Anexo III da Medida Provisória nO 1.474·25, de 1° de agosto de 1996
Tabela de vencimento básico aplicável aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas

Leis nlls 5.645/70 e 6.550/78, dos servidores técnico-administrativos das Instituições
Federais de Ensino, conforme art. 311e seguintes da Lei n1l7 .596187dos servidores do lhama,
Embratur, Incra, CFIAer, raro, Ibac, FBN, FeRB, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap,
FNS, Roquette Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac e Tabela de Especialistas.
p
Superior
Intermediário
Auxiliar
CL
30 Horas
30 Horas
40 Horas
40 Horas 30 Horas 40 Horas

m
A

B

11
1
VI
V
IV
111

11
I

C

VI
V
IV

nr
11
I

D

V
IV
111

11
I

397,04
373,96
351,75

297,78
280,47
263,81

203,31

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

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

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

238,05
230,ü4
222,29
214,82
207,60
200,63

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

145,48

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

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

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

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

273,11

195,85
188,68

.,152,48
146,89
141,51

137,60
131,27

103,20

125,25

98,45
93,93

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

119,51
114,04
108,84
103,88

89,63
85,53
81,63
77,91

99,16

113,22

94,66

74,37
71,00

109,11
105,15
101,35
97,68

90,37
86,29

82,40
78,70

94,15
90,77

71,81

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

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

75,61

57,28

75,18

67,78

64,72
61,80
59,02
56,39
53,86
51,47
49,18

47,01
44,94
42,96

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3661-3928, ago. 1996

3696
Anexo IV da Medida Provisória n· 1.474-25, de 1· de agosto de 1996
Anexo U da Lei n· 8.237, de 30 de setembro de 1991
Gratificações e Indenizações

Tabela U - Gratificação de Habilitação Militar
Situações

Valor Percentual
70% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

60% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II

50% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

35% do soldo

Cursos de Especialização

20% do soldo

Cursos de Formação

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

Percentuais

Oflcíal-General

70% do soldo

Ofícíal-Superior

60% do soldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha
e Aspirante-a-Oficial

50% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

35% do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de Graduação Inferior a gll
Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

20% do soldo
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IV!
Tabea

Adicional de Inatividade
Percentuais

Situação

Com40 anos de serviço ou mais
Com35 anos de serviço
Com30 anos de serviço
Transferidos ex officio. p~ra a inatividade remunerada, com
menos de 30 anos de serviço

90%do soldo
70%do soldo
60%do soldo
40%do soldo

Anexo V da Medida Provisória nº 1.474-25, de 1º de agosto de 1996
b I d vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata,

Ã,8 ~~.

edo Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia-Civil do DF e dos Policiais Civis
d U E tintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
F::e;'~ Nacional, Especialistas em .Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira
d C"Aneia e Tecnologia, dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM, Ipea, lhama,
E~b;:tur, Incra, CFIAer, IBPC, Ibae, FBN, FeRB, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE?E.nap.
FNS, Roquette Pinto, FN?E, Sudam, ~uf:a_ma, Suden~, Ceplac, ,!abela de Especíalíatas
d Técnico~Administratlvos das Instituições Federais de Ensine conforme arts. 3 11 e
s:Wntes da Lei nll 7.596/87 e aos Cargos do Sistema de Cargos Instituídos pelas Leis nlls
5.645170 e 6.550/78.

Superior

CL

p

A

B

-C

D

Intermediário

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

IH
H
I

429,51
401,88
375,55

322,13
301,41
281,66

253,90
243,28
233,10

190,43
182,46
174,83

150,35
143,17
136,32

112,76
107,38
102,24

VI
V
IV
III
H
I

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

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

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

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

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

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

VI
V
IV
III
H
I

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

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

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

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

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

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

V
IV

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

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

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

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

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

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

111
li
I
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Anexo V-A da Medida Provisória n· 1.474-25, de 1· de agosto
de 1996
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

Juiz-Presidente

429,51

Juiz

409,06

Anexo V-B da Medida Provisória n·1.474-25, de 1· de agosto
de 1996
Advocacia-Geral da União
Vencimento Básico

Grat. (art. 711. da
Lei nl!8.460/92)

Advogado da União de Categoria Especial

429,51

170,92

Advogado da União de Primeira Categoria

401,88

163,38

Advogado da União de Segunda Categoria

375,55

156,17

Denominação

Anexo Vl da Medida Provisória n· 1.474, de 1· de agosto de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores
do Magistério Superior
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

214,76

429,51

4
3
2
1

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

353,82
338,58
324,00
310,05

4
3
2
1

142,23

284,45

136,10

272,20

130,24
124,63

260,48
249,26

4
3
2
1

114,34
109,42
104,71

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

Adjunto

Assistente

Auxiliar

100,20
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An xo VI-A da Medida Provisória nº 1.474-25, de lº de agosto
e
de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de lI! e ~ Graus
20 Horas
40 Horas
Graduado
Graduado
Nível
classe
198,67
397,34
U
Titular
168,05
336,09
4
160,81
321,62
3
E
153,89
307,77
2
147,26
294,52
1

4
3
2
1

D

C

B

A

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

136,35

130,48
124,86

119,49

4
3
2
1

114,34

4
3
2
1

94,52
85,74

4
3
2
1

73,36
69,87

154,06
146,72
139,73

66,54

133,08

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

109,42
104,71

100,20

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

90,02
81,65
77,03

AnexoVII da Medida Provisória nº 1.474-25, de 1º de agosto de 1996
(A partir de 1e de dezembro de 1994)
Anexo II da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991
Tabela II -

Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Situações

150% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

130% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II
Cursos de Aperfeiçoamento
Cursos de Especialização
Cursos de Formação

110% do soldo
80%do soldo
60%do soldo
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Tabela UI -

Indenização de Representação

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

Percentual

Oficial-General
Oficial-Superior

150% do soldo
130% do soldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha e
Aspirante-a-Oficial

110%do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

85%do soldo

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

60% do soldo

Tabela VI -

Adicional de Inatividade
Situação

Percentual

Com 40 anos de serviço ou mais

180% do soldo

Com 35 anos de serviço

140% do soldo

Com 30 anos de serviço ou mais

120% do soldo

Transferidos, ex officio, para a inatividade remunerada, com
menos de 3D anos de serviço

80% do soldo

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.475-17, DE l' DE AGOSTO DE 1996
Altera as Leis nss 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, edá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 6' e 9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6' O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES."
«Art. 9º
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§ 7' O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos aos
Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo em
vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei n' 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível de
emprego no Pais, podendo a União, mediante a apresentação de
contragarantias adequadas, prestar garantias parciais a operações da espécie, desde que justificado em exposição de motivos
conjunta dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da
Fazenda.»
Art. 2' Os arts. 17 e 19 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Social.»
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social."
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.475-16, de 4 de julho de 1996.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, l' de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Adib Jatene
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.476-13, DE 1QDE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre medidas reguladoras do
abastecimento do mercado interno de produtos do setor sucroalcooleiro.

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

Art. 1Q O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
fixará, em Planos Anuais de Safra, os volumes de produção de açúcar
e de álcool, necessários ao abastecimento dos mercados na Região
Centro/Sul e na Região NortelNordeste, assim como os destinados à
formação de estoques de segurança.
§ 1Q Os Planos Anuais de Safra indicarão, também, os volumes
de açúcar e de álcool caracterizados como excedentes às necessidades
dos mercados internos regionais, bem como aqueles cuja importação
seja indispensável para complementar a oferta nacional.
§ 2Q OS volumes de açúcar e de álcool a que se referem o caput

e o § F deste artigo poderão ser modificados pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, sempre que o recomendar o
comportamento da produção da cana-de-açúcar utilizada como matéria-prima pelas empresas do setor sucroalcooleiro e o dos mercados
consumidores.
Q
§ 3 Em qualquer hipótese, os Planos Anuais de Safra e suas
modificações serão aprovados em portaria específica do Ministro de
Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Q
§ 4 OS excedentes de açúcar referidos no § 1Qpoderão ser
convertidos em mel rico ou em mel residual, observados os parâmetros técnicos de conversibilidade.
Art. 2Q Para os efeitos do artigo anterior consideram-se compreendidos nas Regiões:
I - Norte/Nordeste: os Estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pern.ambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Tocantins;
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-

11 _ Centro/Sul: os Estados ,de Minas Ger~s, Es.pírito Santo,
. de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, RIO Grande do
Ri~ Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.
S 'Art 3. Aos excedentes de que trata o art. F e aos de mel rico e
I 'residual poderá ser concedida isenção total ou parcial do
~e meto
sobre exportação, mediante despacho fundamentado conjuns
Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do Comércio e
~o ~smo, que fixará, dentre outros requisitos, o prazo de sua

IDlr

duração.

Art. 4· Em operações de exportação de açúcar, álcool, mel rico
el residual, com isenção total ou parcial do imposto sobre expore n;;o a emissão de Registros de Venda e de Registros de Exportação,
taç de'documentos de efeito equivalente, pela Secretaria de Comércio
Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
sujeitar-se-á aos termos estritos do despacho referido no artigo anterior.
Art. 5· A exportação de açúcar e álcool, com a isenção de que
trata o art. 3·, no todo ou em parte, poderá ser objeto de:
I - cotas atribuídas a empresas produtoras nos Planos Anuais
de Safra;
11 - ofertas públicas, regionais e periódicas, precedidas dos
respectivos editais que conterão, como informações essenciais, o dia,
o locale a hora de sua realização e os volumes a serem ofertados.
Parágrafo único. Diferentes limites de isenção poderão ser fixadosno respectivo edital, para produtos ou diferentes níveis de qualidade ou valor agregado.
Art. 6· ÀJ3 ofertas públicas de que trata o art. 5·, inciso 11,
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei n" 8.666, de 21 dejunho
de 1993.
Art. 7· A isenção total ou parcial do imposto de exportação, de
que trata esta medida provisória, não gera direito adquirido e será
tomada insubsistente sempre que se apure que o habilitado não
satisfazia ou deixou de satisfazer os requisitos ou não cumpria ou
deixou de cumprir as condições para a concessão do favor.
Art. 8· Ficam isentas do imposto sobre exportação as operações:
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I - amparadas em autorizações de produção de açúcar para
o mercado externo, concedidas a empresas localizadas na Região
NortelNordeste pelo extinto Ministério da Integração Regional, e com
embarques já autorizados para até 31 de agosto de 1995;
I! - de exportação de açúcar para o mercado preferencial
norte-americano, nos volumes autorizados pelo extinto Ministério da
Integração Regional e pela extinta Secretaria de Política Comercial
do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para embarques até 30 de setembro de 1995;
lI! - de exportação de acúcar autorizadas pelo extinto Ministério da Integração Regional, vinculadas a operações de importação
de álcool já realizadas e comprovadas junto à Secretaria de Produtos
de Base do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Art. 9" O Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 10. O caput do art. 3" do Decreto-Lei n" 1.578, de 11 de
outubro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação.
«Art. 3" A alíquota do imposto é de 25% (vinte e cinco por
cento), facultado ao Poder Executivo, mediante ato do Conselho
Monetário Nacional, reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos
objetivos da política cambial e do comércio exterior."
Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias, encaminhará
ao Congresso Nacional projeto de lei para atender ao disposto nos
arts. 56 e 57 da Lei n" 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.476-12, de 4 de julho de 1996.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 1" de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.477-26, DE 1º DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA RE~ÚBLICA, no u~o da atri!,uição que lhe
confere o art. 6~ da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de leI:
Art. 1º O valor do total anual das mensalidades escolares do
íno pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
eOS terlllOS desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o
nos
ensi e o aluno, o pai. d e aluno ou o responsavel.
.
estabelecimento dee ensmo
§ 1º O total anual referido no caput deste artigo deverá ser
limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente
cobrada em 1995, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo
ano.
§ 2º Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de pessoal
e custeio.

§ 3º O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam
ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço da mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5º Para os fins do disposto no § 1º, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.
Art. 2' O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por
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sala-classe, no período mínimo de 45 dias antes da data final para
matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parãmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.
Art. 3' Quando as condições propostas nos termos do art. l' não
atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4' A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei n'
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no ãmbito de suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ l' Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.

§ 2' Ficam excluídos do valor total de que trata o § l' do art. l'
os valores adicionados às mensalidades de 1995, que estejam sob
questionamentos administrativos ou judiciais.
Art. 5' Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário escolar da instituíção, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6' São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7' São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
n' 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de pais e
alunos, pais de alunos ou responsáveis.
Art. 8' O art. 39 da Lei n' 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
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"XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido.»

Art. 9' A Administração Pública Federal não poderá repassar
ecursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
~eferidas no art. 213 da Cons.tituição,enquanto esti,:erem respondendo por infrações a esta medida prOVISÓrIa, e podera rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
Art. 10. Ficam convalidados os atos. praticados com base na
Medida Provisória n' 1.477-25, de 4 de julho de 1996.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se a Lei n' 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o

art. 14 da Lei n' 8.178, de l' de março de 1991; e a Lei n" 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, l' de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Pedro Malan

ANEXO I
Nome do Estabelecimento:
Nome fantasia:

CGC,

Registrono MEC nll
Endereço:
Cidade:
Telefone: ( )
Pessoa responsável pelas informações:
Entidade mantenedora:
Endereço:
Estado:

Data do Registro:

Estado:
Fax: ( )

Telefone: (

CEP,

.
)

Telex:

CEP,
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Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1

2
3
4
5
6

7
8

9
10

Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/Coe

Participação
do Capital

1

2
3
4
5
6

7
8

9
10

Indicadores Globais
1995

1996 (')

Na de funcionários:
N2 de professores:

Carga horária total anual:
Faturamento total em R$:
(*) Valor estimado p/199B
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Endereço para correspondência:
(se diferente do que consta acima)

Endereço: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cidade:
Estado:
CEP:,
_
Mês da data-base dos professores:

Lo<:al"

Data:

(Carimbo e assinatura do responsável)'

_
_

ANEXO I!

Nome do Estabelecimento
Componentes de Custos
(Despesas)

1995
(Valores em Real)

1996
(Valores em Real)

1.0 Pessoal
1.1 Pessoal docente
1.1.1 Encargos sociais
1.2 Pessoal técnico e administrativo
1.2.1 Encargos sociais
2.0 Despesas gerais e administrativas
2.1 Despesas com material
2..2 Conservação e manutenção
2.3
2.4
2.5
2.6

Serviços de terceiros
Serviços públicos
Imposto Sobre Serviços (ISS)
Outras despesas tributárias

2.7 Aluguéis
2.8 Depreciação

2.9 Outras despesas
3.0 Subtotal- (1+2)
4.0 Pro labore
5.0 Valor locativo
6.0 Subtotal - (4+5)
7.0 Contribuições sociais
7.1 PisIPasep
7.2 Cofins
8.0 Total geral- (3+6+7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos não pagantes
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Valor da última mensalidade do ano anterior R$
Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$

Local:

·

.
.I

em:

Data:

.!

1996
.!

.

Carimbo e assinatura do responsável

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.478-14, DE 10 DE AGOSTO DE 1996
Dá nova redação aos arts. 9º da Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, e 2' do Lei n'
8.844, de 20 dejaneiro de 1994.

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

Art. 1º O art. 9º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9º As aplicações com recursos do FGTS poderão ser
realizadas diretamente pela Caixa Econômica Federal, pelos
demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) e pelas entidades para esse fim credenciadas pelo Banco
Central do Brasil como agentes financeiros, exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador do FGTS, em
operações que preencham os seguintes requisitos:
I -

garantias:

a) hipotecária;
b) caução de créditos hipotecários próprios, relativos a financiamentos concedidos com recursos do agente financeiro;

c) caução dos créditos hipotecários vinculados aos imóveis
objeto de financiamento;
d) hipoteca sobre outros imóveis de propriedade do agente
financeiro, desde que livres e desembaraçados de quaisquer ônus;
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e) cessão de créditos do agente financeiro, derivados de
financiamentos concedidos com recursos próprios, garantidos por
penhor ou hipoteca;
fJ hipoteca sobre imóvel de propriedade de terceiros;
g seguro de crédito;
h) garantia real ou vinculação de receitas, inclusive tarifárias, nas aplicações contratadas com pessoa juridica do direito
público ou de direito privado a ela vinculada;
i) aval em nota promissória;
j) fiança pessoal;
l) alienação fiduciária de bens mçveis em garantia;
m) fiança bancária;
n) outras, a critério do Conselho Curador do FGTS.

§ 5· As garantias, nas diversas modalidades discriminadas
no inciso 1 do caput deste artigo, serão admitidas singular ou
supletivamente, considerada a suficiência de cobertura para os
empréstimos e financiamentos concedidos.»
Art. 2· O art. 2· da Lei n· 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2· Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênío, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às rnultas e demais encargos previstos na legislação respectiva.
§ 1· O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento
de custas nos processos judiciais de cobrança de seus créditos.
§ 2· As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem
a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em
.Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento
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dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
§ 3" Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.

§ 4" Na cobrança judicial dos créditos do FGTS, incidirá em
encargo de vinte por cento, que reverterá para o fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cobrança.»

Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.478-13, de 4 de julho de 1996.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 1" de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.479-18, DE lº DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

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

Art. 1" A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares do Poder
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Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ 1· Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.

§ 2" Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Art. 2· Havendo dispouibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.479-17, de 4 de julho de 1996.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5· Revoga-se o art. 6" da Lei n· 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 1· de agosto de 1996; 175 da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.480-20, DE l' DE AGOSTO DE 1996
Altera dispositivos das Leis n!! 8.112, de

11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de
julho de 1994, para instituir os décimos incorporados, e dá outras providências.

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

Art. l ' Os arts. 20, 62 e 67 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 20

.

§ 3' O servidor em estágio probatório somente poderá afastar-se do exercício do cargo efetivo para ocupar cargo em comissão
de Natureza Especial ou de direção e chefia de níveis DAS-6,
DAS-5, DAS-4 ou equivalentes."

«Art. 62. Ao servidor efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão
ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.
§ l' A retribuição de que trata o caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, a
remuneração do servidor efetivo e integra o provento de aposentadoria, na proporção de um décimo por ano de exercício nas
funções e cargos de confiança, a partir do quinto ano e até o limite
de dez décimos.

§ 2' Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.
§ 3' Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais
elevado, porperíodo de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observando o disposto no parágrafo
anterior.
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§ 4º Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
arcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do carporo~ função que tenha originado a incorporação.

go § 5º Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos
'ss de que trata o inciso II do art. 9º.»
em conu ã o
«Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
d cinco por cento a cada ci?co anos de serviço público efetivo
eestado à União, às autarquias e às fundações públicas federais,
P~servado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente
o bre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o
:~rvidor em função ou cargo de confiança.
Parágrafo único. O servidor farájus ao adicional a partir do
mês em que completar o qüinqüênio..

Art. 2º Os arts. 3º e 10 ?a Lei nº ~.911, de 11 de julho de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art, 3º Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 daLei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor ocupante
de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em cargo de provimento em comissão ou de Natureza
Especial, previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, a
cada doze meses de efetivo exercício, e a partir do quinto ano, a
importância equivalente a um décimo:
I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento ~uperiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, observada a opção formalizada
à época da percepção:
a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebida em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração do cargo
em comissão ou de Natureza Especial;

b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;

II - do valor referente à representação mensal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando Se tratar
dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos de Direção (CD);
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111 - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.
§ l' Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento exercido concomitantemente ao do cargo efetivo regido pela Lei n' 8.112, de
1990.
§ 2' No caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), niveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, havendo o servidor optado pela
remuneração total do cargo em comissão, considera-se, para
efeito de incorporação dos décimos, a diferença entre a remuneração de origem na data em que o servidor completou o interstício
e a remuneração do cargo em comissão exercido por maior tempo.

§ 3' Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior.»
«Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, regidos pela Lei n' 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo
Poder ou de outro Poder da União, a incorporação de décimos
decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, ou de cargos de provimento eIR comissão ou de Natureza Especial.
Parágrafo único. A incorporação das parcelas remuneratórias, de que trata este artigo, será efetivada com base no nível da
função de direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em
comissão equivalente no Poder cedente do servidor.»
Art. 3' Serão consideradas transformadas em décimos, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta medida
provisória, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quintos, observado o limite máximo de dez décimos.
Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo darse-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
qnintos em duas parcelas de décimos de igual valor.
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Art 4' Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
e o ~ervidor faria jus n~ pe~odo compreendido en~re ~9 de janeiro
a q~995 e a data de pubhcaçao desta medida provisória, mas não
de
radas em decorrência das normas à época vigentes, observaincorpo . " s..
dos os cnteno
I _ estabelecidos na Lei n? 8.911, de 1994, na redação original,
aqueles servidores que completaram o interstício entre 19 de
j'::iro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
II _ estabelecidos pela Lei n" 8.911, de 1994, com a redação
d da por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
s~dores que completaram o interstício entre l' de março e 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a partir
de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos
tennos da Lei n' 8.911, de 1994, com a redação dada por esta medida
provisóri,a~ com efeitos financeiros a partir da data em que completou
o interstIclO.

Art. 5' As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei n' 9.030, de 13 de abril de 1995, com
efeitosvigorantes a partir de l' de março de 1995, utilizando-se a base
decálculoestabelecida pela Lei n' 8.911, de 1994, na redação original.
§ l' Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo
VI da Lei n' 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo desempenho de função.
§ 2' O Ministério da Administração Federal e Refonna do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 6' Fica resguardado o direito à percepção dos décimos já
incorporados, bem como o cômputo do tempo de serviço residual para
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a concessão de novas parcelas, observando-se o prazo estabelecido no
§ 1· do art. 62 da Lei n· 8.112, de 1990.
Art. 7· Fica resguardado o direito à percepção do anuênio aos
servidores que, em 5 de julbo de 1996, já o tiverem adquirido, bem
como o cômputo do tempo de serviço residual para concessão do
adicional de que trata o art. 67 da Lei n· 8.112, de 1990.
Art. 8· É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei n· 8.112, de 1990, aos servidores que, atê 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei n·
8.112, de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.
Art. 9· Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei n? 1. 711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei n·
8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fixada pela Lei n· 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de 1" de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa data:
II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a 1· de março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste ariigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei n· 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei n· 7.596, de 10
de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados
após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções
gratificadas, previstas na Lei n· 8.168, de 1991.
Art. 10. O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei n· 8.112, de 1990,
na redação dada por esta medida provisória, será considerado uma
única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas
de quintos ou de décimos.
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parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
nte será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou
some
" .
décimoS em um umco cargo.

Art. 11. O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2º
d Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
:áXimo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de
Estado.
Art. 12. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituídos pela Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribnição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável
da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas
pela Lei n? 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 13. O caput e o § 1º do art. 7· da Lei nº 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 5º e renumerados os subseqüentes:
«Art. 7º Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Admiuistração Pública Federal
direta, das autarquias, incluídas as em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo Órgão Central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles
a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração
e da essência das atribuições dos cargos de que são ocupantes.

§ 1º Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data e vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
........................................................................................................»
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Art. 14. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 15. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na- Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio
financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do
cargo a que estiver concorrendo.
§ 1º No caso de o candidato ser servidor da Administração
Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.
§ 2· Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos,
como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser
investido.

Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. 1º, exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2º, exceto os §§ 2º
e 3· do art. 3º da Lei n· 8.911, de 1994, 5º, 6º, 7º, 9º 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória n? 1.160, de 26 de outubro de 1995, e as Medidas
Provisórias nOs 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de
dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de
fevereiro de 1996, 1.347, de 12 de março de 1996, 1.389, de 11 de abril
de 1996, 1.432, de 9 de maio de 1996, 1.480, de 5 de junho de 1996, e
1.480-19, de 4 de julho de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 18. Revogam-se os §§ 1º e 2º do art. 78 e o art. 193 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 5· e 6º da Lei nº 8.911,
de 11 de julho de 1994.
Brasília, 1º de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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-MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.481-39, DE 1° DE AGOSTO DE 1996

Altera a Lei n' 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

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

···························.·

· ·

.

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

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

«Art. 2° Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:
1 - empresas e instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo;
II - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
lI! - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;
IV - instituições financeiras públicas e estaduais que tenbam tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei nO 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 1" Considera-se desestatização a alienação, pela União,
de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores da sociedade.
§ 2° Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades, bem como aos serviços
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públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, quando
pertinente.
§ 3º Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o art. 177 da
Constituição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constituição, não
se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias
detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participações."
«Art. 4º As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:

I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;
IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;
VI blicos.

concessão, permissão ou autorização de serviços pú-

§ 1º A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.

§ 2º Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as
medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa."
«Art. 5º O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
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diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de presidente;
H - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
IH - Ministro de Estado da Fazenda;

IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
V - Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo.
§ 1s Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule.
§ 2º Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 3º Participará também das reuniões, sem direito a voto,
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4º O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
presidente, além do voto de qualidade; a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, adreferendum
do colegiado.
§ 5º Quando deliberar ad referendum do conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.

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

presidente.
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§ 8· Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
§ 9· Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
conselho serão representados por substitutos por eles designad0S.»

«Art. 6· Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:

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

II a)

aprovar:

a modalidade operacional a ser aplicada a cada desesta-

tização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou
jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatizações;

c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela

União;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação
de subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestati-

zações;

j) a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades;

III - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV -

expedir normas e resoluções necessárias ao exercício

de sua competência;
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v - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a Ser encaminhadas
pelo Presidente do Conselho.
§ 12 Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho
Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
do Pres;,dente da República, o órgão da Administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 21
desta lei.
§ 22 O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos, objeto de concessão, permissão ou autorização.

§ 32 A desestatização de empresas de pequeno e médio
portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber,
as atribuições previstas no art. 21 desta lei.»

«Art. 72 Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:
I - presidir as reuniões do conselho;
U - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;
UI - encaminhar à deliberação do conselho as matérias
previstas no art. 62 desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a designação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso UI,
desta leí.»
«Art. 82 A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 42 , pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
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Parágrafo ÚIÚCO. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo Poder Públíco, deverão constar do edital de desestatização.»

"Art. 9 2 Sempre que houver razões que justifiquem, a
UIÚão deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais.»

"Art. 10.. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da UIÚão, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ 1Q As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.

§ 2Q Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos
depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.
§ 3 Q OS Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.

§ 4Q OS titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatizaçâo..
«Art. 11. A União e as entidades da Administração indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que
vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
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determinar a inclusão da sociedade no referido programa,
3~;ositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
observado para a emissão de ações decorrentes de bonifica::s de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de
debêntures, quando couber.»
«Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público das
ndiçôes em que se processará a alienação do controle acionário
: empresa ou instituição financeira incluída no Programa Nacional de Desestati~ação, assi,m como de sua ~ituaçã~ econô~ca,
financeira e operacional, sera dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário
Ofú;ial da União e em jornais de notória circulação nacional, do
qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;

b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;

c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especificandolucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco

últimos exercícios;

e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;

fJ sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
h) valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendidos,»
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«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior.»

«Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los,
preferencialmente, na quitação de suas dívidas vencidas perante
a União.»
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:

I -

admissão de moeda corrente;

II - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;

III - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, de títulos e créditos
líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra entidades
por ela controladas, inclusive aquelas em processo de liquidação,
desde que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional
e que venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro
Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND."
«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.

Parágrafo único. A resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
será utilizada pelo representante do titular das ações como
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instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artigo.»
"Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado gestor do fundo.»
"Art. 21. Compete ao gestor do fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização,
aí se incluindo os serviços de secretaria;
II - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;
III - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da
administração direta ou indireta requisitados nos termos do art.
7" inciso IV, desta lei, para o fim de prover apoio técnico à
implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização as matérias de que trata o inciso II do art. 6º desta
lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
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Conselho Nacional de Desestatização, ser feito pelo Banco Central do Brasil, diretamente ou por meio de empresa especializada .»
«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização O fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e
outros dados necessários à execução dos processos de desestatização.»

«Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do Gestor
do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo .»

Art. 2º No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída na PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei n" 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 3º O gestor do fundo manterá assistência jurídica aos exmembros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de atos
decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.481-38, de 4 de julho de 1996.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 6º Revogam-se os arts. 17, 19, 22 e 26 da Lei nº 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 1º de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.482-26, DE lº DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1s A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide
sobre sua remuneração conforme definida no inciso III do art. 1e da
Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir, com vigência
a partir de 1º de julho de 1994 e até a data de publicação da lei que
disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor público civil:
Faixas

(com base na Lei

ne 8.622, de 19.1.93, Anexo IH)

Alíquota
(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
D, Padrão IV - NA, inclusive

9

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

10

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

11

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

IV,NS

12
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Art. 2· A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
II - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n· 8.212, de
24 de julho de 1991.
Art. 3· Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n· 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 42 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.482-25, de 4 de julho de 1996.
Art. 52 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, lº de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.484-23, DE 12 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do
PIS I Pasep e Cofins nos casos que especifica,
e dá outras providências.

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

Art. 1s O produtor exportador de mercadorias nacionais fará
.
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
JUs a ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complecom~ares nºs 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
W~, e 70, de 30 de deze?,bro de 1991, in.cidente~ sobre as respectivas
isições, no mercado Interno, de matérias-primas, produtos interc material de embalagem, para utilização no processo

::;:diáriOS

.
. .
'.
produtivo.
Art. 2º A base de calculo do credito presumido sera determinada mediante a aplicação, sobre o v.alor total d.as aquisições de matérias-primas.' produt~s intermediários e material de e~balagem referidos no artigo anteno:, do percen!ual correspondente a relação entre
a receita de exportaçao e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
Parágrafo único. O crédito fiscal será o resultado da aplicação
do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo.
Art. 3º Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do
montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do
valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1º, tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita
operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.
Art. 4º Em caso de comprovada impossibilidade de utilização
do crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos
Industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações de
venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em moeda corrente.
Art. 5º A eventual restituição, ao fornecedor, das importáncias
recolhidas em pagamento das contribuições referidas no art. 1º, bem
assim a compensação mediante crédito, implica imediato estorno,
pelo produtor exportador, do valor correspondente.
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Art. 6" O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruçõr
necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória
inclusive quanto aos reqnisitos e periodicidade para apuração e para
fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição
de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos
lançamentos, a esse titulo, efetuados pelo produtor exportador.
Art. 7" O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei cancelando dotação orçamentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária decorrente desta medida provisória.
Art. 8" São declarados insubsistentes os atos praticados com
base na Medida Provisória n" 905, de 21 de fevereiro de 1995.
Art. 9" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.484-22, de 4 de julho de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 1" de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.483-15, DE 8 DE AGOSTO
DE 1996(*)
Reduz o Imposto de Importação para os
produtos que especifica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
C*) Retificado no DO de 12.8.1996 (pég. 4140 desta obra).
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Art l' poderá ser concedida, nas condições fixadas em regula. m vigência até 31 de dezembro de 1999:

JIlento, co

I _ redução d~ novent8: por cento do Imposto de Importação
. -dente sobre máqumas, equipamentos, inclusiva de testes, ferraIJIeI tal moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
trlais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos
iI1 nsón'os sobressalentes e peças de reposição;

!"d'

acess

,

II _ redução de até noventa por cento do Imposto de Importação
. .dente sobre matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos
::WOOnjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos; e
III - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incid~nte sobre os produtos relacionados nas alíneas a a c do §
I' deste artigo.
§ l' O disposto nos inciso~ I e II aplica-se exclusivamente às
empresas montadoras e aos fabncantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto

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

ras;

fJ carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de
mercadorias; e
h) partes, peças e componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nesta e nas alíneas anteriores.
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§ 2Q O disposto no inciso III aplica-se exclusivamente às importações realizadas diretamente pelas empresas montadoras e fabricantes nacionais dos produtos nele referidos, Ou indiretamente, por
intermédio de empresa comercial exportadora, em nome de quem será
reconhecida a redução do imposto, nas condições fixadas em regulamento.

§ 3° A aplicação da redução a que se referem os incisos I e II não
poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação inferior a
dois por cento.
§ 4 Q A aplicação da redução a que se refere o inciso III deste
artigo não poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação
inferior à Tarifa Externa Comum.
§ 5Q OS produtos de que tratam os incisos I e II do caput deste
artigo deverão ser usados no processo produtivo da empresa e, adicionalmente, quanto ao inciso I, compor o seu ativo permanente,
vedada, em ambos os casos, a revenda, exceto nas condições fixadas
em regulamento.

§ 6° Não se aplica aos produtos importados nos termos deste
artigo o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei n Q 37, de 18 de
novembro de 1966.
§ 7Q Não se aplica aos produtos importados nos termos do inciso

lIIo disposto no art. 11 do Decreto-Lei n" 37, de 1966, ressalvadas as
importações realizadas por empresas comerciais exportadoras nas
condições do § 2 Q deste artigo, quando a transferência de propriedade
não for feita à respectiva empresa montadora ou fabricante nacional.
§ 8° Não se aplica aos produtos importados nos termos dos
incisos I, II e III o disposto no Decreto-Lei n Q 666, de 2 de julho de
1969.
Art. 2° O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:
I - o valor total FOB das importações de matérias-primas e
dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § IOdo artigo anterior,
procedentes e originárias de países-membros do Mercosul, adicionadas às realizadas nas condições previstas nos incisos II e III do artigo
anterior, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa;
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H - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricados no País, -e o valor total FOB das
importações dos mesmos produtos realizadas nas condições previstas
no mesmo inciso, em período a ser determinado, por empresa;
HI - o valor total das aquisições de cada matéria-prima, produzida no País, e o valor total FOB das importações das mesmas
matérias-primas, realizadas nas condições previstas no inciso H do
artigo anterior, em período a ser determinado, por empresa; e

IV - o valor total FOB das importações dos produtos relacionados no inciso H do artigo anterior, realizadas nas condições previstas no mesmo inciso e o valor das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa.
§ 1º Com o objetivo de evitar concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
dos produtos relacionados nos incisos I e H do artigo anterior, nas
condições estabelecidas nestes mesmos incisos.
§ 2º Entende-se, como exportações líquidas, o valor FOB das
exportações dos produtos relacionados no § 1º do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FOB das importações realizadas sob o regime de
drawback; e
b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a representante no exterior.

§ 3" No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.
§ 4º Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas no País, definidas em regulamento, poderá ser estabelecido prazo para o atendimento às proporções a que se refere este artigo,
contado a partir da data do primeiro desembaraço aduaneiro dos
produtos relacionados nos incisos H e IH do art. 1º.
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Art. 32 Para os efeitos dos arts. 22 e 42, serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga Oucreditada a agente
ou a representante no exterior, as:
I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei n 2 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora; e

II integrais.

exportações realizadas por intêrmédio de subsidiárias

Art. 42 Poderão ser computadas adicionalmente, como exportações líquidas, nas condições estabelecidas em regulamento, valores
correspondentes:
I - ao valor FüB exportado dos produtos de fabricação própria relacionados nas alíneas a a h do § 12 do art. 12 ;
II - às máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes, peças de reposição, fabricados no Pais e incorporados ao ativo permanente das empresas;

III - ao valor FüB importado de ferramentais de prensa novos,
bem como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição, incorporados ao ativo permanente das empresas; e
IV - a investimentos efetivamente realizados em desenvolvimento tecnológico no País, nos limites fixados em regulamento.
Art. 52 Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão as regras definidas em regulamento.
Art. 62 As empresas fabricantes dos- produtos referidos nas
alíneas h do § 12 do art. 12 , que exportarem os produtos nela relacionados para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou
fabricantes, instalados no País, dos produtos relacionados nas alíneas
a a g do § 1· do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor
das exportações líquidas relativo àqueles produtos, desde que a
exportação tenha sido intermediada pela montadora.
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Art 7· O poder Executivo poderá estabelecer, para as empresas
tad~ras e fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
§ 1. do art: 1·, em cu~a ?rodução forem ut~liza~os. insum~s
~ rtados relacIOnados no mCISO II do mesmo artigo, mdice médio
jJJld po Cl·onallzação anual, decorrente de compromissos internacionais
e na
B li
assuuúdos pelo ras .
Parágrafo único. Para as empresas que venham a se instalar no
Pai para as linhas de produção novas e completas, onde se verifique
cr:~cimo de capacidade instalada e para as fábricas novas de empreaasjá instaladas, definidas em regulamento, o índice de que trata este
~go deverá ser atendido no prazo de três anos, a contar da data de
início da produção dos referidos produtos, conforme dispuser o regu18lJlento.
Art. 8· O comércio realizado no âmbito do Mercosul, dos produtos relacionados no art. 1·, obedecerá às regras específicas aplicáveis.

m:

Art. 9· O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas siguatárias de compromissos especiais de exportação, celebrados nos termos dos Decretos-Leis n·s 1.219, de 15 de maio de 1972,
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 10. A autorização de importação e o desembaraço aduaneiro dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § 1· do art. 1· são
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízodas demais exigências legais e regulamentares:
I -

Certificado de Adequação à legislação nacional de trânsito; e

II - Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei n" 8.723, de 28 de outubro de 1993.
§ 1· Os certificados de adequação de que tratam os incisos I e
II serão expedidos, segundo as normas emanadas do Conselho Naciona! de Trânsito (Contran) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama).
§ 2· As adequações necessárias à emissão dos certificados serão
realizadas na origem.
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§ 3' Sem prejuízo da apresentação do certificado de que trata o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trànsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.
Art. 11. Ü Poder Executivo estabelecerá os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se referem os artigos
anteriores, bem como os mecanismos de controle necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Parágrafo único. O reconhecimento da redução do Imposto de
Importação de que trata o art. l' estará condicionado à apresentação
da habilitação mencionada no caput deste artigo.

Art. 12. As pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real,
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
depreciação normal e sem prejuízo desta, do custo de aquisição ou
construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos,
novos, relacionados no anexo à Medida Provisória n? 1.508-7, de 19
de julho de 1996, adquiridos entre a data da publicação desta medida
provisória e 31 de dezembro de 1997, utilizados em processo industrial do adquirente.
§ I" A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
§ 2' A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.
§ 3' A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.
§ 4' As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.
Art. 13. A inobservância ao disposto nas proporções, limites e
índices a que se referem os arts. 2º e 7º estará sujeita a multa de:
I - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1', que
exceder a proporção a que se refere o inciso II do art. 2';
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II - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importa ões realizadas na~ ?ond!ções previstas no inciso I do art. 1', que
ex~eder os limites ad,CIOnaIS a que se refere o § F do art. 2';
III - sessenta por cento aplicada sobre o valor FüB das imporões de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
i~~iso II do art. 1', que exceder a proporção a que se refere o inciso III
do art. 2';
IV - sessenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. 1', que exceder os limites adicionais a que se refere o
§ l' do art. 2';

t

V - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso II do art. 1', que
concorrer para o descumprimento do índice a que se refere o caput do
art. 7º;
VI - 120% incidente sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas nos incisos II e III do art. 1', que
exceder a proporção a que se refere o inciso I do art. 2'; e
VII - setenta por cento incidente sobre o valor FüB das importações dos produtos relacionados no inciso II do art. 1', realizadas nas
condições previstas no mesmo inciso, que exceder a proporção a que
se refere o inciso IV do art. 2'.
Parágrafo único. O produto da arrecadação das multas a que se
refere este artigo será recolhido ao Tesouro Nacional.

Art. 14. O tratamento fiscal previsto.nesta medida provisória:
I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais; e
II - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros de
mesma natureza.

Art. 15. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei n'' 8.931, de 22 de setembro de 1994.
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Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.483-14, de 10 de julho de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.485-28, DE 8 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas a
que se refere o § 1'2 do art. 22 da Lei n~ 8.212,
de 24 dejulho de 1991, e dá outras prouídênelas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1· do art. 22 da Lei n· 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
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-

. vestiJIlentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
como receita;
11 - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variaçdões ~osl~ti':'°ds dobjetos dos contratos, no caso de operações
de swap ain a nao iqui a as;
111 - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancosde desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
finaIlciamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, so. dades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
~;presas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:

III
utados
COIIlP

a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;

c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;

c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas;

V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de
provisões ou reservas técnicas;

VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ I" É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas na
cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
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§ 2º Nas operações realizadas em meneados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o
resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.

§ 3º As exclusões e deduções previstas neste artigo restringemse a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.
Art. 2º A contribuição de que trata esta medida provisória será
calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a base de
cálculo apurado nos termos deste ato.
Art. 3º As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § 1e do art. 22 da Lei nº
8.212, de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta
medida provisória.
Art. 4º O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.485-27, de 9 de julho de 1996.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º ficam revogados o art. 5º da Lei n? 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 8.398, de 7 dejaneiro
de 1992.
Brasília, 8 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.486-30, DE 8 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua ~ para OfIuisiJ;iio de
bens e direitos oJiEfUJ11JJs 1W âmhilo <ÚJ Programa
Nacional deDesesuuuaçõo (PND), instituído pela
Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, consdidondo
as rwrmas sobre a matéria constantes da Lei nº
8.177, de Fde NUUÇOde 1991, e<ÚJLein'8.249, de
24deoutubrode1991, e al1ero os arts. 2"e3º<ÚJLei
nº 8.249/91.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 6~ da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
Art. 1º O art. 30 da Lei nº8.177, de 1º de março de 1991, alterado
pela Lei nº 8.6?6, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redaçao:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados
na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a
finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários
para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou
para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ 1s Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no ámbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos
recebidos em moeda corrente;

b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2º Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
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b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.

§ 3' A NTN poderá ainda ser emitida para troca voluntária
por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa brasileira, para utilização:
a) em projetos voltados a atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra
audíovisual brasileira, preservação de sua memória e da documentação a ela relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura;
b) mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC),
nos termos do inciso XI do art. 5' da Lei n' 8.313, de 23 de
dezembro de 1991.
§ 4' A troca a que se refere o parágrafo anterior será
regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual.»

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

IH -

formas de colocação:
a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;
c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), instituído pela Lei n? 8.187, de I' de junho de 1991; nas
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rações de troca p.or Brazil Inuestiment Bond (RIR), de que
~:ta o art. 1· desta lei; nas o~eraçõe.s~e troca por bõnus previstas
s acordos de reestruturaçao da dívida externa e nas operações

~~ troca por títulos da dívi.da.externa par~ utilização em projetos

d incentivo ao setor audiovisual brasileiro, e doações ao FNC,
d: que trata o art. 30, § 3·, da Lei n· 8.177, de 1· de março de 1991,
em sua atual redação.
.........................................................................................................

§ 2·

.

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

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

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

«Art. 3Q

.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND) de que
trata a Lei n· 8.031, de 12 de abril de 1990.»
Art. 4· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.486-29, de 9 de juIbo de 1996.
Art. 5· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 8 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.487-21, DE 8 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras pro·vidências.

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

Art. 12 Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 72 , inciso XI, da Constituição.
Art. 22 Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ 12 Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 22 O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 32 Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
a) a pessoa fisica;
b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
1. não distribua resultados, a qualquer titulo, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
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lique integralmente os seus recursos em sua atividade
P •.
2. ap
inStitucional e no ais;
3 destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
' em caso de encerramento de suas atividades;
,público,
4 mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a obserân " dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais,
v clracl'ais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis,
come
Art. 3· A participação de que trata o art. 2· não substitui ou
complementa adre,!lU?de!aç,ãO ddevida a qualquer emprbegalahid,o, nem
constitui base : mci encia e qual q~er . e?,cargo t:a ,sta ou
previdenciário, nao se lhe aplicando o prmcipio da habitualidade.
§ 1. Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
oderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
ias empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição,

§ 2. É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuiçãode valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3. A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1996, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.
§ 4. As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 4· Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:

I -

mediação;

II -

arbitragem de ofertas finais.
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§ 1" Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2" O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.

§ 3" Firmado o compromisso arbitral, não será adnútida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4" O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.

Art. 5" A participação de que trata o art. 1" desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.487-20, de 9 de julho de 1996.
Art. 7" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.488-14, DE 8 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1·

As estipulações de pagamento-de obrigações pecuniárias
üíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
exeq
. al
valor nonu n .
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2· e 3· do Decreto-Lei n·
857, de 11 de sete~bro de 1969, e na parte final do art. 6· da Lei n·
8.880. de 27 de maio de 1994;
b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;
c) correção monetária ou de reajuste por índice de preços gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguínte.
Art. 2· É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§ 1· É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correçãomonetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2· Em caso de revisão contratual, o termo inícial do período
decorreção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.

§ 3· Ressalvado o disposto no § 7· do art. 28 da Lei n· 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguínte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4· Nos contratos de prazo de duração igual ou superior a três
. anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano,
contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento as prestações, e abatidos os
pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
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§ 5' O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1996.
§ 6º O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.
Art. 3º Os contratos, em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória e, no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
§ 1º A periodicidade anual nos contratos de que trata O caput
deste artigo será contada a partir da data limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 4º Os contratos celebrados no ãmbito dos mercados referidos no § 5º do art. 27 da Lei nº 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.

Art. 5º Fica instituida Taxa Básica Financeira (TBF), para Ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igualou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.

Art. 6' A partir de 1º de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), criada pela Lei n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
será reajustada semestralmente.
Art. 7' Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de l' de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de I" de janeiro de 1996.
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§ I? Em lº dejulho de 1995 e em 1º dejaneiro de 1996, os valores
expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real, com
observância do disposto no art. 44 da Lei n? 9.069, de 1995, no que
couber.

§ 22 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.
Art. 82 A partir de 12 de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
§ 12 Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, "a partir de I" de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 22 Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 32 A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-D), apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 62 do art.
20 e no § 22 do art. 21, ambos da Lei n" 8.880, de 1994.

Art. 92 É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de reajuste
relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base,
anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
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§ 1º O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5º deste artigo.
§ 2º A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 3º O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4º Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-a ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instrnirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
§ 5º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão
objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença normativa.
§ 1e A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes e guardar adequação com o
interesse da coletividade.

§ 2º A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.

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

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.488-13, de 9 de julho de 1996.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ 1" e 2" do art. 947 do Código Civil, os
§§ 1" e 2" do art. 1" da Lei n" 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n" 8.177, de lº de março de 1991.
Brasília, 8 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.489-14, DE 8 DE AGOSTO DE 1996
Dá nova redação ao § 3!! do art. 52 da Lei
n' 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolu_
ção de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F O § 3· do art. 52 da Lei n· 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 52

,

.

§ 3· No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
Pública Federal, nos termos da Lei n· 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos serão emitidos com prazo mínimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros..
Art. 2· Os títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10,
inciso III, da Lei n· 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2·, da
Lei n? 8.447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A., poderão ser substituídos por outros de iguais características,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baíxará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.489-13, de 9 de julho de 1996.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.490-12, DE 8 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades
federais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA R~I.:ÚBLICA, no u~o da atribuição que I?e
confere o art. 6~ da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
coIll força de ler:
Art. l' O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2' O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;

11 - estejam com a inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), do Ministério da Fazenda.
§ l' Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2' Na data do registro, o órgão ou entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin,
fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.

§ 3' A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
oupela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida
Ativa atenderá o disposto no parágrafo anterior.
§ 4' Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa
à iuclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro
procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
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§ 5· A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou da
notificação de que tratam os §§ 2· e 3·, ou a não exclusão, nas condições
e no prazo previstos no § 4·, sujeitará o responsável às penalidades
cominadas pela Lei n· 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei n· 5.452, de 1· de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho).

Art. 3· As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade
integrante do Cadin.
Art. 4· A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5· O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2·, inciso I;
II - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2·, inciso Il,
inclusive a indicação do número da inscriçãs suspensa ou cancelada;

III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;
IV - data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 2· manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender o que dispõe o parágrafo
único do art. 3·.
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Art. 6º É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I _ realização de operações de crédito que envolvam a utili'0 de recursos públicos;
zaça
n - concessão de incentivos fiscais e financeiros;

In - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
nvolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
:espectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artjgo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;
b) às operações destinadas à composição dos créditos e obriga.
ções objeto de registro no Cadin, sem desembolso de recursos por
parte do órgão ou entidade credora;
c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.
Art. 7· A existência de registro no Cadin há mais de trinta dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ 1· Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.
§ 2· O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do
débitoque deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.

§ 3· Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou a
inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do
depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
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total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4º Em caso de relevância e urgência, e nas condições que
estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este
artigo.

Art. 8º A não-observância do disposto no § 1º do art. 2º e nos
arts. 6º e 7º desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções
da Lei nº 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
Art. 9º Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1996, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2º, do Decreto-Lei nº 147,
de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4º do
Decreto-Lei nº 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei
nº 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.

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

Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ 1º Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos
inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória,
inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do
débito.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3661-3928, ago. 1996

3761
§ 2' Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4' Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 5' O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.

Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 1', e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ l' Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir), terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.
§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3' O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.

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

mento.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de
terceiros e não recolhidos ao Tesouro N acionaI;

n - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;

In - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei n' 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n' 8.981, de
20 de janeiro de 1995;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer exação.
Art. 15. Os débitos vencidos, até 31 de dezembro de 1995,
poderão ser parcelados em até 72 prestações, desde que os pedidos
sejam protocolizados até 28 dejunho de 1996, obedecidos os requisitos
e demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não
como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, Ou
que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
Art. 16. Fica acrescentado o seguinte. parágrafo ao art. 84 da
Lei n' 8.981, de 1995:
«Art. 84

.

§ 8' O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
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Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.»
Art. 17. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
nº 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos
automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social
(Finsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9º da Lei nº 7.689, de 1988,
na alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis nOs 7.787,
de 30 de junho de 1989; 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147, de
28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo por
cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos termos
do art. 22 do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (lPMF), instituído pela Lei Complementar nº 77, de 13 de julho
de 1993, relativo ao ano-base de 1993 e às imunidades previstas no
art. 150, inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos
termos do art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a
redação da Lei nº 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;
VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando
de operações de importação e exportação de mercadorias quando
objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei nº 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei nº 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
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exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar n Q 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores.
§ 1Q Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente
relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 2Q O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.
Art. 18. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão versar,
exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I a VIII do
artigo anterior, desde que inexista outro fundamento relevante.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às
causas em que figure como parte a Fazenda Nacional e que versem
sobre o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na
importação de mercadorias.
Art. 19. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de
valor consolidado igual ou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de
débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ 1Q Serão igualmente arquivados os autos em que executados,
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda Nacional de valor
igual ou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 2Q OS autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.
§ 3Q O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas
à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Art. 20. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas
de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos que
apresentem em juízo.
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Art. 21. Fica suspensa, até 31 de agosto de 1996, a restrição
a transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
KfunicíPiOS destinados à execução de ações sociais, em decorrência de
. dimplementos objeto de registro no Cadastro Informativo (Cadin)
ln~o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (Siaf).
§ 1º Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
EstadOS, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3º Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas
entidades da administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de
convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados nas seguintes condições:
a) o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31 de
agosto de 1996, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o
submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre
a conveniência do atendimento do pleito;
b) o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa
específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do
beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a e
c, e II da Constituição;

c) o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da
concessão;
d) o parcelamento será formalizado pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco
do Brasil S.A., na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;

e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;
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fJ o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4· Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida
provisória.
Art. 22. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.490-11, de 9 deju1ho de 1996.
Art. 23. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 24. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n" 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; O art. 10 do Decreto-Lei n·
2.049, de 1· de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n" 2.052, de 3
de agosto de 1983; O art. 11 do Decreto-Lei n·2.163, de 1984, e os arts.
91,93 e 94 da Lei n· 8.981, de 1995.
Brasília, 8 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.491-12, DE 8 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções
Gratificadas existentes nos 6rgãos da AdministraçãoPública Federal direta, autárquica
e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
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ceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao

e~ero total e classificação, as quantidades constantes do anexo a

:sta medida provisória.
§ 1. O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do
Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos e
entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre as
competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos cargos ou
funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e
das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação pertinente.
§ 2· No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.
Art. 2· O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no ãmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória, inclusive a Medida
Provisória n· 1.472-27, de 1· de agosto de !996.
Art. 3· Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no ãmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 4º Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.
Art. 5· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.491-11, de 9 de julho de 1996.
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Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 7' Revoga-se a Lei n' 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 8 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
(Anexo à Medida Provisória n' 1.491-12, de 8 de agosto de 1996)
Cargos em Comissão e Funçães Gratificadas da Administração
Federal Direta, Autárquica e Fundacional
CargolFunção
Natureza Especial
Direção e Assessoramento Superiores
DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-1

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

Total

Quantitativo

52
140
567
1.761
2.825
6.327
7.426
19.046
9.166
8.649
11.781
29.596
48.694

MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.492-12, DE 8DEAGOSTO DE 1996
Cria a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores
militares federais das Forças Armadas e dá
outras providências.
7

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a segninte medida provisória, com força de lei:
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Art. I" Fica instituída a Gratificação de Condição Especial de
Trabalho (GCET) devida mensal e regularmente aos servidores militares federais das Forças Armadas ocupantes de cargo militar.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças
prestadoras do serviço militar inicial.
Art. 2" A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) será calculada obedecendo à hierarquização entre os diversos postos e graduações, dentro dos respectivos círculos das Forças
Armadas e paga de I" de agosto de 1995 até 31 de agosto de 1996, de
acordo com o Anexo I, e a partir de 1" de setembro de 1996, de acordo
com o Anexo IlI.
Art. 3" Simultaneamente, até 31 de agosto de 1996, será concedida uma Gratificação Temporária aos servidores de que trata o art.
I", no valor constante do Anexo lI.
Parágrafo único. A Gratificação Temporária é acumulável com
a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) e:
a) não servirá de base para cálculo de qualquer vantagem ou
parcela remuneratória, ressalvadas aquelas de que tratam os arts.
35,40,42 e 86 da Lei n" 8.237, de 30 de setembro de 1991;
b) será considerada, até a sua extinção, para efeito de pensões e
remuneração na inatividade.
Art. 4" A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) passa a integrar a estrutura remuneratória dos militares da
ativa, inativos e pensionistas, prevista na legislação em vigor.
Art. 5" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.492-11, de 9 de julho de 1996.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7" Revoga-se o art. 41 da Lei n" 8.237, de 30 de setembro
de 1991.
Brasília, 8 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Clóvis de Barros Carvalho
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ANEXO I

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

Oficiais (fator multiplicativo sobre o soldo de Almírente-de-Esquadra)

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

Fator
0,733
0,688

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel
Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel
Capitão-de-Corveta e Major
Capitão-Tenente e Capitão

0,534
0,495
0,428
0,341

Primeiro-Tenente
Segundo-Tenente

0,302
0,266

0,644

II - Praças Especiais (Fator multiplicativo sobre o soldo de Guarda-Marinha)
Graduação
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial
Aspirante e Cadete (último ano)
Aspirante e Cadete (demais, anos), aluno do Centro de Formação de Oficiais
da Aeronáutica e aluno de Orgão de Formação de Oficiais da Reserva

Fator
0,377
0,065

0,059

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

0,055
0,049

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

0,049
0,049

Gromete
Aprendiz-Marinheiro e aluno de Órgãos de Formação de Praças da Reserva

0,040

!lI - Praças (Fator multiplicativo sobre o soldo de Guarda-Marinha)
Graduação
Suboficial e Subtenente
Primeiro-Sargento
Segundo-Sargento
Terceiro-Sargento
Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor
'I'aifeiro-de-Prímeira Classe
Taifeiro-de-Segunda Classe
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0,377
0,31.7
0,263
0,221
0,143
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0,109
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Graduação
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de 16
Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou Corneteiro
de la Classe e Soldado Pára-quedista (engajado)
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de l' Classe
(não.especializados), Soldado do Exército (especializado e engajado) e
Soldado-Clarim ou Corneteiro de 2' Classe
Soldado do Exército e Soldado de 2l! Classe (engajados e não-especializados)
Soldado-Clarim ou Corneteiro de 36 Classe

Fator

0,089

0,082
0,065
0,049

ANEXO II
I -

Oficiais

Posto

Va!or(R$)

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

453,30

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

425,40

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

398,40

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

330,30

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

306,00

Capitão-de-Corveta e Major

264,30

Capitão-Tenente e Capitão

210,60

Primeiro-Tenente

186,90

Segundo-Tenente

164,70

II - Praças Especiais
Graduação
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

Va!or(R$)
110,70

Aspirante a Cadete (último ano)

19,20

Aspirante a Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais da
Reserva

17,40

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

16,20

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

14,40

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

14,40

Grumete

14,40

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

12,00
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III - Praças
Graduação
Suboficial e Subtenente

Valor(R$)
110,70

Primeiro-Sargento

93,00

Segundo-Sargento

77,10

Terceiro-Sargento

65,10

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

42,00

'I'aifeiro-de-Prímeira Classe

36,30

'I'aífeiro-de-Segunda Classe

32,10

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

26,40

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

24,00

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

19,20

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 31! Classe

14,40

ANEXO UI
Tabela de Cálculo da GCET
I -

Oficiais (fator multiplicativo sobre o Soldo de Almirante-de-Esquadra)
Posto

Fator

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

1,466

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

1,376

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

1,288

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

1,068

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

0,990

Capitão-de-Corveta e Major

0,856

Capitão-Tenente e Capitão
Primeiro-Tenente
Segundo-Tenente

0,682

II -

0,604
0,532

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

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial
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I

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

Fator
0,130
0,118

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

0,110
0,098
0,098

Grumete
Aprendiz-Marinheiro e aluno de Órgão de Formação de Praças da Reserva

0,098
0,080

III

-

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

Graduação
Suboficial e Subtenente
Primeiro-Sargento
Segundo-Sargento
Terceiro-Sargento
Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor
Taifeiro-rle-Primeira-Classe
Taifeiro-de-Segunda-Classe
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de 1~
Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou Corneteiro de 1ft Classe e Soldado-Pára-quedista (engajado)
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 1~ Classe (não especializado), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro
de 2~ Classe
Soldado do Exército e Soldado de 2 e Classe (engajados e não especíalizados)
Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3"! Classe

Fator
0,754
0,634
0,526
0,442
0,286
0,246
0,218

0,178

0,164
0,130
0,098

Observações:

1 _ Valor do soldo de Almi rarrta-da-Esquadra (Base para cálculo da
R$ 618,00
GCET para os oficiais);
2 _ Valor do soldo de Guarda-Marinha (Base para cálculo da GCETpara
as praças);
R$ 293,10

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.493-8, DE 8 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre os fundos que especifica e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 12 Até que sejam promulgadas a lei complementar de que
trata o art. 165, § 9 2 , da Constituição, e a lei ordinária a que se refere
o parágrafo único deste artigo, são mantidos os seguintes fundos,
extintos pelo decurso do prazo previsto no art. 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e recriados pelo art. 6º da Lei nº
8.173, de 30 de janeiro de 1991, os quais continuarão a funcionar nos
termos da respectiva legislação:
I
II -

III -

Fundo de Compensação e Variação Salariais (FCVS);
Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR);
Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento

(Funtrede),

Parágrafo único. No prazo de 120 dias após a promulgação da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9 2 , da Constituição, o Poder
Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para
adequar o funcionamento dos fundos de que trata este artigo às
disposições da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º, da
Constituição.

Art. 2º A adequação do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundai), ratificado
pelo Decreto Legislativo nº 22, de 27 de agosto de 1990, às normas da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9º, da Constituição, será
feita, igualmente, no prazo e pela forma previstos no parágrafo único
do artigo anterior.
Art. 3º Fica ratificada a recriação do Fundo Aeroviário e do
Fundo Nacional de Saúde, de que trata a Lei n? 9.276, de 9 de maio
de 1996, que continuam a funcionar nos termos da respecitiva legislação.
§ 1e Ao Fundo Aeroviário aplica-se o disposto no parágrafo
único do art. 1º.

§ 2º O Fundo Nacional de Saúde extinguir-se-á no dia 31 de
dezembro de 1996, incorporando-se sua programação à da respectiva
entidade supervisora.

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.493-7, de 9 de julho de 1996.
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Art. 59 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de agosto de 1996; 1759 da Independência e 1089 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.494-10, DE 8 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre a alocação, em depósitos
especiais, remunerados. de recursos das disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, e considerando que ainda persiste
o estado de calamidade pública do setor de assistência à saúde,
decretado em 10 de março de 1994, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:

Art. 19 Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais, remunerados, no Banco do -Brasil S.A., de recursos excedentes da
Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), para a concessão de empréstimo, em caráter excepcional, à
União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, visando ao
pagamento dos serviços assistenciais do Sistema Unico de Saúde,
prestados em regime de atendimento ambulatorial e de internações
hospitalares, lastreados em títulos públicos especiais, do Tesouro
Nacional, com registro no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), administrado pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho
determinar a adoção das providências indispensáveis à alocação dos
recursos de que trata este artigo, independentemente de quaisquer
outros atos de natureza administrativa.
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Art. 2" Observada a Reserva Mínima de Liqnidez prevista no
art. 9Q da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada pela
Lei n Q 8.352, de 28 de dezembro de 1991, será concedido empréstimo
de R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), o
qual terá remuneração nominal pela Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), acrescida de cinco por cento ao ano.
§ 1" Os encargos correspondentes ao período compreendido entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês
anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.
§ 2Q O principal será amortizado em.27 prestações mensais,
sendo as três primeiras em junho, julho e agosto de 1996, correspondentes a 1/24, 1/23 e 1/22, respectivamente, do saldo devedor atualizado até a data de vencimento de cada prestação, e as restantes a
partir de fevereiro de 1997, correspondentes ao resultado da divisão
do saldo devedor atualizado até a data do vencimento de cada prestação, acrescido de juros, pelo número de prestações vincendas, inclusive a que estiver sendo reembolsada.
§ 3" Os juros incidírão sobre o principal atualizado e serão
pagos:
a) mensal e integralmente, a partir de fevereiro até maio de
1996, e a partir de setembro até janeiro de 1997;
b) mensalmente e junto com as amortizações de principal, proporcionalmente a seus valores atualizados, em junho, julho e agosto
de 1996, e a partir de fevereiro de 1997.

Art. 3Q Fica, ainda, autorizada a alocação de
R$1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais),
observada a Reserva Mínima de Liquidez prevista no art. 9Q da
Lei n? 8.019, de 1990, com a redação dada pela Lei n Q 8.352, de
1991, para empréstimo nas condições previstas no art. F desta
medida provisória, com remuneração nominal pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescida de cinco por cento ao ano,
e pagamento em 24 prestações mensais, a iniciar-se no primeiro
dia útil de fevereiro de 1997.
§ 1Q Os recursos referentes ao empréstimo de que trata o caput
serão destinados ao pagamento de serviços assistenciais do Sistema
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Único de Saúde já ~xecutad~s, prest~dos em regime de atendimen~
bulat orial e de mtemaçoes hospitalares, podendo o saldo, apos
amgos estes compromissos em atraso, ser destinado a outras ações do
pa
. o. a eau
~ 'o.
Ministéno
e.
§ 2º Os encargos correspondentes ao periodo compreendido entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês
anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.
§ 3' Cada prestação corresponderá ao resultado da divisão do
saldo devedor atualizado até a data do vencimento da mesma, pelo
número de prestações vincendas, inclusive a que estiver sendo reembolsada.
§ 4º Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão
pagos junto com as amortizações de principal, proporcionalmente a
seus valores atualizados a partir de fevereiro de 1997.

Art. 4' A quota-parte dos recursos arrecadados a título de contribuição sindical de que trata o inciso IV do art. 589 do Decreto-Lei
n' 5.452, de l' de maio de 1943, e os rendimentos de sua aplicação,
inclusive os de exercícios anteriores, depositados no Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT), serão utilizados pelo Ministério do Trabalho
na realização de despesas com o reaparelhamento das Delegacias
Regionais do Trabalho e com programas inseridos no âmbito de sua
competência.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá os critérios para a alocação e utilização dos recursos de que trata este artigo,
apresentando, trimestralmente, ao Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (Codefat), relatório circunstanciado.

Art. 5' As leis orçamentárias anuais consignarão no orçamento,
à conta de recursos provenientes de contribuições sociais vinculadas
à Seguridade Social, dotações específicas para o pagamento do principal e encargos decorrentes dos empréstimos de que trata esta
medida provisória.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.494-9, de 9 de julho de 1996.
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Art. 7Q Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 8 de agosto de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Adib Jatene

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.495-9, DE 8 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Forma-

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

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da Constituição e as Leis Complementares n" 7, de 7 de setembro de 1970, e n Q
8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2Q A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
II - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;
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In - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Parágrafo único. As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento mensal pagarão também, a contribuiçãO calculada na forma do inciso I, em relação às receitas
decorrentes de operações praticadas com não associados.

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

ao transporte internacional de cargas ou passageiros.

Art. 5' A contribuição mensal devida.pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes
varejistas, será calcnIada sobre o preço fixado para venda do produto
novarejo, mnItiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente
a que se refere este artigo.
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Art. 6' A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7' Para efeitos do inciso IH do art. 2', nas receitas correntes
serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da administração
pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Art. 8' A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
H

0,65% sobre o faturamento;
um por cento sobre a folha de salários;

IH
um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 9' À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do Imposto Renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PIS/Pasep bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação serão regidos pelas normas do
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § I' do art. 22 da Lei n' 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
o PIS/Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2'
somente se aplica a partir de l' de março de 1996.
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Art. 14. O disposto no inciso UI do art. 8º aplica-se às autarquias somente a partir de 1º de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de 1º de janeiro de 1996, sujeitam-se ao Imposto de Renda previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;
II - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
de fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda variável.
Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da
legislação então vigente.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.495-8, de 9 de julho de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º
de outubro de 1995.
Brasília, 8 de agosto de 1996; 175º dá Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.496-20, DE 8 DE AGOSTO DE 1996
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização. a Gratificação de
Desempenho deAtividade de Proteção ao Vôo
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1" Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de ~rigem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 2" Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Dacta),
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.

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

b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.
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--- § 3º Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
ndições do § 2º, para o exercício de cargos de direção, chefia e
de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
;tados, Distrito Federal e Municípios.
CO sessoramento

§ 4º As gratificações a que se referem os arts. 1ee 2º serão pagas
m conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992.

§ 5º As Gratificações serão pagas a partir de 1e de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1º.

Art. 4º O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5º O Anexo I da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Art. 6º O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regimento de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção
(em ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino, desde que faça opção nos termos do art. 2º da Lei nº 8.911, de 11
dejulho de 1994.
§ lº O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional,
para o exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 e
DAS-4, ou equivalentes, quando optante pela remuneração do cargo
efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 2º O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e
do Desporto para o exercício de cargo em comissão de nível DAS-3.

Art. 7º Ficam convalidados os atos' praticados com base na
Medida Provisória nº 1.496-19, de 9 de julho de 1996.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 188, n. 8, p. 3661-3928, ago. 1996

37S4
Art. S· Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, S de agosto de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
ANEXO
(Medida Provisória n· 1.496-20, de S de agosto de 1996)
Valor
Carreiras

Classes

Inicial
Oficial de
Chancelaria

A
Especial

Padrões

de I a VIII
delaVlI
de I a V

Correspondente
aos Padrões

Quant.

do Anexo II da

Cargos

Lei ns 8.460/92
D·I a C~III

C·N.B-N
!l-V.A·m

Subtotal
Inicial

Assistente de
Chancelaria

A
Especial

Subtotal
Total Geral

de I a VIII
deIaVII
delaV

D-1. e-m
C-NaB-N
B·V.A·m

de

500
350
150
1.000
600
420
180
1.200
2.200

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.497-21, DE 8 DE AGOSTO DE 1996
Cria a Gratificação de Desempenho e

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

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

1. Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produ-

'da~'e (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e

ti\'! 'amento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
plllJ1eJ
.
I

da Carreira Finanças e Controle;

Il -

da Carreira de Planejamento e Orçamento;

III - da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
. IV - de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500;
V - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
APlicada {Ipe~)b'l~m exercício de atividades de elaboração de planos e
orçamentos pu lCOS;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § 1· do art. 2º desta medida
provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividadea que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.

Art. 2º A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,182% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2º da Lei nº 8.477, de 29.de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei n? 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2º da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ 1· A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.

§ 2º O número de servidores em exercício em cada um dos
órgãos e entidades que integram os Sistemas de Controle Interno do
PoderExecutivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração
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Pública Federal, bem como os em exercício nos seus respectivos órgãos
centrais, com pontuação acima de oitenta por cento do limite de
pontos fixados para a avaliação de desempenho individual não poderá
superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos bens,
ficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 3 Q O número de servidores de nivel intermediário do Ipea, com
pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para
a avaliação de desempenho individual, não poderá superar trinta por
cento, sendo que somente dez por cento dos..beneficiários poderão se
situar no intervalo de noventa a cem por cento.

§ 4Q OS servidores titulares de cargos de que tratam os incisos
I, Il, IV, Ve VI do art. 1Q, quando cedidos para órgãos e entidades do
Governo Federal não integrantes dos Sistemas de Controle Interno
do Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Adminís.
tração Pública Federal, bem como dos órgãos centrais desses Sistamas, para o exercício na Vice-Presidência da República ou de cargos
em comissão, de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, DAS-4, ou equivalentes, perceberão a Gratificação de Desempenho e Produtividade.
§ 5Q Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 4Q , para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 6 Q A gratificação de que trata o art. 1Q será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada n Q 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 7Q A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de 1Q de março de 1995, em valor eqnivalente a setenta por
cento do previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e
36% para o nível superior, até a regulamentação de que trata o § 1Q.
§ 8 Q Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.

Art. 3Q A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
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- Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea

~e nde de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
tí~OS em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e classificató-

ria e a 'segunda constituída de curso de formação.
parágrafo único. As carreiras e o cargo de que trata o caput deste
artigo exigem do candidato '.!iploma de curso superior e conhecimentos em nível de pós-graduação,

Art. 4º Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDDJ, devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ 1º A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
O1820% do maior vencimento básico do nível superior, observado o
dÍsposto no art. 2º da Lei n? 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei nº 8.460, de 1992, e no art. 2º da Lei nº 8.852, de
1994.
§ 2" A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3º Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargo em comissão, aplica-se o disposto nos §§ 42 e 52 do
art.2º.
§ 42 A gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada nº 13, de 1992.
§ 52 A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de 1e de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2º.

Art. 5º O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
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Art. 6Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.497-20, de 9 de julho de 1996.
Art. 7Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 8 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.498-20, DE 8 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências.

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

Seção!
Da Estrutura
Art. 1º A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa
Militar.
§ 1Q Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
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o Conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;

a)

o Alto Comando das Forças Armadas;

c)

d) o Estado-Maior das Forças Armadas.

§ 2' Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;

o Conselho de Defesa Nacional.

b)

Seção II
Das Competências e da Organização

Art. 2' À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração d:, ação do gover~o, na verificação 'prévi~ .e supletiv.a da
constitucIOnahdade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da administração pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até
cinco Subchefias, sendo uma executiva.
Art. 3' À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execuçãodas atividades administrativas da Presidência da República
e supletivamente da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I

Gabinete;

n
In

Subsecretaria-Geral;

IV

Assessoria Especial;

V

Gabinete Pessoal do Presidente da República;
Secretaria de Controle Interno.
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Art. 4º À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe O controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o Gabinete e até
quatro Subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5º À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma executiva.
P

Art. 6º À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o Gabinete e até cinco Subchefias, sendo uma
executiva.
Art. 7º Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:
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I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado,
pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e
pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente da
República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado Chefe
da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este fim
designado pelo Presidente da República;
II - Cãmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único ministério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1" Para desenvolver as ações executivas das cãmaras mencionadas no inciso II, serão constituídos Comitês Executivos, integrados
pelos Secretários Executivos dos ministérios, cujos titulares as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2" O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3" É criada a Cãmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais cãmaras.
§ 4" O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais cãmaras de que trata o inciso II do caput.
§ 5" O Poder Executivo disporá sobre as competências e o fimcionamento das cãmaras e comitês a que se referem o inciso II do
caput e o § 1".

Art. 8" Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
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Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar n" 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9" O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singnlares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunir,
se-á quando convocado pelo Presidente da República e será secreta,
riado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar O Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm
a organízação e o funcionamento regulados pelas Leis nOs 8.041, de 5 de
junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
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meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que se refere o art. 2·.
CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Seção!
Da Denominação
Art. 13.
I
II
IH
IV
V

VI
VII
VIII
IX
X

XI
XII
XIII
nia Legal;
XIV
XV
XVI
XVII

São os seguintes os Ministérios:
da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;
da Agricultura e do Abastecimento;
da Ciência e Tecnologia;
das Comunicações;
da Cultura;
da Educação e do Desporto;
do Exército;
da Fazenda;
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinha;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazôde Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
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XVIII

XIX
XX

da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes

Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas,

Seção II
Das Áreas de Competência

Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;

f) desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil (Sipec);

II -

Ministério da Aeronáutica:

a) política aeroespacial nacional civil e militar;
b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento
da Força Aérea Brasileira;

c) defesa aérea nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
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e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;

fJ estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização
ou concessão, da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os serviços de
apoio necessário à navegação aérea;
g) orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de pesquisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com
os assuntos aeronáuticos e espaciais;
h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica
e espacial;
i) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
aeronáutica e dos serviços de apoio necessário à Força Aérea Brasileira e à aeronáutica civil;

III -

Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário;

c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;

fJ fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;

j) meteorologia e climatologia;
I) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
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assistência técnica e extensão rural;
IV - Ministério da Ciência e Tecnologia:
a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;
n)

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;

V - Ministério das Comunicações:
a) política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;
b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;
c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências;
d) serviços postais;
VI - Ministério da Cultura:
a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimônio histórico e cultural;

VII -

Ministéri~'da Educação e do Desporto:

a) política nacional de

educação e política nacional do desporto;

b) educação pré-escolar;

c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;

f) magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;
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VIII -

Ministério do Exército:

a) política militar terrestre;
b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;

d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira maritima e na defesa

aérea;
f) participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e outros produtos de interesse militar;
h) produção de material bélico;

IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;

c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;

f) negociações econõmicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h)

fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;

Col. Leis Rep. Fed. Brasii,Brasília, v. 188, n. 8, p. 3661-3928, ago. 1996

3798
b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;

d) comércio exterior;

e) turismo;

fJ formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativo ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias

constitucionais;
b) política judiciária;
c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;

e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;

fJ defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;

g)planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-gsral;
l) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;

XII -

Ministério da Marinha:

a) política naval e doutrina militar naval;
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b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças
navais;
c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
e) política maritima nacional;

f) orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;

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

e) política integrada para a Amazônia Legal;
XIV -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;

b) aproveitamento da energia hidráulica;

c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;
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xv a)

Ministério do Planejamento e Orçamento:

formulação do planejamento estratégico nacional;

b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento

federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;

f) formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;

j) defesa civil;
l) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;

XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;
b)

previdência complementar;

c) assistência social;

XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;
b) relações diplomáticas e serviços consulares;

c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
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d) programas de cooperação internacional;

e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;

XVIII -

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;
b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;

c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;
e) insumos criticas para a saúde;
f) ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;

XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;

trabalho e sua fiscalização;
c) política salarial;
b)

formação e desenvolvimento profissional;
e) relações do trabalho;

d)

f) segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aquaviário;

b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
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§ 10 Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento a população, o Presidénte da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes níveis da administração pública.
§ 2" A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclni o planejamento e o exercício da ação governamental nas ativi,
dades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regula.
mentos.

§ 3" A competência atribuída ao Ministério do Trabalho, de que
trata a alínea b, inciso XIX, deste artigo, compreende a fiscalização
do cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário,
bem como a aplicação das sanções previstas nesses instrumentos.

Seção III
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
II

III

Gabinete do Ministro;
Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;

§ I" No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria -Iurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar n? 73, de 10 de fevereiro
de 1993.

§ 2" Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
Secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as funções
que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.
§ 3" Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas
Subsecretarias.
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Seção IV
Dos Órgãos Específicos

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

III - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro Secretarias;
IV - do Ministério das Comunicaçôes, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três Secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro Secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até sete Secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Câmara Superiór de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 12,22 e 32
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e
da Junta de Programação Financeira, até sete Secretarias;
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VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidad~
Industrial e do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação, até cinco Secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direi.
tos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conss.
lho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco Secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal,do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Comitê do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, até quatro Secretarias;
XI

Do Ministério de Minas e Energia, até duas Secreta-

rias;

XII
do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis Secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria-Geral da Previdência
Social, até três Secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
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viço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 15 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas Secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco Secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três Secretarias.
§ 1º São mantidas as estruturas básicas dos ministérios milita-

res.
§ 2º O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral
Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.

CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção,

e Criação de Órgãos e Cargos
Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;
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lU - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministêrio da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministêrio do Meio Ambiente, dos Recursos-Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;

VII -

na Secretaria-Geral da Presidência da República:

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

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I -

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;

c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministêrio
do Bem-Estar Social;

U - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Regio-

nal;
b) do Jardim Botânico do Rio de Janeiro;
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III - para a Casa Civil da Presidência da República, da
Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios,
do Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar
Social;
V -

para o Ministério da Justiça:

a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;

b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei nº 5.768, de
20 de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei nº 7.291, de 19 de
dezembro de 1984, e nos Decretos-Leis nOs 6.259, de 10 de fevereiro
de 1944, e 204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições
fixados em ato conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do Conselho Monetário Nacional;

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

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § 1e do art. 33 desta medida provisória;

b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições prévistas no art. 14 da Lei nº
7.827, de 27 de setembro de 1989.
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Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II
o Ministério do Bem-Estar Social;
III - o Ministério da Integração Regional;
IV - no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII
as Secretarias de Administração Geral, em cada ministério;
VIII
no Ministério da Educação e do Desporto:
a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;
c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República:
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
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III -

defesa civil.

Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trãnsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;
III - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV -

de Presidente das Fundações de que trata o inciso I do

art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos ministérios de que tratam os incisos II e III
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos
ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.
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Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;

n -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;

In - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da administração
pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
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a que se refere o § 3· do art. 7· desta medida provisória será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo ÚIÚCO. O Presidente da República encanúnhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § 1·, inciso lI, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Supe.ríntendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituiçôes de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ 1· O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.
§ 2· Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
saúde ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que
já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou
termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3· Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito
Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrrenos de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas
em decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta
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Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.
§ 4Q Durante o processo de inventário, o Presidente da Comissão do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro
de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado os
requisitos na legislação pertinente.
Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até 31 de
dezembro de 1996, os servidores da Administração Federal indireta,
não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou
assessoramento que, em 19 de novembro de 1992, se encontravam à
disposição de órgãos da administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin),
§ 1" Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a uuidade técuica encarregada das ações de inteligência,
composta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de Admiuistração Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
previstas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2Q Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinculado à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
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acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados
à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se refere
o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à
Secretaria-Geral da Presidência da República.

Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências
estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados,
transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n" 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ 1Q O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo,
composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por um
presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
§ 2" As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.

Art. 34. Fica oJardim Botãuico do Rio de Janeiro transformado
em Instituto de Pesquisas Jardim Botãuico do Rio de Janeiro, passando a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promover, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos
florfsticos do Brasil.
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CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 35. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
n" 8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão írrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.
Art. 36. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 4º e § 2º do art. 5º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.
Art. 37. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 38. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
a separar as funções e atividades diversas lia utilização de recursos
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hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria Especial,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 39. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
11 - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), na forma estabelecida em regulamento;
111 - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça.
Art. 40. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos
órgãos extintos e seus antecessores.
Art. 41. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar até 31 de dezembro de 1996,
servidores do Ministério da Educação e do Desporto e suas entidades
vinculadas, para ter exercício naquele instituto.
Art. 42. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
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unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
Art. 43. O art. 47 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei nº 842, de 9 de setembro de 1969, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 47. A autorização para o funcionamento, o credenciamento e o recredenciamento periódico de universidade ou estabelecimento isolado de ensino superior, e O reconhecimento de
cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, e bem
assim a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições
de ensino superior não universitárias, serão tornados efetivos,
em qualquer caso, mediante ato do Poder Executivo, após parecer
favorável do Conselho de Educação competente."
Art. 44. O art. 17 da Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel
estiver ocupado.
§ 1º O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.
§ 2º Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada em julgado, o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição do
juízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo."

Art. 45. O art. 3º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes
da categoria dos empregadores, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:
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I -

n -

Ministério do Trabalho;
Ministério do Planejamento e Orçamento;

In -

Ministério da Fazenda;

IV -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;

V
VI -

Caixa Econômica Federal;
Banco Central do Brasil.

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

Art. 46. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 47. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias n's 752, de 6 de dezembro de 1994,797,800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de l' de março de 1995, 962, de 30 de
março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995,
1,226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996,
1.302, de 9 de fevereiro de 1996, 1.342, de 12 de março de 1996, 1.384,
de 11 de abril de 1996, 1.450, de 10 de maio de 1996, 1.498, de 7 de
junho de 1996, e 1.498-19, de 9 de julho de 1996.
Art. 48. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n' 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1', 2' e 3' do
art. 22 da Lei n' 5.227, de 18 de janeiro de 1967, e o parágrafo único
doart. 2' do Decreto-Lei n' 701, de 24 de julho de 1969.
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Brasília, 8 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIANº 1.499-29, DE 8 DE AGOSTO DE 1996
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

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

TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo

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

TÍTULorr
Da Organização, Estrutura e Competências
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura

Art. 3· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Art. 4· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I
II

o Controle Consultivo do Sistema de Controle Interno;
a Secretaria Federal de Controle;

III

a Secretaria do Tesouro Nacional;
IV
as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Amadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ 1· Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da SecreCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3661-3928, ago. 1996

3820
taria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 2Q As áreas de programação financeira dos órgãos da admi,
nistração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 5Q Integram a Secretaria Federal.de Controle:
I - As unidades seccionais do Sistema de Controle Interno
denominadas Secretarias de Controle Interno, com atuação nos rninistérios civis, exceto o Ministério das Relações Exteriores;

n - as unidades regionais do Sistema de Controle Interno nos
Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;
Hl -

a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.

Art. 6" Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes das entidades da administração indireta,
controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente ao qual a
entidade esteja vinculada.
Art. 7Q Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;

n - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, pertinente ao Sistema de Controle Interno;
In - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
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IV - estabelecer normas e critérios para a utilização dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.
Art. 8º O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.

CAPÍTULün
Das Competências
Seção!
Das Áreas de Auditorias, Fiscalização e Avaliação de Gestão
Art. 9º Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2º desta medida provisória:
I - realizar auditoria nos sistemas contábil, financeiro, de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;

n - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;

In - realizar autitoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;
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VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;

VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre composição e atuação das comissões de licitações;
IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
XI -

exercer controle da execução dos orçamentos da União;

XII - estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de
recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência e de atuação.
Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade
Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2· desta medida provisória:
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I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Unica do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
11 - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
111 - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
X - instituir e manter o Plano d..Contas Único da União;
XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
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XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.
TÍTULüm
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento

Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento daAdministração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo, têm como
órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ I" Integram os Sistemas de Planejamentos e de Orçamento
da Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Esta-

tais;
c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;

e) a Secretaria de Orçamento Federal;

fJ a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;

h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.

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

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

Art. 12. Os ocupantes dos cargos das Carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4" e 11 desta medida provisória
poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme dispuser ato
do respectivo Ministro de Estado.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão
Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de Planejamento, P-1501 do Grupo P-1500, criada pelo Decreto
n" 75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos
humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder
Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento.
§ 1" Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n" 7.834, de 6
de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgãos,
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tárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Miuistro de Estado
e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
§ 2· Em caráter excepcional, os servidores da categoria funcional de Técuico de Planejamento, P-150l, do Grupo P-1500, poderão
ter exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao
Ministério do Planejamento e Orçamento, mediante ato do respectivo
Ministro de Estado, aplicando-se, no caso, a restrição imposta no § 5·
do art. 2· da Medida Provisória n? 1.497-21, de 8 de agosto de 1996.

Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n" 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme O anexo desta medida provisória.
CAPÍTULO H
Das Nomeações

Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou aínda, por conselho
de contas de Muuicípio;
H - punidas, em processo disciplinar, mediante decisão da
qual não caíba recurso em âmbito administrativo, por ato lesivo ao
patrimônio público de qualquer esfera de governo;

IH - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos H e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n· 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n? 8.429, de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicamse também às nomeações para cargos em comissão que impliquem
gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na admínistração direta e indireta dos Poderes da União, bem
como de membros para comporem as comissões de licitação.
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Art. 16. Os Secretários Federal de Controle e do Tesouro Nacional serão nomeados pelo Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no ãmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos art. 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias
Art. 18. Além das proibições contidas no art. 117 da Lei nO
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I -

atividade político-partidária;

II -

profissão liberal.

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

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

Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos
de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.
Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazendo disporá
sobre a área de atuação de cada unidade seccional do Controle
Interno, que, excetuando o Ministério da Relações Exteriores, poderá
abranger mais de um ministério civil e suas entidades vinculadas e
supervisionadas.

Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3661-3928, age. 1996

3829
Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1996, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para exercício na Secretaria do Tesouro Nacional e na Secretaria Federal de Controle, independentemente da ocupação de cargo
em comissão ou função de confiança.
Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I -

o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

II Estatais;

o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas

III -

a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas

Estatais.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
§ 1· O Conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.
§ 2· O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.
Co\. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasilia, v. 188, n. 8, p. 3661-3928, ago. 1996

3830

Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
11 - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a Uníão e as empresas estatais;

111 - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Minístério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
beneficios e vantagens dos empregados das empresas estatais;

VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da Uníão nos conselhos de adminístração das empresas
estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.
Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I -

como membros permanentes:

a) o Minístro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o

presidirá;
b) o Minístro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presiden-

te;
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c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda;

II -

como membros não-permanentes:

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;
b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.

§ 1" Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente, sem
direito a voto:

I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse
específico das respectivas empresas;
II - os titulares de outros órgãos e entidades da administração
federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.
§ 2" A Secretaria de Coordenação e Controle das empresas
estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3" Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários Executivos.

§ 4" O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.

Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a
especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de
1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
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Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n· 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
«Parágrafo único. Excepcionalmente, nas unidades seccio.
nais do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado
para o exercício de FG servidor efetivo dos quadros dos órgãos
em que a Ciset tiver atuação,»
Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.499-28, de 9 de julho de 1996.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 8 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
António Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO
(Medida Provisória n· 1.499-29, de 8 de agosto de 1996)
Denominação
Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

Total

Situação

D.L.2.346
3.000
4.000
7.000

Situação
Anterior

Situação

1.457
2,444
3.901

Nova
4.500
2.500
7.000

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.500-13, DE 8 DE AGOSTO DE 1996
Dá nova redação aos arts. 24, 26 e 57 da
Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXi, da Constituição, institui normas para licitação e coetratos da administração pública e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. l' Os arts. 24, 26 e 57 da Lei n' 8.666, de 21 de junho de
1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 24
.
XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente
à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela
Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais de fomento à
pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim es pecífico,»

«Art. 26. Ai; dispensas previstas nos §§ 2' e 4' do art. 17 e
nos incisos III a XXI do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8' desta lei
deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo
de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
Parágrafo único. .

.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados.»

«Art. 57

.

II - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;
§ 4' Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata
o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses.»

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.500-12, de 9 de julho de 1996.
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Art. 3· Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 8 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.501-12, DE 8 DE AGOSTO DE 1996(*)
Altera a legislação referente ao Adicio.
nal ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da MariniuI
Mercante (F'MM), e dá outras prouidéncias,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Os arts. 5·, 10, 11, 16 e parágrafo único do art. 29 do
Decreto-Lei n· 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n· 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n· 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n· 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
(Art. 5Q

III -

..

.

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;

(*)

Retificada no DO de 12.8.1996 (pág. 4140 desta obra).
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b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econônúca exclusiva brasileira;

IV -

.

c) exportados temporariamente para outro pais e condicionados à reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em cada
caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse
para a segurança nacional;

e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas;
V -

.

b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;

c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2º do art. 1º da Lei nº 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
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d) importadas pela União através de órgão federal da adrn],
nistração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervi.
sionadas;
e) que retomem ao País nas seguintes condições;

1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos
autorizados;

2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país impor.
tador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;
f) que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental, excluídas armas,
munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de
passageiros;
g) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
h) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;
i) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.

§ 1Q Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se esteja tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.

§ 2Q Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à
parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
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seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:

1. trânsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:

1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco.»
«Art. 10

.

1-

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.
........................................................................................................»

«Art. 11. Os valores depositados nas contas especial (art.
8 Q, inciso III) e vinculada (art. 10) poderão ser aplicados pelo
agente financeiro em operações de mercado aberto, com títulos
públicos federais, de emissão do Tesouro Nacional, revertendo-se
o produto da aplicação à conta do Fundo da Marinha Mercante.»
«Art. 16

.

I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
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a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:
1. para construção de embarcações em estaleiros brasilsí,
ros;
2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasilsí,
ros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da Marinha Mercante, construção ou reparo naval;

c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da Marinha Mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
f) para outras aplicações em investimentos, no interesse da
Marinha Mercante brasileira;

II -

no pagamento ao agente financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos
contratados com o beneficiário;

b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;
c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
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§ 5· do art. 12 do Decreto-Lei n· 1.801, de 18 de agosto de 1980,
ou contratadas até 31 de dezembro de 1987;

IH - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o vaIor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
vaIor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do vaIor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaIeiro.

§ 1· As comissões de que tratam as alíneas b e c do
inciso II deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário
Nacional e revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida assumida'pela União, na qualidade de sucessora da extinta Superintendência Nacional da
Marinha Mercante (Sunamam).
§ 2· As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos IH e IV, deste artigo,
terão seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no
art. 26."
«Art. 29

.

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

Art. 2· Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ 1· A autorização concedida nos termos do caput deste artigo
fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro N acionaI.
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§ 2º Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3º Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei nº
2.404, de 1987, com a redação dada pelo art. 1º desta medida provisória.
§ 4º O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.
§ 5º A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 6º Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer
obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade com o
disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.

Art. 3º Não se aplica ao disposto no inciso V, alínea c, do art. 5º
do Decreto-Lei nº 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos
do § 2º do art. 1º da Lei nº 8.402, de 1992.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.501-11, de 9 de julho de 1996.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 6· Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18, 19 e 20 do Decreto-Lei n· 2.404, de 23 de dezembro de 1987, e o
art. 11 da Lei n? 7.742, de 20 de março de 1989.
Brasília, 8 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HEN~IQUE CARDOSO
Pedro Malan
Alcides José Saldanha

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.502-7, DE 8 DE AGOSTO DE 1996
Dá nova redação aos arts. 18 e 49 da Lei
n' 9.082, de 25 de julho de 1995, que dispõe
sobre as diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 1996.

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

Art. 1· Os arts. 18 e 49 da Lei n? 9.082, de 25 de julho de 1995,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito
Federal ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios
financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas
decorrentes de recursos originários da repartição de receitas
previstas em legislação específica e as repartições de receitas
tributárias e as destinadas a atender a estado de calamidade
pública legalmente reconhecido mediante ato ministerial, e
dependerão da unidade beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento original que:
........................................................................................................»
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«Art. 49

.

§ 4° Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo
as dotações para atendimento de despesas com:
I - pessoal e encargos sociais;
II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;
III - pagamento do serviço da dívida;
IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Unico de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda;
VI ~ o Sistema Nacional de Defesa Civil;
VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX
os subprojetos e subatividades financiados com
doações;
X
a atividade crédito para reforma agrária;
XI
pagamento a bolsas de estudo;
XII
pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV - pagamento de compromissos contratuais no exterior.»
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Art. 2· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.502-6, de 9 de julho de 1996.
Art. 3· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, S de agosto de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.503-3, DE S DE AGOSTO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito extraordinário no valor
de R$ 21.000. 000,00, para os fins que espeei-

fica:
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3· do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da Uuião (Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996),
em favor do Ministério do Planej amento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta medida
provisória.
Art. 2· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.503-2, de 11 de julho de 1996.
Art. 3· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, S de agosto de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 9.8.1996, pags. 15055115056.
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.504-5, DE 8 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil SA, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), mediante
a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), nas modalidades
nominativa e negociável, com prazo máximo de quinze anos e prazo
minimo de resgate de três anos, para principal e encargos, e taxa de
juros calculada na forma do § 3° do art. 2° da Lei n" 8.249, de 24 de
outubro de 1991;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da
Carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
características financeiras iguais as daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo;

III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nº 8.031, de 12
de abril de 1990, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária
Federal, de que trata a Lei nO 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V -;- pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGPDI) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei n" 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
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pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento
de efeito equivalente, no período compreendido entre l' de julho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição
financeira, no mesmo período;
b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas
aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre I' de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;
c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial
entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e juros
de 21 % ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e juros
de nove por cento ao ano - em empréstimo concedido, por aquela
instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, em
1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
N acionaI, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos
de Trabalho criados pela Portaria MF n' 150, de 26 de abril de 1995,
cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei n"
8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado
semestralmente, da equalização de taxas referentes à diferença entre
o custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A. e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhía
Florestal Monte Dourado;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A:. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (lGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento
ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de Leite,
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no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes
(PNLCC).
§ I" Na alienação das ações de que trata o inciso 111 deste artigo,
considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data da publicação desta
medida provisória ou à data da alienação, prevalecendo o maior preço
apurado.
§ 2" O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso 111 deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso I.
§ 3" As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.

§ 4" O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional,
semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5" A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão
efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.

Art. 2" As dívidas da União, a que se referem os incisos V a VIII
do art. 1" desta medida provisória, assim como as dívidas da União
para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas, certas e
exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF n" 150,
de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos (Cetip).
Parágrafo único. Os títulos a que se refere o caput deste artigo,
cujo prazo de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão
atualizados pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até
quinze por cento ao ano.
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Art. 3' Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy W
Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado
da referida operação.
Art. 4' As disponibilidades financeiras dos fundos a que se
referem o parágrafo único do art. 6' do Decreto-Lei n' 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. l' da Lei n' 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública
federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) aplicadas em Títulos do Tesouro Nacional, na
forma do art. 9' da Lei n? 8.019, de 11 de abril de 1990.

Art. 5' As sociedades de economia mista de capital aberto,
detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio
líquido em .balanço com data-base anterior à publicação da Lei n'
8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constitnição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente,
provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro
semestre de 1994.

Art. 6' O art. 2' da Lei n' 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3';
«§ 3' Será admitida, para fins de cálculo dos juros das NTN,
a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do Tesouro
Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de cada
periodo de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade,
a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil.»

Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.504-4, de 11 de julho de 1996.
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Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 8 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.505·5, DE 8 DE AGOSTO DE 1996
Altera os arts. 2º, 4º, 52 e 7º da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a contratação por tempo determinado
para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I' Os arts. 2', 4', 5' e 7' da Lei n" 8.745, de 9 de dezembro
de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

..

VII - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai.»
«Art. 4º

III -

.

doze meses, no caso do incisos IV e VII do art. 2';

§ l' No caso do inciso II deste artigo, os contratos poderão
ser estipulados pelo prazo mínimo de trinta dias, admitindo-se
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3661-3928, age. 1996

3849
renovações desde que o prazo total não exceda o limite estabelecido no mesmo inciso.
§ 2º Nos casos dos incisos V e VI do art. 2º, os contratos
poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos..

"Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento.»
«Art. 7º

.

II - nos casos dos incisos I a III e V a VII do art. 2º, em
importância não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do
serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho;
III - no caso do inciso III do art. 2º, quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso II
deste artigo.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••.•••••• »

Art. 2º Os contratos por tempo determinado celebrados com
fundamento no art. 17 daLei nº 8.620, de 5 dejaneiro de 1993, poderão
ser prorrogados por doze meses, e aqueles celebrados para combate a
surtos endêmicos, de que trata o art. 2º, inciso II, da Lei nº 8.745, de
1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro
de 1996.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.505-4, de 11 de julho de 1996.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 5· Fica revogado o parágrafo único do art. 5· da Lei n.
8.745, de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 8 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.506-3, DE 16 DE AGOSTO DE 1996
Altera a legislação do Imposto de Ilenda
e da contribuição social sobre o lucro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de Sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro,
correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do
disposto nos §§ 3· e 4· do art. 10 do Decreto-Lei n" 1.598, de 26 de
dezembro e 1977, na determinação do lucro real do período-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 2· O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3· da Lei n· 8.003, de 14
de março de 1990, da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro de que trata a Lei n· 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3· O disposto no art. 35, § F, alínea b, n" 4, do Decreto-Lei
n· 1.598, de 1977, com a redação dada pelo art. F do Decreto-Lei n'
1.730, de 17 de dezembro de 1979, não se aplica à:
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I - transferência do registro contábil de participações societárias do ativo permanente para o ativo circulante ou realizável a longo
prazo, em decorrência da inclusão da empresa controlada ou coligada
no Plano Nacional de Desestatização;

11 - colocação em disponibilidade, para alienação, de participações societárias em empresa coligada ou controlada, pertencentes
a empresas sob controle de Estado, do Distrito Federal ou de Município.
Art. 4" O disposto no art. 65 da Lei n" 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante
vencedor, de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal
ou do Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas
de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas
jurídicas de direito público, nos casos de desestatização por elas
promovidas.
Art. 5" Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties de qualquer natureza.
Art. 6" Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os
rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de renda corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa ou
entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil
e no exterior.

Art. 7" Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a.terra
nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 8" Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
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por ocasião de seu desligamento do plano de beneficios da entidade
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no períod~
de l' de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.506-2, de 19 de julho de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 16 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.507-10, DE 16 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O Programa de Estímulo à restruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituido pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido Sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ l' O Programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei n'
6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n' 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987.
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§ 2' O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Naciona], é parte integrante do Programa de que trata o caput.

Art. 2' Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporadora deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de dificil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
H - as instituições incorporadas poderão registrar como ágio,
na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de aquisição
e o valor patrimonial da participação societária adquirida;

IH - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso H,
registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodosbase anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ l' O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do
mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2' do
art. 1'.
§ 2' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
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Art. 3" Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. 1"não se aplica o disposto nos arts. 230
254, 255, 256, § 2", 264, § 3", e 270, parágrafo único, da Lei n" 6.404'
de 15 de dezembro de 1976.
'
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.507-9, de 19 de julho de 1996.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 16 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.508-8, DE 16 DE AGOSTO DE 1996
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de apuração e
prazo de recolhimento do referido imposto
para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na
saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas
para venda a granel, dos estabelecimentos
produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, relacionados em anexo, importados ou de fabricação nacional,
bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
§ 1" São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos
do referido imposto, relativos a matérias-primas, produtos intermeCal. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3661-3928, ago. 1996
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diários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
§ 2' O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores que
ocorrerem até 31 de dezembro de 1998.
Art. 2' Ai; microempresas e as empresas de pequeno porte,
conforme definidas no art. 2' da Lei n' 8.864, de 28 de março de 1994,
recolherão o IPI da seguinte forma:
I - o período de apuração passa a ser mensal, correspondendo
às saídas dos produtos dos estabelecimentos industriaís, ou equiparados a industrial, verificadas no mês-calendário;
H - o pagamento deverá ser efetuado até o último dia útil do
mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos fatos
geradores que ocorrerem a partir do mês seguinte ao da publicação
desta medida provisória.
Art. 3' Ficam equiparados a estabelecimento industrial, independentemente de opção, os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a bebidas alcoólicas e demais
produtos, de produção nacional, classificados nas posições 2204, 2205,
2206 e 2208 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Típi), e acondicionados em recipientes de capacidade superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com
destino aos seguintes estabelecimentos.
I - industriais que utilizem os produtos mencionados como
insumo na fabricação de bebidas;
H - atacadistas e cooperativas de produtores;
IH - engarrafadores dos mesmos produtos.
Art. 4' Os produtos referidos no artigo anterior sairão com
suspensão do IPI dos respectivos estabelecimentos produtores para
os estabelecimentos citados nos incisos I, H e HI do mesmo artigo.
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo aplica-se
também às remessas, dos produtos mencionados, dos estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores para os estabelecimentos
indicados nos incisos I, H e HI do artigo anterior.
Art. 5" Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do IPI concernente às matérias-primas, produtos intermediários
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e material de embalagem, que tenham sido empregados na industria_
lização, ainda que para acondicionamento, de produtos saídos do
estabelecimento produtor com a suspensão do imposto determinada
no artigo anterior.
Art. 6· Nas notas fiscais relativas às remessas previstas no art.
4·, deverá constar a expressão Saído com suspensão do IPI, com a
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro
do IPI nas referidas notas, sob pena de se considerar o imposto como
indevidamente destacado, sujeitando o infrator às disposições legais
estabelecidas para a hipótese.
Art. 7· O estabelecimento destinatário da nota fiscal emitida
em desacordo com o disposto no artigo anterior, que receber, registrar
ou utilizar, em proveito próprio ou alheio, fiéará sujeito à multa igual
ao valor da mercadoria constante do mencionado documento, sem
prejuízo da obrigatoriedade de recolher o valor do imposto indevidamente aproveitado.
Art. 8· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.508-7, de 19 de julho de 1996.
Art. 9· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 16 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Jobim Filho

o anexo está publicado noDO de 19.8.1996, págs.15759/15760.
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.509-7, DE 16 DE AGOSTO DE 1996
Isenta do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados
bens de informática adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. l' São isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) os bens de informática destinados à coleta eletrônica de votos,
fornecidos diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 2' Poderão ser importados com isenção do Imposto de
Importação - II e do IPI as matérias-primas e os produtos intermediários a serem utilizados na industrialização dos bens de que trata
o artigo anterior.
Parágrafo único. A isenção do IPI a que se refere este artigo
estende-se às matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem adquiridos no mercado interno.

Art. 3' Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI incidente sobre os produtos mencionados no parágrafo
único do art. 2'.
Art. 4' Para efeito de reconhecimento da isenção a empresa
deverá, previamente, apresentar à Secretaria da Receita Federal
relação quantificada dos bens a serem importados ou adquiridos no
mercado interno, aprovada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
Art. 5' As importações de que trata esta medida provisória
ficam dispensadas do exame de similaridade.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.509-6, de 19 de julho de 1996.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 16 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.511-1, DE 2ZDE AGOSTO DE 1996
Dá nova redação ao art. 44 da Lei n!!
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão
de áreas florestais em áreas agrícolas na
região Norte e na parte Norte da região Cen.
tro-Oeete, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4" da
Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1" O art. 44 da Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 44. Na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permitida desde que
permaneça com cobertura arbórea de, no mínimo, cinqüenta por
cento de cada propriedade.
§ 1º A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo,
cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o
corte raso, será averbada à margem da inscrição da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer
título ou de desmembramento da área.
§ 2º Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3º Para efeito do disposto no caput, entende-se por região
Norte e parte Norte da região Centro-Oeste, os Estados do Acre,
Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso,
além das regiões situadas no norte do paralelo 13'S, nos Estados
de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44'W, no Estado
do Maranhão.»
Art. 2" Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei nº 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas enCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n 8, p. 3661-3928, ago. 1996
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contrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o incremento de área convertida.
Art. 3' A utilização das áreas com cobertura florestal nativa na
região Norte e parte Norte da região Céntro-Oeste somente será
permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos prinicípios de conservação dos recursos naturais,
conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção
da diversidade biológica e desenvolvimento sócio-econômico da região, e demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória, no prazo de sessenta dias, contados da data de sua
publicação.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.511, de 25 de julho de 1996.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Gustavo Krause
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.463-4, DE 27 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre o reajuste do salário minimo e dos benefícios da Previdência Social,
altera alfquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os
servidores inativos da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. I' O salário-mínimo será de R$ 112,00 (cento e doze reais),
a partir de I' de maio de 1996.
Parágrafo ÚIÚCO. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário-mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais
e setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta
e um centavos).
Art. 2' Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em l' de maio de 1996, pela variação acumulada do
índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (lGP-DI), apurado
pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.
Art. 3' Para os benefícios mantidos pela Previdência Social com
data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos
do artigo anterior, será calculado com base rra variação acumulada do
IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente
anterior ao do reajuste.
Art. 4' Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 5' A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes dos arts. 6' e 7' desta medida provisória, os benefícios mantidos pela Previdência Social serão majorados de forma a
totalizar qninze por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril de
1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata o art. 2'.
Art. 6' O art. 21 da Lei n' 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso lU do art. 28.
Parágrafo único. Os valores de salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei,
na mesma época e com os mesmos índices que 08 do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.»
Art. 7' O art. 231 da Lei n' 8.112, de 1990, passa a vigorar com
a seguinte redação:
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«Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas.
§ 3· A contribuição mensal incidente sobre os proventos
será apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de
remuneração estabelecidas para os servidores em atividade.»
Art. 8· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.463-3, de 26 de julho de 1996.
Art. 9· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei n? 8.880, de 27 de maio de
1994.
Brasília, 27 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.464-12, DE 27 DE AGOSTO DE 1996
Acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei
n' 4.728, de 14 dejulho de 1965.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. lº O art. 75 da Lei n" 4.728, de 14 de julho de 1965, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
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"Art. 75

.

.........................................................................................................
§ 4Q As importâncias adiantadas na forma do § 2Q deste
artigo serão destinadas, na hipótese de falência, liquidação extrajudicial ou intervenção em instituiçãd financeira, ao pagamento das linhas de crédito comercial que lhes deram origem, nos
termos e condições estabelecidos pelo Banco Central do Brasil .»

Art. 2Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.464-11, de 26 de julho de 1996.
Art. 3Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.465-6, DE 27 DE AGOSTO DE 1996
Acrescenta § 52ao art. 4'1. da Lei n'!. 8.884,
de 11 dejunho de 1994, e dá outras prooídências.

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

Art. F O art. 4Q da Lei n Q 8.884, de 11 de junho de 1994, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 5Q;
,,§ 5Q Se, nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, ou
no caso de encerramento de mandato dos conselheiros, a composição do conselho ficar reduzida a número inferior ao estabelecido
no art. 49, considerar-se-ão automaticamente interrompidos os
prazos previstos nos arts. 28, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 42, 45, 46,
parágrafo úuico, 52, § 2Q, 54, §§ 4Q, 6Q, 7Q e 10 e 59, § F, desta lei,
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e suspensa a tramitação de processos, iniciado-se a nova contagem imediatamente após a recomposição do quorum»
Art. 2· O disposto no § 5· do art. 4· da Lei n· 8.884, de 1994,
aplica-se aos processos em tramitação no ãmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica na data da publicação desta medida
provisória.
Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.465-5, de 26 de julho de 1996.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1996; 175· dá Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.466-4, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da União - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário até o limite
de R$ 8.000.000.000,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3· do art. 167, da Constituição,
adota a segninte medida provisória, com força de lei:
Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (Oitobilhões de reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
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Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da emissão de Títulos da Dívida Pública
Federal Interna.
Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.466-3, de 1· de agosto de 1996.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 30.8.1996, pág. 16746.

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.467-4, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, crédito extraordinário até o limite
de R$ 800.000.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3· do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória com força de lei:
Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n Q9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, crédito extraordinário até o limite de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
medida provisória.
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Art. 2° Em decorrência do disposto no art. 10, fica alterada a
receita do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
conforme Anexo II desta medida provisória.
Art. 3º Ficam convalidados os atos -praticados com base na
Medida Provisória nO 1.467-3, de 1° de agosto de 1996.
Art. 4° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos esão publicados no DO de 30.8.1996, pága. 16746/16749.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.468-10, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Dá noua redação ao parágrafo único do
art. l' da Lei n' 8.995, de 24 de feuereiro de
1995, que autoriza o Ministério dos Trensportes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a transferir
à CompanJtia Fluminense de Trens Urbanos
(Flumitrehs), recursos para pagamento de

pessoal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1° O parágrafo único do art. 1° da Lei n" 8;995, de 24 de
fevereiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º
.
Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo fica
condicionada até o limite de R$ 164.130.653,00 (cento e sessenta
e quatro milhões, cento e trinta mil, seiscentos e cinqüenta e três
reais) e correrá à conta de dotação orçamentária da CBTU."
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Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.468-9 de 1" de agosto de 1996.
Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175" da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Alcides José Saldanha
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.469-9, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Autoriza a utiliz~ão de recursos do
Fundo da Marinha Mercante rFMM), em favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (LloydbrasJ. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbras), por intermédio do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com
recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado
exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas,
exceto pessoal.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá oprazo
de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe aplicando
as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente, para a realização de operações finânceiras com órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta, assim
como as limitações associadas ao endividamento do setor público.
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Art. 29 O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando
os recursos proveuientes provisionados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbras ou, por solicitação desta, liberar
os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 39 A Secretaria de Controle Interno do Miuistério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Miuistro de
Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na
forma do artigo precedente.
Art. 49 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n9 1.469-8, de 1" de agosto de 1996.
Art. 59 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 1759 da Independência e 1089 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides José Saldanha
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.470-10, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre ,G responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas aos regimes de que tratam a Lei nº 6.024,
de 13 de março de 1974, e o Decreto-Lei n'
2.321, de 25 de feoereiro de 1987; sobre a
indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização das empresas de auditoria
contábil ou dos auditores contábeis independentes; sobre priuatizcção de instituições
cujas ações sejam desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n' 2.321, de 1987, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. F A responsabilidade solidária dos controladores de instituições financeiras estabelecida no art. 15 do Decreto-Lei n 2 2.321, de
25 de fevereiro de 1987, aplica-se, também, aos regimes de intervenção e liquidação extrajudicial de que trata a Lei n'' 6.024, de 13 de
março de 1974.
Art. 2' O disposto na Lei n 2 6.024, de 1974, e no Decreto-Lei n'
2.321, de 1987, no que se refere à indisponibilidade de bens, aplica-se,
também, aos bens das pessoas, naturais ou jurídicas, que detenham
o controle, direto ou indireto das instituições submetidas aos regimes
de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial
temporária.
§ l' Objetivando assegurar a normalidade da atividade econômica e os interesses dos credores, o Banco Central do Brasil, por
decisão de sua diretoria, poderá excluir da indisponibilidade os bens
das pessoas jurídicas controladoras das instituições financeiras submetidas aos regimes especiais.
§ 2' Não estão sujeitos à indisponibilidade os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis, nos termos da legislação em vigor.

§ 3' A indisponibilidade não impede a alienação de controle,
cisão, fusão ou incorporação da instituição submetida aos regimes de
intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.
Art. 32 O inquérito de que trata o art. 41 da Lei n 2 6.024, de
1974, compreende também a apuração dos atos praticados ou das
omissões incorridas pelas pessoas naturais ou jurídicas prestadoras
de serviços de auditoria independente às instituições submetidas aos
regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração
especial temporária.
Parágrafo único. Concluindo o inquérito que houve culpa ou dolo
na atuação das pessoas de que trata o caput, aplicar-se-á o disposto
na parte final do caput do art. 45 da Lei n 2 6.024, de 1974.
Art. 4 2 Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 2' e 15 da Lei n 2 6.024, de 1974, e no art. F do
Decreto-Lei n' 2.321, de 1987, é facultado ao Banco Central do Brasil,
visando assegurar a normalidade da economia pública e resguardar
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os interesses dos depositantes, investidores e demais credores, sem
prejuízo da posterior adoção dos regimes de intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, determinar as
seguintes medidas:
.
I - capitalização da sociedade, com o aporte de recursos necessários ao seu soerguimento, em montante por ele fixado;
11 -

transferência do controle acionário;

111 - reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou cisão.
Parágrafo único. Não implementadas as medidas de que trata
este artigo, no prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil,
decretar-se-á o regime especial cabível.

Art. 5· No resguardo da economia pública e dos interesses dos
depositantes e investidores, o interventor, jJ liquidante ou o conselho
diretor da instituição submetida aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária, quando prévia e expressamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, poderá:
I - transferir para outra ou outras sociedades, isoladamente
ou em conjunto, bens, direitos e obrigações da empresa ou de seus
estabelecimentos;
11 - alienar ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar a
assunção de obrigações por outra sociedade;
111 - proceder à constituição ou reorganização de sociedade ou
sociedades para as quais sejam transferidos, no todo ou em parte,
bens, direitos e obrigações da instituição sob intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, objetivando a
continuação geral ou parcial de seu negócio ou atividade.
Art. 6· A implementação das medidas previstas no artigo anterior e o encerramento, por qualquer forma, dos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária
não prejudicarão o andamento do inquérito para apuração das responsabilidades dos controladores, administradores, membros dos
conselhos e das pessoas naturais oujuridicas prestadoras de serviços
de auditoria independente às instituições submetidas aos regimes de
que tratam a Lei n? 6.024, de 1974, e o Decreto-Lei n' 2.321, de 1987.
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Art. 7· A intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras poderão, também, a critério do Banco Central do
Brasil, ser executadas por pessoa jurídica.
Art. 8· Instaurado processo administrativo contra instituição
financeira, seus administradores, membros de seus conselhos, a
empresa de auditoria contábil ou o auditor contábil independente, o
Banco Central do Brasil, por decisão da diretoria, considerando a
gravidade da falta, poderá, cautelarmente:
I - determinar o afastamento dos indiciados da administração dos negócios da instituição, enquanto perdurar a apuração de
suas responsabilidades;
II - impedir que os indiciados assumam quaisquer cargos de
direção ou administração de instituições financeiras ou atuem como
mandatários ou prepostos de diretores ou adminis.» .dores;

III -

impor restrições às atividades da instituição financeira;

IV - determinar à instituição financeira a substituição da empresa de auditoria contábil ou do auditor contábil independente.
§ 10 Das decisões do Banco Central do Brasil proferidas com
base neste artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no prazo de
cinco dias.

§ 2· Não concluído o processo, no âmbito do Banco Central do
Brasil, no prazo de 120 dias, a medida cautelar perderá sua eficácia.
§ 3· O disposto neste artigo aplica-se às demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Art. 9· A alienação do controle de instituições financeiras cujas
ações sejam desapropriadas pela União, na forma do Decreto-Lei n"
2.321, de 1987, será feita mediante oferta pública, na forma de
regulamento, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
§ 1· O decreto expropriatório fixará, em cada caso, o prazo para
alienação do controle, o qual poderá ser prorrogado por igual período.
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§ 2· Desapropriadas as ações, o regime de administração especial temporária prosseguirá, até que efetivada a transferência, pela
União, do controle acionário da instituição.

Art. 10. As instituições financeiras cujas ações sejam desapropriadas pela União permanecerão, até a alienação de seu controle,
para todos os fins, sob o regime juridico próprio das empresas privadas.
Art. 11. Nos empréstimos realizados no âmbito do Programa
de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer) poderão ser aceitos, como garantia, títulos ou
direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias sejam
representadas por títulos da divida pública mobiliária federal, vendidos em leilões competitivos, o valor nominal das garantias deverá
exceder em pelo menos vinte por cento o montante garantido.

Art. 12. Na hipótese de operações financeiras ao amparo do
Proer, o Banco Central do Brasil informará, tempestivamente, à
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, em cada caso:
I - os motivos pelos quais a instituição financeira solicitou
sua inclusão no programa;
H -

o valor da operação;

Hl - os dados comparativos entre os encargos financeiros cobrados no Proer e os encargos financeiros médios pagos pelo Banco
Central do Brasil na colocação de seus títulos no mercado;
IV - as garantias aceitas e seu valor em comparação com o
empréstimo concedido.

Art. 13. Os arts. 22 e 26 da Lei n· 6:385, de 7 de dezembro de
1976, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 22

.

§ 1· Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir
normas aplicáveis às companhias abertas sobre:
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§ 2° O disposto nos incisos II e IV do parágrafo anterior não
se aplica às instituições financeiras e demais entidades autoriza.
das a funcionar pelo Banco Central do Brasil, as quais continuam
sujeitas às disposições da Lei nO 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
e os atos normativos dela decorrentes .»
«Art. 26
..
.........................................................................................................

§ 3° Sem prejuízo do disposto no parágrafo precedente, as
empresas de auditoria contábil ou os auditores contábeis indspendentes responderão administrativamente, perante o Banco
Central do Brasil, pelos atos praticados ou omissões em que
houverem incorrido no desempenho das atividades de auditoria
de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.
§ 4° Na hipótese do parágrafo anterior, o Banco Central do
Brasil aplicará aos infratores as penalidades previstas no art. 11
desta lei.»
Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.470-9, de 1° de agosto de 1996.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.471-23, DE 29 DE AGOSTO DE 1996.
Institui a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep,
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do
Fundo da Marinha Mercante, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. F A partir de l' de dezembro de 1994, o Banco Central do
Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), apurada de
acordo com o disposto nesta medida provisória e em normas a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 2' A TJLP será calculada a partir da rentabilidade nominal média, em moeda nacional, verificada em período imediatamente
anterior ao de sua vigência, dos títulos da Dívida Pública externa e
interna de aquisição voluntária.
Art. 3' As normas a que se refere o art. F, in fine, a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, disporão, dentre outros
aspectos, sobre:
I - período de vigência da TJLP, observado o prazo minimo
de três meses;
11 - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como de
longo prazo;
111 - especificação dos títulos da Dívida Pública interna e externa que servirão de base para cálculo da TJLP;
IV - o prazo do período de apuração da rentabilidade a que se
refere o caput do art. 2';
V - as proporções em que a rentabilidade nominal média em
moeda nacional de cada título será considerada no cálculo da TJLP.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a
legislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses de aplicação
da TJLP, além das previstas nesta medida provisória.
Art. 4'. Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do
Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante,
repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a
financiamentos contratados a partir de l' de dezembro de 1994, terão
como remuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respectivo período, ressalvado o disposto no § l' do art. 5' e nos arts. 6' e 7'
desta medida provisóría.
Parágrafo único. O BNDES transferirá, nos prazos legais, ao
Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo do Trabalhador o valor correspondente à TJLP aludida no caput deste artigo,
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limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o
Conselho Monetário Nacional, após manifestação favorável do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e
do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep, alterar
esse limite.

Art. 5· O BNDES poderá aplicar até vinte por cento dos recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, excetuados os
de que trata o art. 11 desta medida provisória, em operações de
financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à produção
ou comercialização de bens com reconhecida inserção internacional.
§ 1· Os recursos referidos no caput deste artigo, bem como os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar
dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central do
Brasil.

§ 2· O limite estabelecido no caput deste artigo poderá ser
ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat).

Art. 6· Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador aplicados nas operações de financiamentos de que trata o art. 5· desta
medida provisória terão como remuneração a Taxa de Juros para
Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário de Londres (Lihor), informada pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em
cada operação de financiamento.
Parágrafo único. O BNDES transferirá ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador a remuneração prevista no caput deste artigo, no prazo
a que se refere o art. 3· da Lei n? 8.019, de 1:1 de abril de 1990.

Art. 7· Os recursos do Fundo da Marinha Mercante destinados
a financiamentos contratados a partir de 1· de setembro de 1995, bem
como os respectivos saldos devedores, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos Estados Unidos
da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Os encargos e comissões, bem como os prazos,
nas-hipóteses de que trata o caput deste artigo, serão definidos pelo
Conselho Monetário Nacional.
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Art. 8° A partir de 1° de dezembro de 1994, os recursos dos
Fundos mencionados no art. 4° desta medida provisória, repassados
ao BNDES ou por este administrados e destinados a financiamentos
contratados até 30 de novembro de 1994, terão a Taxa Referencial
(TR), a que alude o art. 25 da Lei nO 8.177, de 1° de março de 1991,
substituída pela TJLP, ajustada por fator de redução a ser definido
pelo Conselho Monetário Nacional, mantidos os juros previstos nos
§§ 2° e 3° do art. 2° da Lei nO 8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos ali aludidos.
Art. 9° Será admitida a aplicação, a partir de 1°de setembro de
1995, do critério de que trata o art. 7°, em substituição ao previsto no
art. 8° desta medida provisória, quanto aos recursos do Fundo da
Marinha Mercante e aos saldos devedores dos financiamentos a que
se destinam, contratados até 31 de agosto de 1995.
Parágrafo único. A substituição prevista no caput deste artigo
se dará por opção dos beneficiários dos financiamentos ali aludidos,
em prazos e condições a serem regulamentados pelo BNDES.
Art: 10. A apuração dos valores das obrigações pecuniárias
devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de Amparo
ao Trabalhador e ao Fundo da Marinha Mercante, bem assim dos
valores dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os
respectivos recursos, será efetuada com base no critério pro rata
tempore.
Art. 11. O disposto nesta medida provisória aplica-se aos depósitos especiais de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
definidos pelo art. 9° da Lei nO 8.019, de 11 de abril de 1990, alterado
pelo art. 1° da Lei nO 8.352, de 28 de dezembro de 1991, a partir da
liberação dos empréstimos realizados com os referidos recursos,
quando destinados a programas de investimento voltados para a
geração de empregos e renda.
Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de
Participação PIS·Pasep terão, a partir de 1° de dezembro de 1994, a
Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 38 da Lei nO 8.177, de 1° de
março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução
a que alude o art. 8° desta medida provisória,
Art. 13. A partir de 1° de dezembro de 1995, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o Conselho
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Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep e a Comissão do Fundo
da Marinha Mercante poderão propor ao Conselho Monetário Nacio.
nal a adoção de outros critérios legais para a remuneração dos
respectivos recursos, em substituição à TJLP de que trata esta
medida provisória.
Art. 14. Nas hipóteses de falência, liquidação extrajudicial ou
intervenção em instituição financeira agente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ou da Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame), estes sub-rogar-se-ão
automaticamente, de pleno direito, nos créditos e garantias constituídos em favor do agente financeiro, decorrentes das respectivas operações de repasse.
Art. 15. Observado o disposto no art. 8", in fine, desta medida
provisória, ficam revogados o art. 25 da Lei n" 8.177, de I" de março
de 1991, e os §§ 2" e 3" do art. 2" da Lei n? 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.471-22, de lº de agosto de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.472-28, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre os quadros de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá outras providências.

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

Art. 4Q O cargo de Consultor Jurídico de Ministério e do Estado-Maior das Forças Armadas, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), corresponde ao nivel101.5.
Art. 5Q Fica assegurada a percepção da vantagem prevista no
art. 1Q, inciso I, e § 1Q, do Decreto-Lei n Q 2.333, de 11 de junho de 1987,
com a disciplina nele estabelecida, aos sens beneficiários, inclusive
àqueles integrantes de quadros de entidades não mais sujeitas a
regime especial de remuneração.
§ 1Q Os efeitos financeiros do disposto neste artigo vigoram,
para os beneficiários referidos no caput, a partir de 19 de setembro
de 1992.
§ 2Q À vantagem referida neste artigo fazem jus também os
titulares de cargos integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da
União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar n Q 73, de 10 de
fevereiro de 1993, e os Juízes do Tribunal Marítimo instituído pela
Lei n? 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, com as modificações introduzidas pela legislação ulterior.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasilia, v. 188, n. 8, p. 3661-3928, ago.1996

3878

Art. 6' Ficam prorrogados, por mais 24 meses, a partir do seu
término, os prazos referidos no art. 20 da Lei n' 9.028, de 12 de abril
de 1995.
Art. 7' O § 3' do art. 17 da Lei n" 8.429, de 2 de junho de 1992,
passa a vigorar com seguinte redação:
«§ 3' No caso de a ação principal ter sido proposta pelo
Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3' do
art. 6' da Lei n' 4.717, de 29 de junho de 1965."
Art. 8' As despesas decorrentes da aplicação desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'1.472-27, de l' de agosto de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão
ANEXO I
Advocacia-Geral da União
Situação Anterior

NlIde
Cargos
10
3
1
6
3

Denominação

Situação Nova
Código

Nllrle
Cargos

Denominação

Gabinete do Advogado-Geral da União
10
Cõnsultor da
DAS 102.5
União
Adjunto do
Adjunto do
3
Advogado-Geral
DAS 102.5
Advogado-Geral
Chefe de Gabinete
DAS 101.5
Chefe de Gabinete
1
Assessor Técnico
DAS 102.4
6
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
DAS 101.3
3
Oficial de Gabinete
Consultor da
União

Código

DAS 102.6
DAS 102.6
DAS 101.5
DAS 102.4
DAS 101.3

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3661-3928, ago. 1996

3879
Situação Anterior

N'de
Cargos

2
11
5

Situação Nova

Denominação

Código

Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Diretor de Divisão

DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.3

N'de
Denominação
Cargos
2
Oficial de Gabinete
16
OficiaI de Gabinete
5
Coordenador

Código

DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.3

ANEXOU
Advocacia-Geral da União
N' de Cargos
1
1
1
5
1
5
2
1
8
2
1
3

I

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

II - Gabinete do Corregedor-Geral daAdvocaciada União
Corregedor Auxiliar
Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

Denominação

DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.6
DAS 101.4
DAS 102.3
DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

Situação Nova

Situação Anterior

N'de
Cargos

Código

Código

N~

de

Cargos

Denominação

Código

UI - Gabinete do Procurador-Geral da União

3

Adjunto do Pro-

2

curador-Geral
da União
Assessor Jurídico

DAS 102.4
DAS 102.3

5

Adjunto do Pro-

4
1
2
1
8
1
2
4
2

curador-Geral
da União
Assessor Jurídico
Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS 102.5
DAS 102.3
DAS 101.4
DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
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ANExom
Advocacia-Geral da União
Nvde Cargos
Denominação
I Código
I - Gabinete dos Procuradores Regionais em Brasília, no Rio de Janeiro e
em São Paulo: estrutura unitária
Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

1
4
2
2
1
3
6

DAS 101.3
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

II - Gabinete dos Procuradores Regionais em Porto Alegre,
e em Recife: estrutura unitária
Chefe de Gabinete
DAS 101.3
Assessor Jurídico
DAS 102.3
Assessor Técnico
DAS 102.2
Oficial de Gabinete
DAS 101.1
Coordenador
DAS 101.3
Chefe de Divisão
DAS 101.2
Chefe de Serviço
DAS 101.1

1
3
2
2
1
3
6

ANEXO IV

Advocacia-Geral da União
N2 de Cargos

Denominação

Código

I - Procuradoria da União no Distrito Federal e nos Estados de
São Paulo e Rio de Janeiro: estrutura unitária

4
2
1

Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

11- Procuradoria da União nos Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais,
Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul: estrutura unitária
2
Assessor Jurídico
DAS 102.3
Assessor Técnico
DAS 102.2
1
Coordenador
DAS 101.3
1
III - Procuradoria da União nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas,
Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará,
Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe: estrutura unitária
1
Assessor Jurídico
DAS 102.3
Assessor Técnico
DAS 102.2
1
1
Coordenador
DAS 101.3
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N2de Cargos

I

1
1

I

Denominação
IV - Procuradoria da União nos Estados do Amapá,
Roraima e Tocantins: estrutura unitária
Assessor Jurídico
Assessor Técnico

I

Código

I

DAS 102.3
DAS 102.2

I

Código

I

DAS 102.2

I

DAS 102.2

I

DAS 102.2

ANEXO V
Advocacia-Geral da União
Ns de Cergos

I

2

I

Denominação
I - Procuradorias Seccionais da União - Padrão A
(quatro Procuradorias): estrutura unitária
Assessor Jurídico

II - Procuradorias Seccionais da União - Padrão B
(nove Procuradorias); estrutura unitária

I

1

Assessor Jurídico
lI! - Procuradorias Seccionais da União - Padrão C
(vinte e oito Procuradorias): estrutura unitária

I

1

Assessor Jurídico

ANEXO VI
Advocacia-Geral da União
N! de Cargos

Denominação

Código

Diretoria-Geral de Administração

1
2
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe de Divisão

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.473-22, DE 29 DB AGOSTO DE 1996
Dá ncuc redação a dispositivos da Lei ns
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e
dá outras providências.

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

"Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ 1" A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.
§ 2º Na hipótese da concessão do benefício após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do requerimento».
"Art. 40
.
§ 1º A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que
o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2º É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, H ou IH do § 1º do art. 139
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.»
Art. 2º Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6º do
art. 20 e no art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
Art. 3º O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de I" de janeiro de 1996.
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Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.473-21, de 1· de agosto de 1996.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO' HENRIQUE CARDOSO
&inhold Stephanes
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.474-26, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Fixa critérios para a progressiva unifícação das tabelas de vencimentos dos eeruidores, altera o Anexo Il da Lei n' 8.237, de 30
de setembro de 1991, para implementação da
isonomia a que se refere o § lf! do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências.

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

Art. 3º Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício de posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo n da Lei n" 8.237,de 30 de setembro de 1991, para os meses
de setembro, outubro e novembro de 1994, passam a ser os constantes
do Anexo IV desta medida provisória.
Art. 4º Fica reconstituída a comissão a que se refere o art. 6º da
Lei n? 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela previstas, cabendo-lhe promover estudos que objetivem, especialmente:
I - O agrupamento de cargos com atribuições iguais ou assemelhadas, observando-se, ainda, a complexidade das tarefas, critérios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;
n - a implementação do disposto no inciso I do art. 3º da Lei
nº 8.448, de 21 de julho de 1992;
In - o estabelecimento de critérios para incorporação ou alteração dos percentuais de gratificações, vantagens e adicionais;
IV -

a elaboração de matriz de vencimentos.

Art. 5º O vencimento básico dos servidores civis ativos, inativos
e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárqnica
e fundacional, a partir de 1e de dezembro de 1994, passa a ser
constante dos Anexos V e VI desta medida provisória.
Art. 6º Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
de Indenização de Representação pelo exercício do posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo n da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991, a partir de 1º
de dezembro de 1994, passam a ser os constantes do Anexo VII desta
medida provisória.
Art. 7º O disposto nesta medida provisória aplica-se, no que
couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do
falecimento de servidor público federal.
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Art. 8· As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.474-25, de 1" de agosto de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 11. Revogam-se o disposto no § 1· do art. 1· da Lei Delegada
n· 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo art. 42 da Lei
n" 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais disposições em contrário, a
partir de 1· de setembro de 1994.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
Benedito Onofre Bezerra Leonel
Anexo I da Medida Provisória n· 1.474-26, de 29 de agosto de 1996
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Policia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira
de Ciência e Tecnologia e dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM e Ipea.

CL

P
III

A

11
1

VI
B

Superior

40 Horas

30 Horas

40 Horas

429,51
401,88
375,55

322,13
301,41
281,66

253,90
243,28
233,10

190,43

150,35

112,76

182,46
174,83

143,17
136,32

107,38
102,24

330,08

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

223,36
214,D4

167,52
160,53
.. 53,83
147,42

129,82

97,37

123,64

92,73

117,77

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

310,48

IV
III

301,52
292,82
284,37
276,17

I

Auxiliar

30 Horas

v

11

Intermediário

40 Horas

205,11

196,56
188,37
180,54

141,28
135,41

112,17
106,86

101,82

3D Horas
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CL

C

D

P

Intermediário

Superior

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

268,21
260,49

201,16
195,37
189,74

173,04
165,86

129,78
124,40

VI
V
IV
III
li
I

252,99
245,71

238,64
231,78

178,98
173,84

V
IV
III
11
I

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

168,85
164,00

184,28

Auxiliar
40 Horas

30 Horas

97,02

72,77

92,46
88,12

69,35
66,09

158,98

119,23

152,41
146,10

114,31
109,58
105,05

84,01

63,01

80,09

76,36

60,07
57,27

100,73
96,57

72,81

54,61

69,44

92,60

66,24
63,20

52,08
49,68
47,40

60,31

45,23

140,07

159,29
154,73

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

150,29

113,55

88,80
85,16

Anexo I-A da Medida Provisória n' 1.474-26, de 29 de agosto
de 1996
Tribunal Marítimo
Vencimento Básico

Denominação

429,51
409,06

Juiz-Presidente

Juiz

Anexo I-B da Medida Provisória n' 1.474-26, de 29 de agosto
de 1996
Advocacia-Geral da União
Denominação

Vencimento Básico

Advogado da União de Classe Especial

429,51
401,88
375,55

Advogado da União de Primeira Classe
Advogado da União de Segunda Classe

Grat. (Art. 7° da Lei
n" 8.460/92)
170,92
163,38
156,17

Anexo II da Medida Provisória n' 1.474-26, de 29 de agosto de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores
do Magistério Superior

20 Horas

40 Horas
Graduado
429,50

Classe

Nível

Graduado

Titular

U

214,75

4
3
2
1

171,80
163,62
155,83

343,60
327,24

148,41

296,82

Adjunto

311,66
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Classe

Nível

20 Horas
Graduado

40 Horas
Graduado

Assistente

4
3
2
1

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

269,84
256,98
244.76
233,10

Auxiliar

4
3
2
1

105,95
100,91

201,82

96,10

91,52

211,90
192,20
183,04

Anexo lI-A da Medida Provisória n? 1.474-26, de 29 de agosto
de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de 111 e 2ft Graus
20 Horas
40 Horas
Graduado
Graduado
Nível
Classe
198,67
U
397,34
Titular
E

D

C

B

A

4
3
2
1

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

331,10
315,32
300,32
286,02

4
3
2
1

130,00
123,81

260,00
247,62

117,91

235,82
224,60

4
3
2
1

105,95

4
3
2
1

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

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

4
3
2
1

70,36

140,72

67,01

63,82

134,02
127,64

60,78

121,56

112,30
100,90

96,10
91,52

211,90
201,80
192,20
183,04
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Anexo IH da Medida Provisória n Q 1.474-26, de 29 de agosto
de 1996
Tabela de vencimento básico aplicável aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas
Leis n!!s 5.645/70 e 6.550/78, dos servidores técnico-administrativos das Instituições
Federais de Ensino, conformearts. Jll e seguintes da Lei nQ 7.596/87 dosservidores do Ibama
Embratur, lncra,.CFIAer, IBPC, Ibac, FBN, FCRB,FCP, LBA, Funeí, Funag, F~, Enap:
FNS, Roquette Pinto, FNDE, Sudarn, Suframa, Sudene, Ceplac e Tabela de EspecIalistas.

CL

A

B

C

D

P

Superior

Intermediário

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

Bü Horas

40 Horas

30 Horas

III
II
I

397,04
373,96
351,75

297,78
263,81

203,31
195,85
188,68

152,48
146,89
141,51

137,60
131,27
125,25

103,20
98,45
93,93

VI
V
IV
III
II
I

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

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

181,77

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

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

119,51
114,04

89,63
85,53

VI
V
IV
III
II
I

238,05
230,04

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

109,11
105,15
101,35
97,68

200,63

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

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

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

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

222,29
214,82
207,60

V
IV
III
II
I

280,47

108,84

81,63

103,88

77,91

99,16
94,66

74,37
71,00

90,37

67,78
64,72

86,29

61,80

94,15

82,40
78,70
75,18

90,77

71,81

53,86

87,49

68,63
65,58

51,47

84,35
81,33

62,67

59,92
57,28

78,41

75,61

59,02
56,39

49,18
47,01
44,94
42,96

Anexo IV da Medida Provisória n? 1.474-26, de 29 de agosto de 1996
Anexo H da Lei n Q 8.237, de 30 de setembro de 1991
Gratificações e Indenizações
Tabela 11 -

Gratificação de Habilitação Militar

Valor Percentual

70% do soldo

Situações
Cursos de Altos Estudos
Categoria I
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Situações

Valor Percentual
60% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II

50% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

35% do soldo

Cursos de Especialização

20% do soldo

Cursos de Formação

Tabela IH -

Indenização de Representação

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

Percentuais

Oficial-General

70% do Boldo

Oficial-Superior

60% do saldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha
e Aspirante-a-Oficial

50% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

35% do saldo

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

20% do soldo

Tabela VI -

Adicional de Inatividade
Situação

Percentuais

Com 40 anos de serviço ou mais

90% do soldo

Com 35 anos de serviço

70% do soldo

Com 30 anos de serviço

60% do Boldo

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

40% do soldo
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Anexo V da Medida Provisória n" 1.474-26, de 29 de agosto de 1996
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos Extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira
de Ciência e Tecnologia, dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM:, Ipea, Ibama,
Embratur, lucra, CFIAer, IBPC, Ibae, FBN, FCRB, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap,
FNS, Roquette Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac, Tabela de Especialistas

dos Técnico-Administrativos das Instituições Federais de Ensino conforme arts. 311 e
seguintes da Lei n1:l 7.596/87 e aos Cargos do Sistema de Cargos Instituídos pelas Leis n~
5.645/70 e 6.550/78.
Superior

Intermediário

Auxiliar

CL

p

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Raras

A

III
11
1

429,51
401,88
375,55

322,13
301,41
281,66

253,90
243,28
233,10

190,43
182,46
174,83

150,35
143,17
136,32

112,76
107,38
102,24

VI
V

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

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

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

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

129,82
123,64
117,77
112,17
106,86
101,a2

97,37
92,73
88,33
a4,13
80,15
76,37

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

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

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

129,78
124,40
1!9,23
114,31
109,58
105,05

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

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

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

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

134,30
12a,76
123,47
118,40
113,55

100,73
96,57
92,60
aa,ao
85,16

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

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

B

N
III
11
I
VI
V

C

N
I1I
11
I

V

N
D

II1

11
I

Anexo V-A da Medida Provisória nº 1.474-26, de 29 de agosto
de 1996
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

Juiz-Presidente

429,51

Juiz

409,06
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Anexo V-B da Medida Provisória n Q 1.474-26, de 29 de agosto
de 1996
Advocacia-Geral da União
Denominação

Vencimento Básico

.

Grat. (art. 72 da
Lei nl! 8.460/92)

Advogado da União de Categoria Especial

429,51

170,92

Advogado da União de Primeira Categoria

401,88

163,3S

Advogado da União de Segunda Cetegoria

375,55

156,17

Anexo VI da Medida Provisória n Q 1.474-26, de 29 de agosto de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores

do Magistério Superior
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

214,76

429,51

Adjunw

Assistente

Auxiliar

4

176,91

353,82

3

169,29

338,58

2

162,00

324,00

1

155,03

310,05

4

142,23

284,45

3

136,10

272,20

2

130,24

260,48

1

124,63

249,26
228,68

4

114,34

3

109,42

218,83

2

104,71

209,41

1

100,20

200,39

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 8, p. 3661-3928, ago. 1996

3892
Anexo VI-A da Medida Provisória n' 1.474·26, de 29 de agosto
de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de 1°e 2° Graus
20 Horas
40 Horas
Nível
Graduado
Graduado
Classe
Titular
U
198,67
397,34
E

D

C

B

A

4
3
2
1

168,05
160,81
153,89
147,26

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

4
3
2
1

136,35
130,48
124,86
119,49

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

4
3
2
1

114,34
109,42

228,68
218,83

104,71
100,20

209,41

4
3
2
1

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

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

4
3
2
1

77,03

73,36
69,87
66,54

154,06
146,72
139,73
133,08

200,39

Anexo VII da Medida Provisória n' 1.474-26, de 29 de agosto de 1996
(A partir de l' de Dezembro de 1994)
Anexo II da Lei n' 8.237, de 30 de setembro de 1991
Tabela II -

Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

150% do soldo
130%do soldo

110% do soldo
80%do soldo
60% do soldo

Situações
Cursos de Altos Estudos
Categoria I
Cursos de Altos Estudos
Categoria 11
Cursos de Aperfeiçoamento
CUl"80S de Especialização
Cursos de Formação
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Tabela UI - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais
Posto ou Graduação
Oficial-General

Percentual
150% do soldo

Oficial-Superior

130% do soldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha e
Aspirante-a-Oficial

110% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

85%do soldo

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

60%do soldo

Tabela VI -

Adicional de Inatividade
Percentual

Situação
Com 40 anos de serviço ou mais

180% do soldo

Com 35 anos de serviço

140% do soldo

Com 30 anos de serviço ou mais

120% do soldo

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

80%do soldo

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.475-18, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Altera as Leis n' 8.019, de 11 de abril de
1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. ]O Os arts. 6Qe 9Qda Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6Q O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES."
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..................................................................................
.........................................................................................................

§ 7º O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recurso", dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos aos
Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo em
vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei nº 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível de
emprego no País, podendo a União, mediante a apresentação de
contragarantias adequadas, prestar garantias parciais a operações da espécie, desde que justificado em exposição de motivos
conjunta dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da

Fazenda».
Art. 2º Os arts. 17 e 19 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
"Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Social .»
"Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social...
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.475-17, de 1º de agosto de 1996.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
AdibJatene
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.476-14, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre medidas reguladoras do
abastecimento do mercado interno de produ-

tos do setor sucroalcooleiro.

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

Art. 1º O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
fixará, em Planos Anuais de Safra, os volumes de produção de açúcar
e de álcool, necessários ao abastecimento" dos mercados na Região
Centro/Sul e na Região Norte/Nordeste, assim como os destinados à
formação de estoques de segurança.
§ 1º Os Planos Anuais de Safra indicarão, também, os volumes
de açúcar e de álcool caracterizados como excedentes às necessidades
dos mercados internos regionais, bem como aqueles cuja importação
seja indispensável para complementar a oferta nacional.
§ 2º Os volumes de açúcar e de álcool a que se referem o caput
e o § 1º deste artigo poderão ser modificados pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, sempre que o recomendar o
comportamento da produção da cana-de-açúcar utilizada como matéria-prima pelas empresas do setor sucroalcooleiro e o dos mercados
consumidores.

§ 3º Em qualquer hipótese, os Planos Anuais de Safra e suas
modificações serão aprovados em portaria específica do Ministro de
Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
§ 4º Os excedentes de açúcar referidos no § 1º poderão ser
convertidos em mel rico ou em mel residual, observados os parâmetros técnicos de conversibilidade.

Art. 2º Para os efeitos do artigo anterior consideram-se compreendidos nas Regiões:
I - NorteINordeste: os Estados do Aere, Amazonas, Pará, Rondõnia, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Tocantins;
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II - Centro/Sul: os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.
Art. 3º Aos excedentes de que trata o art. 1s e aos de mel rico e
de mel residual poderá ser concedida isenção total ou parcial do
Imposto sobre Exportação, mediante despacho fundamentado conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do Comércio e
do Turismo, que fixará, dentre outros requisitos, o prazo de sua
duração.
Art. 4º Em operações de exportação de açúcar, álcool, mel rico e
mel residual, com isenção total ou parcial do Imposto sobre Exportação,
a emissão de Registros de Venda e de Registros de Exportação, ou de
documentos de efeito equivalente, pela Secretaria de Comércio Exterior
do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, sujeitar-se-á aos
termos estritos do despacho referido no artigo anterior.
Art. 5º A exportação de açúcar e álcool, com a isenção de que
trata o art. 3º, poderá, no todo ou em parte, ser objeto de:
I - cotas atribuídas a empresas produtoras nos Planos Anuais
de Safra;
II - ofertas públicas, regionais e periódicas, precedidas dos
respectivos editais que conterão, como informações essenciais, o dia,
o local e a hora de sua realização e os volumes a serem ofertados.
Parágrafo único. Diferentes limites de isenção poderão ser fixados no respectivo edital, para produtos de diferentes níveis de qualidade ou valor agregado.
Art. 6º Às ofertas públicas de que trata o art. 5º, inciso lI,
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
Art. 7º A isenção total ou parcial do Imposto de Exportação, de
que trata esta medida provisória, não gera direito adquirido e será
tornada insubsistente sempre que se apure que o habilitado não
satisfazia ou deixou de satisfazer os requisitos ou não cumpria ou
deixou de cumprir as condições para a concessão do favor.
Art. 8º Ficam isentas do Imposto sobre Exportação as operações:
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I - amparadas em autorizações de produção de açúcar para
o mercado externo, concedidas a empresas localizadas na Região
NorteINordeste pelo extinto Ministério da Integração Regional, e com
embarques já autorizados para até 31 de agosto de 1995;
11 - de exportação de açúcar para o mercado preferencial
norte-americano, nos volumes autorizados pelo extinto Ministério da
Integração Regional e pela extinta Secretaria de Política Comercial
do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, para embarques até 30 de setembro de 1995;
111 - de exportação de açúcar autorizadas pelo extinto Ministério da Integração Regional, vinculadas a operações de importação
de álcool já realizadas e comprovadas junto à Secretaria de Produtos
de Base do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Art. 9º O Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto nesta medida provisória.
Art. 10. O caput do art. 3º do Decreto-Lei n? 1.578, de 11 de
outubro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º A alíquota do imposto é de 25% (vinte e cinco por
cento), facultado ao Poder Executivo, mediante ato do Conselho
Monetário Nacional, reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos
objetivos da política cambial e do comércio exterior.»
Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias, encanúnbará
ao Congresso Nacional projeto de lei para atender ao disposto nos
arts. 56 e 57, da Lei nº 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.476-13, de 1º de agosto de 1996.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.477-27, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre o valor total anual das men.
salidades escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1a O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o
estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável
§ 1º O total anual referido no caput deste artigo deverá ser
limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente
cobrada em 1995, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo
ano.
§ 2º Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de pessoal
e custeio.

§ 3º O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais íguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativo desde que não excedam ao
valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço da mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5º Para os fins do disposto no § 1º, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.

Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por
sala-classe, no período minimo de 45 dias antes da data final para
matrícula.
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Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parámetros constantes
dos Anexos I e 11desta medida provisória.

Art. 3" Quando as condições propostas nos termos do art. I" não
atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4" A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei n"
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no ámbito de suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ F Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2" Ficam excluídos do valor total de que trata o § F do art. I"
os valores adicionados às mensalidades de 1995, que estejam sob
questionamentos administrativos ou judiciais.

Art. 5" Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7" São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
n" 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de pais e
alunos, pais de alunos ou responsáveis.
Art. 8" O art. 39 da Lei n" 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
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"XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido.»

Art. 9Q A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as institnições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.477-26, de 1Q de agosto de 1996.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se a Lei n Q 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei n Q 8.178, de 1Q de março de 1991; e a Lei n Q 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
ANEXO I
Nome do Estabelecimento:

CGC:
Data do Registro:

Nome fantasia:
Registro no MEC ns
Endereço:
Cidade:

Estado:

Telefone: ( )
Pessoa responsável pelas informações:
Entidade mantenedora:

Fax: (

CEP:

Telex:

)

Endereço:
Estado:

Telefone: (

)

CEP:
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Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1

2

3
4

5
6
7
S
9
10

Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Indicadores Globais
1995

1996 (*)

N2 de funcionários:
NIlde professores:
Carga horária total anual:
Faturamento total em R$:
(*) Valor estimado p/1996
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Endereço para correspondência:

(se diferente do que consta acima)
Endereço:
Cidade,
Estado::
Mês da data-base dos professores:
Local:
(Carimbo e assinatura do responsável)

_
_

CEP,
Data:

_
_

ANEXO I!

Nome do Estabelecimento
Componentes de Custos

1995

1996

(Despesas)

(Valores em Real)

(Valores em Real)

1.0 Pessoal
1.1 Pessoal docente
1.1.1 Encargos sociais
1.2 Pessoal técnico e administrativo
1.2.1 Encargos sociais
2.0 Despesas gerais e administrativas
2.1 Despesas com material
2.2
2.3
2.4
2.5

Conservação e manutenção

Serviços de terceiros
Serviços públicos
Imposto Sobre Serviços (ISS)

2.6 Outras despesas tributárias
2.7 Aluguéis
2.8 Depreciação
2.9 Outras despesas

3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

Subtotal- (1+2)
Pro labore
Valor locativo
Subtotal- (4+5)
Contribuições sociais

7.1 PISlPasep
7.2 Cofíns
8.0 Totalgeral-(3+6+7)

Número de alunos pagantes
Número de alunos não pagantes
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Valor da última mensalidade do ano anterior R$
Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$

.
em:

Data:

Local:

1996

.I

./

J

.

Carimbo e assinatura do responsável

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.478-15, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Dá nova redação aos arts. 9 2 da Lei n e
8.036, de 11 de maio de 1990, e 2' da Lei n'
8.844, de 20 de janeiro de 1994.

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

Art. l' ,0 art. 9º da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9º As aplicações com recursos do FGTS poderão ser
realizadas diretamente pela Caixa Econômica Federal, pelos
demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) e pelas entidades para esse fim credenciadas pelo Banco
Central do Brasil como agentes financeiros, exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador do FGTS, em
operações que preencham os seguintes requisitos:

I a)

garantias:
hipotecária;

b) caução de créditos hipotecários próprios, relativos a fi-

nanciamentos concedidos com recursos do agente financeiro;

c) caução dos créditos hipotecários vinculados aos imóveis
objeto de financiamento;
d) hipoteca sobre outros imóveis de propriedade do agente
financeiro, desde que livres e desembaraçados de quaisquer ônus;
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e) cessão de créditos do agente financeiro, derivados de
financiamentos concedidos com recursos próprios, garantidos por
penhor ou hipoteca;
fJ hipoteca sobre imóvel de propriedade de terceiros;
g) seguro de crédito;
h) garantia real ou vinculação de receitas, inclusive tarifárias, nas aplicações contratadas com pessoa juridica de direito
público ou de direito privado a ela vinculada;
i) aval em nota promissória;
j) fiança pessoal;
I) alienação fiduciária de bens móveis em garantia;
m) fiança bancária;
n) outras, a critério do Conselho Curador do FGTS;

§ 5' As garantias, nas diversas modalidades discriminadas
no inciso I do caput deste artigo, serão admitidas singular ou
supletivamente, considerada a suficiência de cobertura para os
empréstimos e financiamentos concedidos,»
Art. 2' O art. 2' da Lei n' 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação respectiva.
§ l' O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento
de custas nos processos judiciais de cobrança de seus créditos.
§ 2' As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem
a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em
Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento
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dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.

§ 3º Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.
§ 4º Na cobrançajudicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para o fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cobrança .»

Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.478-14, de 1º de agosto de 1996.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.479-19, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Dispõesobreo pagamentodos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

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

Art. 1º A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
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como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ 1a Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 2º Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.

Art. 2º Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.479-18, de 1º de agosto de 1996.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revoga-se o art. 6º da Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.480-21, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Altera dispositivos das Leis nQs 8.112, de
11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de
julho de 1994, para instituir os décimos incorporados e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Os arts. 20, 62 e 67 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 20
.
§ 3" O servidor em estágio probatório somente poderá afastar-se do exercício do cargo efetivo para ocupar cargo em comissão
de Natureza Especial ou de direção e chefia de níveis DAS-6,
DAS-5, DAS-4 ou equivalentes."

«Art. 62. Ao servidor efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão
ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.
§ F A retribuição de que trata o caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, à
remuneração do servidor efetivo e integra o provento de aposentadoria, na proporção de um décímo _por ano de exercício nas
funções e cargos de confiança, a partir do quinto ano e até o limite
de dez décimos.
§ 2" Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.
§ 3" Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observando o disposto no. parágrafo
anterior.
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§ 4' Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
por parcelas eqnivalentes, quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a incorporação.
§ 5' Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos
em comissão de que trata o inciso II do art. 9'."
«Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo
prestado à União, às autarquias e às fundações públicas federais,
observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente
sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o
servidor em função ou cargo de confiança.

Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do
mês em que completar o qüinqüênio."
Art. 2' Os arts. 3' e 10 da Lei n' 8.911, de 11 de julho de 1994,
passam a vigorar com a segninte redação:
«Art. 3' Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei n'' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor ocupante
de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em cargo de provimento em comissão ou de Natureza
Especial, previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, a
cada doze meses de efetivo exercício, e a partir do quinto ano, a
importáncia equivalente a um décimo:

I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e
4, e dos cargos de Natureza Especial, observada a opção fonnalizada à época da percepção:
a) pelo eqnivalente à diferença entre a remuneração recebida em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração do cargo
em comissão ou de Natureza Especial;

b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Espécial;

II - do valor referente à representação mensal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se
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mento Superiores (DAS), níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos de Direção
(CD);
IH - da remuneração correspondente às funçães de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.
§ 1" Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento exercido concomitantemente ao do cargo efetivo regido pela Lei n" 8.112, de
1990.
§ 2" No caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, havendo o servidor optado pela
remuneração total do cargo em comissão, considera-se, para
efeito de incorporação dos décimos, a diferença entre a remuneração de origem na data em que o servidor completou o interstício
e a remuneração do cargo em comissão exercido por maior tempo.

§ 3" Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior»
«Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, regidos pela Lei n? 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo
Poder ou de outro Poder da União, a incorporação de décimos
decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, ou de cargos de provimento em comissão ou de Natureza Especial.

Parágrafo único. A incorporação das parcelas remuneratórias, de que trata este artigo, será efetivada com base no nível da
função de direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em
comissão equivalente no Poder cedente do servidor.»
Art. 3" Serão consideradas transformadas em décimos, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta medida
provisória, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quintos, observado o limite máximo de dez décimos.
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Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo darse-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.

Art. 4" Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 de janeiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
I - estabelecidos na Lei n" 8.911, de 1994, na redação original,
para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19 de
janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
II - estabelecidos pela Lei n" 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre 1" de março e 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a partir
de 27 de outubro de 1995 é assegurada a íncorporação de décimo nos
termos da Lei n" 8.911, de 1994, com a redação dada por esta medida
provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que completou
o interstício.

Art. 5" As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei n" 9.030, de-13 de abril de 1995, com
efeitos vigorantes a partir de 1"de março de 1995, utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei n" 8.911, de 1994, na redação original.
§ 1" Para-efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas considerando-se os índices .e fatores constantes do Anexo
VI da Lei n" 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo desempenho de função.
§ 2" O Miuistério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da Uuião a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.
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Art. 6º Fica resguardado o direito à percepção dos décimos já
incorporados, bem como o cômputo do tempo de serviço residual para
a concessão de novas parcelas, observando-se o prazo estabelecido no
§ 1º do art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990.
Art. 7º Fica resguardado o direito à percepção do anuênio aos
servidores que, em 5 de julho de 1996, já o tiverem adquirido, bem
como o cômputo do tempo de serviço residual para concessão do
adicional de que trata o art. 67 da Lei nº 8.112, de 1990.
Art. 8º É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei nº
8.112, de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.

Art. 9º Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei nº
8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fixada pela Lei nº 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de 1a de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa data;
II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a 1º de março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei nº 7.596, de 10
de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados
após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções
gratificadas, previstas na Lei nº 8.168, de 1991.

Art. 10. O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990,
na redação dada por esta medida provisória, será considerado uma
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única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas
de quintos ou de décimos.

Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou
décimos em um único cargo.
Art. 11. O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2º
da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de
Estado.
Art. 12. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituido pela Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação
de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituida pela Lei
nº 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da Comissão
de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituída pela Lei nº
9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite máximo, valor
igual a oito vezes O do maior vencimento básico da respectiva tabela.
Art. 13. O caput e O § 1º do art. 7º da Lei nº 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 5º e remunerados os subseqüentes:
«Art. 7º Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal
direta, das autarquias, incluídas as em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo Órgão Central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração e da essência das atribuições dos cargos de que são
ocupantes.
§ 1º Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluidos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
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........................................................................................................»

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

Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. 1·, exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2·, exceto os §§ 2·
e 3· do art. 3· da Lei n· 8.911, de 1994, 5·, 6·, 7·, 9·, 10 12, 13 e 14 da
Medida Provisória n· 1.160, de 26 de outubro de 1995, e as Medidas
Provisórias n·s 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de
dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de
fevereiro de 1996, 1.347, de 12 de março de 1996, 1.389, de 11 de abril
de 1996, 1.432, de 9 de maio de 1996, 1.480, de 5 de junho de 1996,
1.480-19, de 4 de julho de 1996, e 1.480-20, de 1· de agosto de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 18. Revogam-se os §§ 1· e 2· do art. 78 e o art. 193 da Lei
n· 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 5· e '6· da Lei n· 8.911,
de 11 de julho de 1994.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.481-40, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Altera a Lei n' 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Os dispositivos adiante indicados da Lei n" 8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
«Art. I?
.
11 - contribuir para a redução e melhoria do perfil da
dívida pública, concorrendo para o saneamento do setor público;
......••......................•...........................................•...•.•.......................»

«Art. 2" Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:
I - empresas e instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituidas por lei ou ato do
Poder Executivo;
11 - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
111 - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;
IV - instituições financeiras públicas e estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n" 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 1" Considera-se desestatização a alienação, pela Uuião,
de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderãncia nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores da sociedade.
§ 2" Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades, bem como aos serviços
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públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, quando
pertinente.
§ 3" Não se aplicam os dipositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competencia exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I, alinea c, e o art. 177 da
Consititnição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constitnição, não
se aplicando a vedação aqni prevista às participações acionárias
detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participaçêes.»

"Art. 4" As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:
I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;
IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;
VI blicos.

concessão, permissão ou autorização de serviços pú-

§ 1" A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.
§ 2" Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liqnidação da empresa»

"Art. 5" O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
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diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de presideute;
II - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
III -

Ministro de Estado da Fazenda;

IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
V Turismo.

Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do

§ F Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule.
§ 2" Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 3" Participará também das reuniões, sem direito a voto,
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4" O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum
do colegiado.
§ 5" Quando deliberar ad referendum do conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se se seguir àquela deliberação.
§ 6" O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem coma representante de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 79 O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
presidente.
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§ 8' Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
§ 9' Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
conselho serão representados por substitutos por eles designados.»
«Art. 6' Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:

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

aprovar:

a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desesta-

tização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou
jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatiza-

ções;

c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela

União;

e) a fusão, incorporação ou cisão -de sociedades e a criação
de subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações;

fJ contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g)

o relatório anual de suas atividades.

III - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;
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v - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo Presidente do Conselho.
§ 1· Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho
Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
do Presidente da República, o órgão da administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo doe desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 21
desta lei.
§ 2· O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos, objeto de concessão, permissão ou autorização.
§ 3· A desestatização de empresas de pequeno e médio
portes, conforme definidadas pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação
e Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber,
as atribuições previstas no art. 21 desta lei,»
«Art. 7· Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:
I - presidir as reuniões do conselho;
H - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;
IH - encaminhar à deliberação do conselho as matérias
previstas no art. 6· desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a designação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso HI,
desta Iei.»
«Art. 8· A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4·, pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
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Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatização.»

«Art. 9" Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais.»
«Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituido mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Désestatização.
§ 1" As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
§ 2" Serão emitidos Recibos de Depósitos de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos
depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.
§ 3" Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
§ 4" Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatização.»

«Art. 11. A União e as entidades da administração indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que
vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados
da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão que
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3661-3928, ago. 1996

3920
determinar a inclusão da sociedade no referido programa, depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de
debêntures, quando couber.»
"Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa ou instituição financeira incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário
Oficial, da União e em jornais de notória circulação nacional, do
qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;

b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;

c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especifican-

do lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;

e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;

f> sumários dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
h) valor mínimo da participação a ser alienada;

i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela cornpreendidos.»
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«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior,»
«Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los,
preferencialmente, na quitação de suas dívidas vencidas perante
a Uníão.»
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:
I -

admissão de moeda corrente;

II - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;
Ill - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, de títulos e créditos
líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra entidades
por ela controladas, inclusive aquelas em processo de liquidação,
desde que gozem de garantias ou coobrigação do Tesouro Nacional e que venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro
Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatizaçâo, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND."

«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.
Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
será utilizada pelo representante do titular das ações como
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instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artigo.»
«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado gestor do fundo.»
«Art. 21. Compete ao gestor do fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização,
aí se incluindo os serviços de secretaria;
II - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;
III - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da
administração direta ou indireta requisitados nos termos do art.
7', inciso IV, desta lei, para o fim de prover apoio técnico à
implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização as matérias de que trata o inciso II do art. 6' desta
lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribnição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na desestatizaçãõ de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
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Conselho Nacional de Desestatização, ser feito pelo Banco
Central do Brasil, diretamente ou por meio de empresa especializada.»
«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.

Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e
outros dados necessários à execução dos processos de desestatização.»
«Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.

Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do Gestor
do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo.»
Art. 2" No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei n" 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 3" O gestor do fundo manterá assistência juridica aos exmembros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de atos
decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.481-39, de 1" de agosto de 1996.
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Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
•
Art. 6º Revogam-se os arts. 17, 19, 22 e 26 da Lei nº 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.482·27, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre as allquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide
sobre sua remuneração conforme definida no inciso IH do art. 1º da
Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir, com vigência
a partir de 1e de julho de 1994 e até a data de publicação da lei que
disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor público civil:
Faixas

Alíquota

(com base na Lei n!'! 8.622, de 19.1.93, Anexo Hl)

(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
D, Padrão IV - NA, inclusive
Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe D,
Padrão IV - NA, exc1usive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV - NI, inclusive
Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C,
Padrão IV - NI, exc1usive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV - NS, inclusive
Remuneração superior a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C, Padrão
IV,NS
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Art. 2Q A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
II - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribnição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto nó art. 17 da Lei n? 8.212, de
24 de julho de 1991.
Art. 3Q OSrecursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 4Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q1.482-26, de 1Qde agosto de 1996.
Art. 5Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175Qda Independência e 108 Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.484-24, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre a instituição decrédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do
PIS IPasep e Cofins nos casos que especifica,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da' Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1a O produtor exportador de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nOs 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.
Art. 2º A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
Parágrafo único. O crédito fiscal será o resultado da aplicação
do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo.
Art. 3º Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do
montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do
valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1º, tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita
operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.
Art. 4º Em caso de comprovada impossibilidade de utilização
do crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos
Industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações de
venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em moeda corrente.
Art. 5º A eventual restituição, ao fornecedor, das importâncias
recolhidas em pagamento das contribuições referidas no art. 1º, bem
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assim a compensação mediante crédito, implica imediato estorno,
pelo produtor exportador, do valor correspondente.
Art. 6" O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória,
inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para
fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição
de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos
lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador.
Art. 7· O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei cancelando dotação orçamentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária decorrente desta medida provisória.
Art. 8· São declarados insubsistentes os atos praticados com
base na Medida Provisória n? 905, de 21 de fevereiro de 1995.
Art. 9· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.484-23, de 1· de agosto de 1996.
Art. 1Q. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.512-1, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Dá nova redação ao art. 2 2 da Lei n'2
9.138, de 29 de novembro de 1995, que dispõe
sobre o crédito rural.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O art. 2· da Lei n· 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 2' Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1997, não se
aplica o disposto no § 2' do art. 16 da Lei n' 8.880, de 27 de maio
de 1994.»
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.512, de 30 de julho de 1996.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
Antonio Kandir
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIÓNAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 71, DE 1996
Aprova o ato que outorga permissão à
Villa do Conde FM Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito deexclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frecuêncía modulada na Cidade de Olinda, Estado de Pernambuco.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l Q É aprovado o ato a que se refere a Portaria n Q114, de 28
de julho de 1989, do Ministério das Comunicações, que outorga
permissão à Villa do Conde FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 15 de agosto de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 72, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à TV GÚJbo de São PauÚJ Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na Cidade de São Paulo, Estado de São PauÚJ.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n", de 1º de
agosto de 1994, que renova por quinze anos, a partir de 5 de outubro
de 1992, a concessão outorgada à TV Globo de São Paulo Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 15 de agosto de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 73, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à TV Globo Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O CONGRESSO NACIONAL, decreta:
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Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n", de 28 de
julho de 1994, que renova por quinze anos, a partir de 5 de outubro
de 1992, a concessão outorgada à TV Globo Ltda. para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 15 de agosto de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 74, DE 1996
Aprova os textos das Convenções n!ls163,
164, 165 e 166, da Organização Internacional do Trabalho.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° São aprovados os textos das Convenções, 163, 164, 165
e 166, da Organização Internacional do Trabalho.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão das referidas
convenções, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 16 de agosto de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no D8F de 17.8.1996.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 75, DE 1996
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Sociedade Rural S. C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Mandaguari, Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 58, de 6
de março de 1990, que outorga permissão à Rádio Sociedade Rural
S.C Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Mandaguari, Estado do Paraná.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 76, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Difusora de Ponta Grossa Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média nlz, Cidade de Ponta Grossa,
Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n", de 14 de
dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de lº de
novembro de 1993, a concessão da Rádio Difusora de Ponta Grossa
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Ponta Grossa, Estado do
Paraná.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 77, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio TV do Amazonas S.A.
para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na Cidade de Rio Branco, Estado do Acre.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n", de 30 de
junho de 1992, que renova, por quinze anos, a partir de 18 de junho
de 1989, a concessão outorgada à Rádio TV do Amazonas S.A. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na Cidade de Rio Branco, Estado do Acre.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 78, DE 1996
Aprova o ato que reMva a concessão
outorgada à Rádio Independência de Salto
do Lontra Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Salto do Lontra, Estado do Paraná:

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.nº, de 4 de
agosto de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 21 de janeiro de
1992, a concessão da Rádio Independência de Salto do Lontra Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Salto do Lontra, Estado do
Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N" 79, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Chamonix Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Mogi-Mirim, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I" É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n", de 14 de
dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 17 de agosto
de 1987, aconcessão à Rádio Chamonix Ltda. para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Mogi-Mirim, Estado de São Paulo.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 80, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Globo Capital Lida. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na Cidade de Belo Horizonte, Estado.de Minas Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I" É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n", de 28 de
julho de 1994, que renova, por quinze anos, a partir de 5 de outubro
de 1992, a concessão outorgada à Rádio Globo Capital Ltda. para
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explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 81, DE 1996
Aprova o ato que reTWua a concessão
outorgada à Rddio Cidade de Itai6polis
Lida. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média 1UL Cidade de ltaiópotis, Estado de Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n", de 13 de
outubro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 18 de agosto
de 1992, a concessão à Rádio Cidade de Itaiópolis Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 82, DE 1996
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Terra Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sorwra em freqüência
modulada na Cidade de Belo Horizonte. Estado de Minas Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 12 É aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 601, de 15
de agosto de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 8 de agosto
de 1990, a permissão outorgada à Rádio Terra Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.
Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSE SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 83, DE 1996
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio A Voz do Vale Paranapanema Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frfqüência madulada na Cidade de Oôndido Mata, Estado de Sâo Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 69, de 7
de março de 1990, que outorga permissão à Rádio A Voz do Vale
Paranapanema Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Cândido Mata, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
·28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 84, DE 1996
Aprova o ato que reoova a concessão
outorgada à Rádio Globo Capital Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na Cidade de Brasília,
Distrito Federal.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n", de 26 de
julho de 1994, que renova, por quinze anos, a partir de 5 de outubro
de 1992, a concessão outorgada à Rádio Globo Capital Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na Cidade de Brasília, Distrito Federal.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 85, DE 1996
Aprova o ato que rerwva a concessão
outorgada à Rádio e TV Umbu Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (teleuísõo) na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 15 de agosto
de 1994, que renova, por quinze anos, a partir de 9 de dezembro de
1992, a concessão outorgada à Rádio e TV Umbu Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do
Sul.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 86, DE 1996
Aprova o ato que renooa a permissão
outorgada à Rádio Globo SA. para explorar
serviço de radiodifusão sonoraem freqüência
modulada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3929-3942, ago. 1996

3940
Art. 1· É aprovado o ato a que se refere a Portaria n· 59, de 22
de j unho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 30 de dezembro
de 1989, a permissão outorgada à Rádio Globo S.A. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 87, DE 1996
Aprova o texto da Emenda ao art. XVII
(f) do Acordo Relativo à Organização Inter-

nacional de Telecomunicações por Satélite
Inte/sat, de 20 de agosto de 1971, aprovado
pela XIX Reunião da Assembléia da Organização em 26 de outubro de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o texto da Emenda ao art. XVII (O do Acordo
Relativo à Organização Internacional de Telecomunicaçães por Satélite Inteisat, de 20 de agosto de 1971, aprovado pela XIX Reunião da
Assembléia da Organização em 26 de outubro de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida
emenda, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de agosto de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal.

o texto acima citado está publicado no DSF de 31.8.1996.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, ,TOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO W 88, DE 1996
Aprova o texto das modificações ao Convênio Constitutivo do Banco Africano de Desenvolvimento, aprovadas por ocasião das
reuniões anuais da Assembléia de Governadores do Banco Africano de Desenvolvimento
e Fundo Africano de Desenvolvimento, realizadas em Docar, Senegal, no período de 12 a
14 de maio de 1992.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1Q É aprovado o texto das modificações ao Convênio Constitutivo do Banco Africano de Desenvolvimento, aprovadas por ocasião das reuniões anuais da Assembléia de Governadores do Banco
Africano de Desenvolvimento e Fundo Africano de Desenvolvimento,
realizadas em Dacar, Senegal, no período de 12 a 14 de maio de 1992.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso N acional quaisquer atos que impliquem revisão das referidas modificações
ou do referido convênio, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio público.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 30 de agosto de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY

Presidente do Senado Federal.

o texto acima citado está publicado no D8F,

de 31.8.1996.

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3929-3942, ago. 1996

RESOLUÇÕES

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, José Sarney,
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 61, DE 1966
Autoriza o Municipio de Goiânia (GO) a
emitir 9.633.051 Letras Financeiras do Ma·
nictpío de Goiânia (LFTG), cujos recursos
serão destinados ao pagamento da sétima e
oitava parcelas de precatórios judiciais pendentes de pagamento, bem como dos complementos da primeira à sexta parcelas de precatórios judiciais pendentes de pagamento,
de responsabilidade daquele Municipio.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1" É O Município de Goiânia (GO) autorizado a emitir
9.633.051 Letras Financeiras do Tesouro do Município de Goiânia
(LFTG).

Parágrafo único. A emissão destina-se ao pagamento da sétima
e oitava parcelas de precatórios judiciais pendentes de pagamento,
bem como dos complementos da primeira à sexta parcelas de precatórios judiciais pendentes de pagamento, de responsabilidade do
Município de Goiânia.
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Art. 2" A emissão dos títulos referidos no artigo anterior terá
as seguintes condições básicas:
a) quantidade: 9.633.051 LFTG, a serem registrados na Central
de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip);

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro LFT, criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376, de 25 de novembro de 1987;
prazo: até sessenta meses;

d)

e) valor nominal: R$ 1.000,00 (um mil reais) (Cetip), em decorrência de cujo Preço Unitário do Título (P.U.), dividir-se-ão as quantidades por um mil, de forma a adequar o valor financeiro da colocação;

fJ previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Data-base

Vencimento

Quantidade

Tipo

11l.4.96

F.6.199B

3.000.000

11.4.96

1

1\1.6.1999

3.000.000

12.4.96

111.6.2000

3.633.051

P
P
P

a serem registrados no Cetíp, por se tratarem de títulos emitidos para pagamento de precatórios judiciais

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

h) autorização legislativa municipal: Decreto n? 355, de 29 de
março de 1989, e Lei nO 7.571, de 15 de maio de 1996.

§ 1" As emissões autorizadas por esta resolução serão efetivadas no exato montante das despesas com o pagamento dos débitos
judiciais apurados em sentenças transitadas em julgado, observando-se ainda o disposto no § 4" do art. 16 da Resolução n" 69, de 1995,
do Senado Federal.
§ 2" A emissão dos títulos correspondentes às decisões judiciais
não transitadas em julgado ~ condicionada à comprovação da decisão
judicial final, junto ao Banco Central do Brasil, que autorizará o
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respectivo registro na Central de Custódia e de Liquidação Financeira
de Títulos (Cetip), e instituirá controle das informações prestadas
pelo Governo do Município, encaminhando-as ao Senado Federal.
§ 3· As emissões autorizadas por esta resolução somente serão
registradas e colocadas no mercado de títulos, no exato montante das
despesas com o pagamento dos débitos judiciais apurados em sentenças transitadas em julgado, previamente apresentadas ao Banco
Central do Brasil, realizando-se posterior comprovação da utilização
para os fins a que se destinaram, observando-se, ainda, o disposto no
parágrafo único, do art. 33, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e no § 4·, do art. 16, da Resolução n· 69, de 1995, do
Senado Federal.
Art. 3· A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias contado da data
de sua publicação.
Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de agosto de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N· 62, DE 1996
Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. (Bird), no valor de
US$ 350,000,000.00 (trezentos e cinqüenta
milhões de dólares norte-americanos), cujos
recursos eerõo destinados a financiar, parcialmente, o Projeto de Reestruturação e Desestatização da Rede Ferroviária Federal
S.A. (RFFSA), cuja execução ficará a cargo
da RFF8A, do Ministério dos Transportes e
do Conselho Nacional de Desestatização
(CND).

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. 1· É a República Federativa do Brasil autorizada,
nos termos da Resolução n· 96, de 1989, do Senado Federal,
a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bírd), no
valor de US$ 350,000,000.00 (trezentos e cinqüenta milhões
de dólares norte-americanos), cujos recursos serão destinados
a financiar, parcialmente, o Projeto de Reestruturação e Desestatização da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), do Ministério dos Transportes e do Conselho Nacional de Desestatização
(CND), com as seguintes caracteristicas:
a) devedor: República Federativa do Brasil;
b) credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);

c) valor pretendido: US$ 350,000,000.00 (trezentos e cinqüenta
milbões de dólares norte-americanos);
d) juros: 0,5% a.a, (zero vírgula cinco por cento ao ano) acima da
taxa equivalente ao custo dos Qualified Borrowings, cotados no semestre precedente ao período de juros a iniciar;

e) comissão de compromisso (commitment fee): 0,75% a.a.(zero
vírgula setenta e cinco por cento ao ano) sobre o montante não
desembolsado, contada a partir de sessenta dias após a data de
assinatura do contrato;

fJ condições de pagamento:
- do principal: em vinte prestações semestrais iguais e consecutivas, no valor de US$ 17,500,000.00 (dezessete milbões e qninhentos
mil dólares norte-americanos) cada uma vencendo-se a primeira em
primeiro de março de 2002 e a última em primeiro de setembro de
2011;
- dos juros: semestralmente vencidos, em primeiro de março e
primeiro de setembro de cada ano;
- da comissão de compromisso: semestralmente, nas mesmas
datas estipuladas para O pagamento dos juros.
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Art. 2· A contratação da operação de crédito a que se refere o
art. 1· deverá efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e quarenta
dias contado da data da publicação desta resolução.
Art. 3· Esta resolução entra em vigor na data de Sua publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY,
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO n· 63, DE 1996
Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no
valor de até US$ 300,000.000.00 (trezentos
milhões de dólares norte-americanos), junto
ao Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (Bird), destinada ao financiamento parcial de Projeto de Reforço à
Reorganização do Sistema Único de Saúde
(Reforsus),

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1· É a República Federativa do Brasil autorizada, nos
termos da Resolução n· 96, de 1989, do Senado Federal, a contratar operação de crédito externo, no valor equivalente a até
US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos), junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird),
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito
referida no caput deste artigo destinam-se ao financiamento parcial
do Projeto de Reforço à Reorganização do Sistema Único de Saúde
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(Reforsus), a ser executado pelo Ministério da Saúde, bem como para
outras aplicações previstas na Emenda Constitucional n· 12.
Art. 2· As condições financeiras básicas da operação de crédito
são as seguintes:
a) devedor: República Federativa do Brasil;
b) credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bírd):
c) valor: equivalente a até US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos);
d) juros: 0,5% a.a. (zero vírgula cinco por cento ao ano) acima da
taxa equivalente ao custo dos Qualifkd Borrowings, cotados no semestre precedente ao período de juros a iniciar;
e) comissão de compromisso: 0,75% a.a. (zero vírgula setenta e
cinco por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contada
a partir de sessenta dias após a data de assinatura do contrato;
fJ condições de pagamento:
- do principal: em vinte prestações semestrais iguais e consecutivas, no valor de US$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares
norte-americanos) cada uma, vencendo-se a primeira em primeiro de
novembro de 2001 e a última em primeiro de maio de 2011;
- dos juros: semestralmente vencidos, em primeiro de maio e
primeiro de novembro de cada ano;
- da comissão de compromisso: semestralmente vencida, em
primeiro de maio e primeiro de novembro de cada ano.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data da
assinatura do contrato.
Art. 3· A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida num prazo máximo de quinhentos e quarenta dias contado
da data de sua publicação.
Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY,
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO n Q 64, DE 1996
Autoriza a Prefeitura Municipal de São
Paulo e emitir, mediante ofertas públicas,
Letras Financeiras do Tesouro do Município
de São Paulo (LFTMSP), destinadas ao giro
de sua dívida mobiliária vencível no segundo
semestre de 1!j96.

O SENADO FEDERAL, resolve:
Art. 1Q É a Prefeitura Municipal de São Paulo autorizada, nos
termos da Resolução n Q 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo (LFTMSP),
destinadas ao giro de Sua dívida mobiliária vencível no segundo
semestre de 1996.
Art. 2Q A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do § 7Q do art. 16 da
Resolução n Q 69, de 1995, do Senado Federal, correspondente a 98%
(noventa e oito por cento) dos títulos a serem substituídos;

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n Q 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: de até cinco anos;

e) valor nominal: R$ 1,00 (hum real);

fJ características dos títulos a serem substituídos:
Selic
Título

Vencimento

Quantidade

691096

11,09.1996

1

1.211.341.501

691096

11l.12.1996

633.172.494
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g)

previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem

emitidos:
Selic
Colocação
02.09.1996

Vencimento

Título

Data-base

11l.O9.1999

691094

02.09.1996

02.12.1996

11l.12.1999

691094

02.12.1996

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

autorização legislativa: Lei n Q 7.945, de 29 de outubro de 1973,
e Decreto n Q 27.630, de 26 de janeiro de 1989.
i)

Art. 3Q A presente autorização deverá ser exercida no prazo de
duzentos e setenta dias contados de sua publicação.
Art. 4Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de agosto de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO n Q 65, DE 1996
Autoriza o Estado de São Paulo a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
São Paulo (LFTP), cujos recursos serão des-

tinados ao reembolso da sextaparcela e liquidação da sétima e oitava parcelas de precatórios judiciais. bem como dos complementos
da primeira à oitava parcelas de precatórios
judiciais pendentes, de responsabilidade daquele Estado.

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. 1° É o Estado de São Paulo autorizado a emitir 748.303,072
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP).
Parágrafo único. A emissão a que se refere este artigo destina-se
ao reembolso da sexta parcela e liquidação da sétima e oitava parcelas
de precatórios judiciais, bem como dos complementos da primeira à
oitava parcelas de precatórios judiciais pendentes.

Art. 2° A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições
básicas:
a) quantidade: 748.303.072 Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de São Paulo (LFTP);
b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nO 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até cento e vinte meses;

e) valor nominal: R$ 1.000,00 (um mil reais) Cetip - em decorrência desse valor de PU, as quantidades serão divididas por 1.000
(um mil), de forma a adequar o valor financeiro da colocação;

fJ previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Deta-bese
11.3.96

1

I

Vencimento

I

Quantidade

I

Tipo

I

1°.3.2006

I

748.303.072

I

P

Os títulos deverão ser registrados na Cetip

g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução nO 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;

h) autorização legislativa: Lei nO 5.684, e 28 de maio de 1987,
Decretos nOs 29.463, de 29 de dezembro de 1988, e 29.526, de 18 de
janeiro de 1989.

§ 1° As emissões autorizadas por esta resolução, referentes aos
complementos, serão efetivadas no exato montante das despesas com
o pagamento dos débitos judiciais apurados em sentenças transitadas
em julgado, observando-se ainda o disposto no § 4° do art. 16 da
Resolução nO 69, de 1995, do Senado Federal.
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§ 2Q A emissão dos títulos correspondentes aos precatórios judiciais não transitados em julgado, é condicionada à comprovação da
decisão judicial final, junto ao Banco Central, que autorizará o respectivo registro na Central de Custódia de Títulos Privados (Cetip),
e instituirá controle das informações prestadas pelo Governo do
Estado, encaminhando-as ao Senado Federal, somente para conhecimento.
Art. 3Q Esta autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contado da publicação desta resolução.
Art. 4Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de agosto de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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DECRETOS

DECRETO N" 1.973, DE 1· DE AGOSTO DE 1996
Promulgo a Convenção Interomeríeana
para prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher, conclutda em Belém do
Pará, em 9 dejunho de 1994.
.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que a Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, foi concluída em Belém
do Pará, em 9 dejunbo de 1994;
Considerando que a convenção ora promulgada foi oportunamente submetida ao Congresso Nacional, que a aprovou por meio do
Decreto Legislativo n? 107, de 31 de agosto 1995;
Considerando que a convenção em tela entrou em vigor internacional em 3 de março de 1995;
Considerando que o Governo brasileiro depositou a Carta de
Ratificação do instrumento multilateral em epígrafe, em 27 de novembro de 1995, passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 27
de dezembro de 1995, na forma de seu art. 21,
DECRETA:

Art. 1· A convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher, concluída em Belém do Pará,
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em 9 de junho de 1994, apensa por cópia ao presente decreto, deverá
ser executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2' O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Anexo ao Decreto que Promulga a Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Convenção de Belém do ParálMRE.
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência Contra a Mulher Convenção de Belém do Pará.
Os Estados Partes nesta convenção,
Reconhecendo que o respeito irrestrito aos direitos humanos foi
consagrado na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do
Homem e na Declaração Universal dos Direitos Humanos e reafirmado em outros instrumentos internacionais e regionais;
Afirmando que a violência contra a mulher constitui violação dos
direitos humanos e liberdades fundamentais e limita todas ou parcialmente a observãncia, gozo e exercício de tais direitos e liberdades;
Preocupados por que a violência contra a mulher constitui ofensa
contra a dignidade humana e é manifestação das relações de poder
historicamente desiguais entre mulheres e homens;
Recordando a Declaração para a Erradicação da Violência contra
a Mulher, aprovada na Vigésima Quinta Assembléia de Delegadas da
Comissão Interamericana de Mulheres, e afirmando que a violência
contra a mulher permeia todos os setores da sociedade, independentemente de classe, raça ou grupo étnico, renda, cultura, idade
ou religião, e afeta negativamente suas próprias bases;
Convencidos de que a eliminação da violência contra a mulher é
condição indispensável para seu desenvolvimento individual e social
e sua plena e igualitária participação em todas as esferas de vida; e
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Convencidos de que a adoção de uma convenção para prevenir,
punir e erradicar todas as formas de violência contra a mulher, no
ãmbito da Organização dos Estados Americanos, constitui positiva
contribuição no sentido de proteger os direitos da mulher e eliminar
as situações de violência contra ela,
Convieram no seguinte:

CAPÍTULO I
Definição e Âmbito de Aplicação
Art.1Q
Para os efeitos desta convenção, entender-se-á por violência
contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que
cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada.
Art.2
Q

Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência
física, sexual e psicológica:
a) ocorrida no ãmbito da família ou unidade doméstica ou em
qualquer relação interpessoal, quer o agressor compartilhe, tenha
compartilhado ou não a sua residência, incluindo-se, entre outras
formas, o estupro, maus-tratos e abuso sexual;
b) ocorrida na comunidade e comedida por qualquer pessoa,
incluindo, entre outras formas, o estupro, abuso sexual, tortura,
tráfico de mulheres, prostituição forçada, seqüestro e assédio sexual
no local de trabalho, bem como em instituições educacionais, serviços
de saúde ou qualquer outro local; e
c) perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer
que ocorra.
CAPÍTULO II
Direitos Protegidos
Art.3Q
Toda mulher tem direito a uma vida livre de violência, tanto na
esfera pública como na esfera privada.
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Art. 4"
Toda mulher tem direito ao reconhecimento, desfrute, exercício
e proteção de todos os direitos humanos e liberdades consagrados em
todos os instrumentos regionais e internacionais relativos aos direitos
humanos. Estes direitos abrangem, entre outros:
a) direito a que se respeite sua vida;

b) direitos a que se respeite sua integridade fisica, mental e

moral;
c) direito à liberdade e à segurança pessoais;
d) direito a não ser submetida à torturá;

e) direito a que se respeite a dignidade inerente à sua pessoa e
a que se proteja sua fanu1ia;
f) direito a igual proteção perante a lei e da lei;
g) direito a recurso simples e rápido perante tribunal competente que a proteja contra atos que violem seus direitos;

h) direito de livre associação;
i) direito à liberdade de professar a própria religião e as crenças,
de acordo com a lei; e

j) direito a ter igualdade de acesso às funções públicas de seu
país e a participar nos assuntos públicos, inclusive na tomada de
decisões.

Art. 5"
Toda mulher poderá exercer livre e plenamente seus direitos
civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, e contará com a total
proteção desses direitos consagrados nos instrumentos regionais e
internacionais sobre direitos humanos. Os Estados Partes reconhecem que a violência contra a mulher impede e anula o exercício desses
direitos.
Art. 6"
O direito de toda mulher a ser livre de violência abrange, entre
outros:
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a) o direito da mulher a ser livre de todas as formas de discriminação; e
b) o direito da mulher a ser valorizada e educada livre de padrões
estereotipados de comportamento, de comportamento e costumes
sociais e culturais baseados em conceitos de inferioridade ou subordinação.

CAPÍTULO III
Deveres dos Estados
Art. 7'
Os Estados Partes condenam todas as formas de violência contra
a mulher e convêm em adotar, por todos os meios apropriados e sem
demora, políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência e a empenhar-se em:
a) abster-se de qualquer ato ou prática de violência contra a
mulher e velar por que as autoridades, seus funcionários e pessoal,
bem como agentes e instituições públicas ajam de conformidade com
essa obrigação;

b) agir com o devido zelo para prevenir, investigar e punir a
violência contra a mulher;

c) incorporar na sua legislação interna normas penais, civis,
administrativas e de outra natureza, que sejam necessárias para
prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, bem como
adotar as medidas administrativas adequadas que forem aplicáveis;
d) adotar medidas jurídicas que exijam do agressor que se abstenha de perseguir, intimidar e ameaçar a mulher ou de fazer uso de
qualquer método que danifique ou ponha em perigo sua vida ou
integridade ou danifique sua propriedade;

e) tomar todas as medidas adequadas, inclusive legislativas,
para modificar ou abolir leis e regulamentos vigentes ou modificar
práticas jurídicas ou consuetudinárias que respaldem a persistência
e a tolerância da violência contra a mulher;
Colo Leis Rep. Fed. Brssil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3953-3995, ago. 1996

3958

fi estabelecer procedimentos jurídicos justos e eficazes para a
mulher sujeitada à violência, inclusive, entre outros, medidas de
proteção, juízo oportuno e efetivo acesso a tais processos;
g) estabelecer mecanismos judiciais e administrativos necessários para assegurar que a mulher sujeitada à violência tenha efetivo
acesso à restituição, reparação do dano e outros meios de compensação justos e eficazes;
h) adotar as medidas legislativas ou de outra natureza necessárias à vigência desta convenção.

Art. 8'
Os Estados Partes convêm em adotar, progressivamente, medidas específicas, inclusive programas destinados a:
a) promover o conhecimento e a observância do direito da mulher a uma vida livre de violência e o direito da mulher a que se
respeitem e protejam seus direitos humanos;

b) modificar os padrões sociais e culturais de conduta de homens
e mulheres, inclusive a formulação de programas formais e não
formais adequados a todos os níveis do processo educacional, a fim de
combater preconceitos e costumes e todas as outras práticas baseadas
na premissa da inferioridade ou superioridade de qualquer dos gêneros ou nos papéis estereotipados para o homem e a mulher, que
legitimem ou exacerbem a violência contra mulher;

c) promover a educação e treinamento de todo pessoal judiciário
e policial e demais funcionários responsáveis pela aplicação da lei,
bem como do pessoal encarregado da implementação de políticas de
prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher;
d) prestar serviços especializados apropriados a mulher sujeitada à violência, por intermédio de entidades dos setores público e
privado, inclusive abrigos, serviços de orientação familiar, quando for
o caso, e atendimento e custódia dos menores afetados;

e) promover e apoiar programas de educação governamentais e
privados, destinados a conscientizar o público para os problemas da
violência contra a mulher, recursos jurídicos e reparação relacionados
com essa violência;
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fJ proporcionar à mulher sujeita à violência acesso a programas
eficazes de recuperação e treinamento que lhe permitam participar
plenamente da vida pública, privada e social;
g) incentivar os meios de comunicação a que formulem diretrizes
adequadas, de divulgação que contribuam para a erradicação da
violência contra a mulher em todas as suas formas e enalteçam o
respeito pela dignidade da mulher;

h) assegurar a pesquisa e coleta de estatísticas e outras infor-

mações relevantes concernentes às causas, conseqüências e freqüência da violência contra a mulher, a fim de avaliar a eficiência das
medidas tomadas para prevenir, punir e erradicar a violência contra
a mulher, bem como formular e implementar as mudanças necessárias; e
i) promover a cooperação internacional para o intercámbio de
idéias e experiências, bem como a execução de programas destinados
à proteção da:' mulher sujeitada à violência.

Para a adoção das medidas a que se refere este capítulo, os
Estados Partes levarão especialmente em conta a situação da mulher
vulnerável à violência por sua raça, origem étuica ou condição de
migrante, de refugiada ou de deslocada, entre outros motivos. Também será considerada violência à mulher gestante, deficiente, menor,
idosa ou em situação sócio-econômica desfavorável, afetada por situações de conflito armado ou de privação da liberdade.

Art. 10
A fim de proteger o direito de toda mulher a uma vida livre de
violência, os Estados Partes deverão incluir nos relatórios nacionais
à Comissão Interamericana de Mulheres, informações sobre as medidas adotadas para prevenir e erradicar a violência contra a mulher,
para prestar assistência à mulher afetada pela' violência, bem como
sobre as dificuldades que observarem na aplicação das mesmas e os
fatores que contribuam para a violência contra a mulher.
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Art. 11
Os Estados Partes nesta convenção e a Comissão Interamericana
de Mulheres poderão solicitar à Corte Interamericana de Direitos
Humanos parecer sobre a interpretação desta convenção.
Art. 12
Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou qualquer entidade
não-governamental juridicamente reconhecida em um ou mais Estados membros da Organização, poderá apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos petições referentes a denúncias ou
queixas de violação do Artigo 7 desta convenção por um Estado Parte,
devendo a comissão considerar tais petições de acordo com as normas
e procedimentos estabelecidos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e no Estatuto e Regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para a apresentação e consideração de
petições.

CAPÍTULO V

Disposições Gerais
Art. 13
Nenhuma das disposições desta convenção poderá ser interpretada no sentido de restringir ou limitar a legislação interna dos
Estados Partes que ofereçam proteções e garantias iguais ou maiores
para os direitos da mulher, bem como salvaguardas para prevenir e
erradicar a violência contra a mulher.
Art. 14
Nenhuma das disposições desta convenção poderá ser interpretada no sentido de restringir ou limitar as da Convenção Americana
sobre Direitos Humanos ou de qualquer outra convenção internacional que ofereça proteção igual ou maior nesta matéria.
Art. 15
Esta convenção fica aberta à assinatura de todos os Estados
membros da Organização dos Estados Americanos.
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Art. 16
Esta convenção está sujeita à ratificação. Os instrumentos de
ratificação serão depositados na Secretaria-Geral da Organização dos
Estados Americanos.

Art. 17
Esta convenção fica aberta à adesão de qualquer outro Estado.
Os instrumentos de adesão serão depositados na Secretaria-Geral da
Organização dos Estados Americanos.

Art. 18
Os Estados poderão formular reservas a esta convenção no momento de aprová-la, assiná-la, ratificá-la ou a ela aderir, desde que
tais reservas:
a) não sejam incompatíveis com o objetivo e propósito da convenção;
b) não sejam de caráter geral e se refiram especificamente a uma
ou mais de suas disposições.

Art. 19
Qualquer Estado Parte poderá apresentar à Assembléia Geral,
por intermédio da Comissão Interamericana de Mulheres, propostas
de emenda a esta convenção.
As emendas entrarão em vigor para os Estados ratificantes das
mesmas na data em que dois terços dos Estados Partes tenham
depositado seus respectivos instrumentos de ratificação. Para os
demais Estados Partes, entrarão em vigor na data em que depositarem seus respectivos instrumentos de ratificação.

Art. 20
Os Estados Partes que tenham duas ou mais unidades territoriais
em que vigorem sistemas jurídicos diferentes relacionados com as questões de que trata esta convenção poderão declarar, no momento de
assiná-la, de ratificá-la ou de a ela aderir, que a convenção se aplicará a
todas as suas unidades territoriais ou somente a uma ou mais delas.
Tal declaração poderá ser modificada, em qualquer momento,
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dade ou as unidades territoriais a que se aplicará esta convenção.
Essas declarações ulteriores serão transmitidas à Secretaria-Geral
da Organização dos Estados Americanos e entrarão em vigor trinta
dias depois de recebidas.
Art. 21
Esta convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data
em que for depositado o segundo instrumento de ratificação. Para
cada Estado que ratificar a convenção ou a ela aderir após haver sido
depositado o segundo instrumento de ratificação, entrará em vigor no
trigésimo dia a partir da data em que esse Estado houver depositado
seu instrumento de ratificação ou adesão.

Art. 22
O Secretário-Geral informará a todos os Estados membros da
Organização dos Estados Americanos a entrada em vigor da convenção.

Art. 23
O Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos
apresentará um relatório anual aos Estados membros da organização
sobre a situação desta convenção, inclusive sobre as assinaturas e
depósitos de instrumentos de ratificação, adesão e declaração, bem
como sobre as reservas que os Estados Partes tiverem apresentado e,
conforme o caso, um relatório sobre as mesmas.

Art. 24
Esta convenção vigorará por prazo indefinido, mas qualquer
Estado Parte poderá denunciá-la mediante o depósito na SecretariaGeral da Organização dos Estados Americanos de instrumentos que
tenha essa finalidade. Um ano após a data do depósito do instrumento
de denúncia, cessarão os efeitos da convenção para o Estado denunciante, mas subsistirão para os demais Estados Partes.

Art. 25
O instrumento original desta convenção, cujos textos em português, espanhol, francês e inglês são igualmente autênticos, será
depositado na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, que enviará cópia autenticada de seu texto à Secretaria das
Nações Unidas para registro e publicação, de acordo com o artigo 102
da Carta das Nações Unidas.
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Em fé do que os Plenipotenciários infra-assinados, devidamente
autorizados por seus respectivos Governos, assinam esta convenção,
que se denominará Convenção Interamericana para Prevenir, Punir
e Erradicar a Violência contra a Mulher Convenção de Belém do Pará.
Expedida na Cidade de Belém do Pará, Brasil, no dia nove de
junho de mil novecentos e noventa e quatro.
DECRETO NO 1.974, DE 5 DE AGOSTO DE 1996
Dá nova redação ao art. 2 g do Decreto n 9
99.438, de 7 de agosto de 1990, que dispõe
sobre a organização e as atribuições do Conselho Nacional de Saúde e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da constituição,
DECRETA:

Art. lº O art. 2' do Decreto n" 99.438, de 7 de agosto de 1990,
alterado pelo art. l' do Decreto n" 1.448, de 6 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

.

I -

.

p) Confederação Nacional das Associações de Moradores;

VI - seis representantes das entidades nacionais de portadores de patologia e deficiência;
§ 4' Os órgãos e as entidades referidos neste artigo poderão,
a qualquer tempo, propor a substituição de seus representantes ao
Ministro de Estado da Saúde, que promoverá a designação dos
respectivos substitutos, pelo restante do mandato de substituidos.
........................................................................................................»

Art. 2' São consideradas válidas as substituições ocorridas entre 15 de abril de 1995 e a data de publicação deste decreto.
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Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de agosto de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
AdibJatene
DECRETO N° 1.975, DE 5 DE AGOSTO DE 1996
Prorroga o prazo estabelecido no § 2'2 do
art. 1'2 do Decreto n" 1. 778, de 9 de janeiro de
1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI da Constituição;
DECRETA:
Art. 1° Fica prorrogado, até 6 de novembro de 1996, o prazo
estabelecido no § 2° do art. IOdo Decreto nO 1.778, de 9 de janeiro de
1996.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revoga-se o Decreto n" 1.896, de 6 de maio de 1996.
Brasília, 5 de agosto de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
NelsonA. Jobim
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N° 1.976, DE 6 DE AGOSTO DE 1996
Regulamenta o art. 80 da Lei n' 8.713,
de 30 de setembro de 1993, para efeito de
ressarcimento fiscal pela propaganda eleitoral gratuita, relativa às eleições de 3 de outubro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 80 da Lei nO 8.713, de 30 de setembro de 1993,
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DECRETA:
Art. 1· As emissoras de rádio e televisão, obrigadas à divulgação gratuita de propaganda eleitoral, nos termos da Lei n" 8.713, de
1993, poderão excluir do lucro líquido, para efeito de determinação do
lucro real, valor correspondente a oito décimos do resultado da multiplicação do preço do espaço comercializável pelo tempo que seria
efetivamente utilizado pela emissora em programação destinada à
publicidade comercial, no período de duração daquela propaganda.
§ F O preço do espaço comercializável é o preço de propaganda
da emissora, comprovadamente vigente em 2 de agosto de 1994, o
qual deverá guardar proporcionalidade com os praticados trinta dias
antes e trinta dias depois dessa data.
§ 2· O tempo efetivamente utilizado em publicidade pela emissora não poderá ser superior a vinte e cinco por cento dos tempos
destinados à propaganda eleitoral gratuita e aos comunicados ou às
instruções da Justiça Eleitoral, previstos na Lei n· 8.713, de 1993.
§ 3· O valor apurado poderá ser deduzido da base de cálculo dos
recolhimentos mensais de que trata o art. 15 da Lei n· 9.249, de 26
de dezembro de 1995, tornando-se defiuitivo caso o contribuinte opte
pelo regime de tributação com base no lucro presumido.

§ 4· As empresas concessionárias de serviços públicos de telecomunicações, obrigadas ao tráfego gratuito de sinais de televisão e
rádio, poderão fazer a exclusão prevista neste artigo, limitada a oito
décimos do valor que seria cobrado às emissoras de rádio e televisão
pelos tempos destinados à propaganda gratuita eleitoral e aos comunicados, às instruções e a outras requisições da Justiça Eleitoral.
Art. 2· A pessoajurídica que houver excluído, da base de cálculo
do Imposto de Renda, valor diferente do apurado na forma deste
decreto, deverá proceder ao correspondente ajuste, de forma a adequar o ressarcimento às normas do artigo anterior.
Parágrafo único. O ajuste a que se refere este artigo deverá ser
efetuado mediante a adição, do valor a maior, ou a exclusão, do valor
a menor, na determinação da base de cálculo do Imposto de Renda
devido correspondente a 31 de dezembro de 1996 ou à data de
encerramento de suas atividades, se esta ocorrer antes.
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Art. 3· Fica o Ministro da Fazenda autorizado a expedir os atos
normativos complementares à execução deste decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DECRETO N· 1.977, DE 7 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre a inclusão, no Programa
Nacional de Desestatização (PND), da Usina
Termoelétrica de Alegrete.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista o disposto
na Lei n· 8.031, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:

Art. 1· Fica incluída no Programa Nacional de Desestatização
(PND), para os fins da Lei n· 8.031, de 12 de abril de 1990, a Usina
Termoelétrica de Alegrete, assim como os bens e as instalações a ela
vinculados, de propriedade da União.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Antonio Kandir
DECRETO W 1.978, DE 7 DE AGOSTO DE 1996
Suprime o inciso VI do art. 1'1 do Decreto
n' 97.596, de 30 de março de 1989, que dispõe
sobre terras públicas federais. afetas ao uso
especial do Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
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DECRETA:

Art. F Fica suprimido o inciso VI do art. 1º do Decreto nº 97.596,
de 30 de março de 1989, que afeta o uso especial do Exército a Gleba
Flexas lI, localizada em Cáceres (MT).
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
DECRETO Nº 1.979, DE 9 DE AGOSTO DE 1996
Promulga a Convenção Interamericana
sobre Normas Gerais de Direito Internacional Privado, concluída em Montevidéu, Uruguai, em 8 de maio de 1979.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, np uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, e
Considerando que a Convenção Interamericana sobre Normas
Gerais de Direito Internacional Privado foi concluída em Montevidéu,
Uruguai, em 8 de maio de 1979;
Considerando que a Convenção ora promulgada foi oportunamente submetida ao Congresso Nacional, que a aprovou por meio do
Decreto Legislativo nº 36, de 4 de abril de 1995;
Considerando que a convenção em tela entrou em vigor internacional em 10 de junho de 1981; e
Considerando que o Governo brasileiro depositou a Carta de
Ratificação do instrumento multilateral em epígrafe em 27 de novembro de 1995, passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 27 de
dezembro de 1995, na forma de seu art. 14;
DECRETA:

Art. 1º A Convenção Interamericana sobre Normas Gerais de
Direito Internacional Privado, concluída em Montevidéu, Uruguai,
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em 8 de maio de 1979, apensa por cópia ao presente decreto, deverá
ser executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2Q O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de agosto de 1996; 175Q da Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado noDO de 12.8.1996, pãgs.

15177/15178.

DECRETO NQ 1.980, DE 9 DE AGOSTO DE 1996
Autoriza o depósito de ações de propriedade da União no Fundo de Amortização da
Dívida Pública Mobiliária Federal, na forma
estabelecida no art. 30 da Lei n' 9.069, de 29
dejunho de 1995, e no art. 3'2 do Decreto nº
1.312, de 18 de novembro de 1994, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 30 da Lei n? 9.069, de 29 de junho de 1995,
DECRETA:

Art. 1Q Fica autorizado o depósito, no Fundo de Amortização da
Dívida Pública Mobiliária Federal, de que trata o art. 29 da Lei n Q
9.069, de 29 de junho de 1995, das ações a seguir discriminadas:
I - da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) 22.261 ações preferenciais nominativas, sem direito de voto, representativas de 0,000018% do capital social da companhia;
II - da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) - 28.860
ações ordinárias nominativas, com direito de voto, representativas de
0,00015% do capital social da companhia;
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III - da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A (Embraer)83.155.244 ações preferenciais nominativas classe «A», sem direito de
voto, representativas de 0,667377% do capital social da empresa;
IV - da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) -19.545.704.546
ações ordinárias nominativas, com direito de voto, representativas,
de 17,9961615% do capital social da empresa;
V - da Petróleo Brasileira S.A. (Petrobrás) - 4.138.182.618
ações preferenciais nominativas, sem direito de voto, representativas
de 3,8101160% do capital social da empresa;
VI - da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) _
32.741.806 ações preferenciais nominativas, sem direito de voto,
representativas de 0,0105914% do capital social da empresa.
Art. 2Q Também deverão ser depositados no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal os desdobramentos das
ações discriminadas no art. 10, antes da respectiva alienação.
Art. 3Q Fica autorizada a transferência do Fundo Nacional de
Desestatização para o Fundo de Amortização da Dívida Pública
Mobiliária Federal das ações a seguir discriminadas:
I - da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) _
1.146.000.922 ações ordinárias nominativas, com direito de voto,
representativas de 9,197432% do capital social da empresa;
II - da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) 570 ações preferenciais nominativas classe «A», sem direito de voto,
representativas de 0,000005% do capital social da empresa.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5Q Revoga-se o parágrafo único do art. 2Q do Decreto n Q
1.312, de 18 de novembro de 1994.
Brasília, 9 de agosto de 1996; 175Q da" Independência e 108 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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DECRETO NO 1.981, DE 13 DE AGOSTO DE 1996
Cria a Câmara de PoUtica Social. do
Conselho de Governo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
9

Art. 1 Fica criada a Câmara de Política Social, do Conselho de
Governo, com o objetivo de formular políticas, estabelecer diretrizes,
aprovar e acompanhar os programas a serem implantados, no âmbito
das matérias relacionadas à área social do Governo Federal.
Art. 29 A Câmara de Política Social será integrada pelos seguintes Miuistros de Estado:
I presidirá;
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que a
da Previdência e Assistência Social;
da Saúde;
do Trabalho;
do Planejamento e Orçamento;
da Justiça;
da Fazenda;
da Educação e do Desporto;
da Agricultura e do Abastecimento;
da Cultura;

XI
Extraordinário dos Esportes;
XII
Extraordinário de Políticas Fundiárias.
§ F O Secretário Executivo do Programa Comunidade Solidária participará das reuniões da câmara.
§ 29 Poderão ser convidados a participar das reuniões da câmara representantes de outros órgãos do Governo Federal.
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Art. 3º Fica criado o Comitê Executivo da Câmara de Política
Social, integrado pelos Secretários Excutivos dos ministérios nela
representados e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil, com a finalidade de implementar as decisões da câmara.
Art. 4º A Câmara de Política Social contará com um Secretário
de Coordenação, que terá as seguintes atribuições:
I - coordenar os trabalhos do Comitê Executivo da Câmara
de Política Social;
II - coordenar e acompanhar a execução das deliberações e
diretrizes fixadas pela câmara;
lU - cumprir as demais atribuições que lhe forem conferidas
pela câmara.
Parágrafo único. O Secretário de Coordenação será designado
pelo Presidente da República.
Art: 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho

DECRETO Nº 1.982, DE 14 DE AGOSTO DE 1996
Dá rwva redação ao caput e aos incisos
do art. 3' do Decreto n" 1.538, de 27 dejunho
de 1995~ que cria o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 12 O caput e os incisos do art. 3º do Decreto nº 1.538, de 27
de junho de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 3' O Gertraf será subordinado à Câmara de Políticas
Sociais do Conselho de Governo e integrado por um representante:
I
do Ministério da Trabalho;
11
do Ministério da Justiça;
111
do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal;
IV
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
V
do Ministério da Indústria, do Comércio e do Tnrismo;

VI
do Ministério da Previdência e Assistência Social;
VII
do Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário
de Política Fundiária»
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de agosto de 1996; 175Q da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

DECRETO N' 1.983, DE 14 DE AGOSTO DE 1996.
Institui. no âmbito do Departamento de
Policia Federal do Ministério da Justiça e da
Diretoria-Geral de Assuntos Consulares, Jurtdicoe e de Assistência a Brasileiros no Exterior do Ministério das Relações Exteriores,
o Programa de Modernização, Agilização,
Aprimoramento e Segurança da Fiscalização
do Tráfego Internacional e do Passaporte
Brasileiro (Promasp), e aprova o Regulamento de Documentos de Viagem.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1a Fica instituído, no âmbito do Departamento de Polícia
Federal do Ministério da Justiça e da Diretoria-Geral de Assuntos
Consulares, Jurídicos e de Assistência a Brasileiros no Exterior do
Ministério das Relações Exteriores, o Programa de Modernização,
Agilização, Aprimoramento e Segurança da Fiscalização do Tráfego
Internacional e do Passaporte Brasileiro (Promasp).
Art. 2º O programa a que se refere o artigo anterior consiste,
especialmente, em:
I - padronizar os requisitos básicos para a criação do passaporte de leitura mecânica, visando à agilização da fiscalização do
tráfego internacional;
U
rança;

uniformizar o passaporte, dotando-o de padrões de segu-

UI - facilitar e agilizar o atendimento do fluxo de passageiros
do tráfego internacional.
Art. 3º Fica aprovado o Regulamento de Documentos de Viagem, na forma constante do anexo a este decreto.
Art. 4º Os Ministros de Estado da Justiça e das Relações Exteriores expedirão as instruções e normas necessárias à execução deste
decreto.
Art. 5º Os recursos diretamente arrecadados e destinados ao
Departamento de Polícia Federal, provenientes das taxas de expedição de passaportes e demais serviços de imigração no Brasil, e multas
decorrentes de infrações ao Estatuto do Estrangeiro, destinam-se ao
custeio do Prornasp, podendo estender-se às diversas atividades desenvolvidas pela Polícia Federal.
Art. 6º As disposições do regulamento aprovado por este decreto não alteram o prazo de validade dos passaportes anteriormente
expedidos.
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 8" Ficam revogados os Decretos nOs 86, de 15 de abril de
1991,637, de 24 de agosto de 1992, e 1.123, de 28 de abril de 1994.

Brasília, 14 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
NelsonA. Jobim
Luiz Felipe Lampreia
ANEXO
REGULAMENTO DE DOCUMENTOS DE VIAGEM
CAPÍTULO I
Dos Documentos de Viagem
Art. 1" Para efeito deste regulamento, consideram-se documentos de viagem:
I - Passaporte;
H - Laissez-passer;
IH - Autorização de Retorno ao Brasil;
IV - Salvo-conduto;
V - Cédula de Identidade de Civil;
VI - Certificado de Membro de Tripulação de Transporte Aéreo;

VII

Carteira de Maritimo.
CAPÍTULO H
Do Passaporte

Art. 2" Passaporte é o documento de identificação em viagem
internacional, exigível de todos os que tiverem de sair ou entrar no
território nacional.
Parágrafo único. O passaporte é documento pessoal e intransferive!.
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Art. 3' Os passaportes brasileiros classificam-se nas categorias:
I

diplomático;

II

oficial;

111

comum;

IV

para estrangeiro.

Art. 4' Os passaportes diplomático e oficial serão expedidos
pelo Ministério das Relações Exteriores, no território nacional; e pelas
missões diplomáticas ou repartições consulares brasileiras, no exterior.
Art. 5' Os passaportes comum e para estrangeiro serão expedidos pelo Departamento de Polícia Federal, no território nacional; e
pelas missões diplomáticas ou repartições consulares brasileiras, no
exterior.
Seção I
Do Passaporte Diplomático

Art. 6' Conceder-se-á passaporte diplomático:
I - ao Presidente da República, ao Vice-Presidente e aos
ex-Presidentes da República;
II - aos Ministros de Estado, aos ocupantes de cargos de
natureza especial e aos titulares de Secretarias vinculadas à Presidência da República;
III -

aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal;

IV - aos funcionários da Carreira de Diplomata, em atividade ou aposentados, e aos Vice-Cônsules em exercício;
V
VI

aos correios diplomáticos;
aos Adidos das Forças Armadas;

VII
aos chefes de missões diplomáticas eSpeCIaIS e aos
chefes de delegações a reuniões de caráter diplomático, desde que
designados por decreto;
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VIII

aos membros do Congresso N acionai, no exercício do seu

mandato;
IX - aos Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores da União;
X -

ao Procurador-Geral da República;

XI - aos Subprocuradores-Gerais do Ministério Público Federal, pelo prazo de sua missão oficial no Exterior;
XII - aos Juízes brasileiros em Tribunais Arbitrais ou Cortes
internacionais de Justiça.

§ 1" A concessão de passaporte diplomático aos familiares das
pessoas indicadas neste artigo será regulada pelo Ministério das
Relações Exteriores.
§ 2" A critério do Ministério das Relações Exteriores, e tendo
em conta as peculiaridades do país onde estiverem servindo em
missão de caráter permanente, poderá ser concedido passaporte
diplomático a funcionários de outras categorias.
§ 3" Mediante autorização expressa do Ministro de Estado das
Relações Exteriores, conceder-se-á passaporte diplomático às pessoas
que, embora não relacionadas no caput deste artigo, devam portá-lo
em função do interesse para o País.

Art. 7" O passaporte diplomático, expedido no território nacional, será assinado pelo Diretor da Diretoria-Geral de Assuntos Consulares, -Iurídicos e de Assistência a Brasileiros no exterior, ou seu
substituto legal ou delegado e, no exterior, pelo chefe da missão
diplomática ou da repartição consular.
Art. 8' A validade do passaporte diplomático será estabelecida
de acordo com a natureza da função de seu titular ou a duração da
sua missão.
Seção II
Do Passaporte Oficial
Art. 9" O passaporte oficial será concedido:
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I - aos servidores da administração direta ou das autarquias,
que viajem em missão oficial ou a serviço dos Governos Federal,
Estadual e do Distrito Federal;
n - às pessoas que viajem em missão relevante para o País,
a critério do Ministério das Relações Exteriores;

In - aos funcionários do Ministério das Relações Exteriores e
aos auxiliares dos Adidos Militares que se encontrem em missão de
caráter permanente.
Parágrafo único. A concessão de passaporte oficial aos familiares
das pessoas indicadas neste artigo será regulada pelo Ministério das
Relações Exteriores.
Art. 10. O passaporte oficial será assinado, no território nacional, pelo Chefe da Divisão de Passaportes do Ministério das Relações
Exteriores ou seu substituto legal e, no exterior, pelo chefe da missão
diplomática ou repartição consular que o conceder.
Seção!!!
Do Passaporte Comum
Art. 11. O passaporte comum será concedido a todo brasileiro
que pretenda sair do território nacional, ou a ele retornar.
§ 1· O passaporte comum será assinado, no território nacional,
pelo chefe do órgão competente do Departamento de Polícia Federal
responsável pela sua expedição e, no exterior, pelo chefe da missão
diplomática ou da repartição consular que o conceder ou por seus
substitutos legais.
§ 2· O passaporte comum será entregue pessoalmente a seu
titular, mediante recibo.

SeçãoN
Do Passaporte para Estrangeiro
Art. 12. O passaporte para estrangeiro será concedido:
I - pelo Departamento de Polícia Federal, no território nacional:
a) ao apátrida e ao de nacionalidade indefinida;

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3953-3995, ago. 1996

3978
b) ao asilado e ao refugiado no País, desde que reconhecidos
nestas condições pelo Governo brasileiro;
c) ao nacional de País que não tenha representação no território
nacional, nem seja representado por outro país, ouvido, neste caso, o
Ministério das Relações Exteriores;
d) ao estrangeiro comprovadamente desprovido de qualquer documento de identidade ou de viagem, e que não tenha como comprovar
sua nacionalidade;
e) ao estrangeiro legalmente registrado no Brasil e que necessite
deixar o território nacional e a ele retornar, nos casos em que não
disponha de documento de viagem;
II - pelas missões diplomáticas ou repartições consulares brasileiras, no exterior:
a) ao cônjuge e à viúva ou ao viúvo de brasileiro que haja perdido
a nacionalidade originária em virtude de casamento;
b) ao estrangeiro legalmente registrado no Brasil e que necessite
ingressar no território nacional, nos casos em que não disponha de
documento de viagem válido, ouvido o órgão competente do Departamento de Polícia Federal.

CAPÍTULO III
Dos Demais Documentos de Viagem

Seção!
Do Laissez-passer

Art. 13. Laissez-passer é o documento de viagem concedido pelo
Departamento de Polícia Federal, no território nacional, e pelas
missões diplomáticas ou repartições consulares brasileiras no Exterior, ao estrangeiro portador de documento de viagem não reconhecido pelo Governo brasileiro, ou que não seja válido para o Brasil.
Seção II
Da Autorização de Retorno ao Brasil

Art. 14. Autorização de Retorno ao Brasil é o documento de
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res brasileiras, ao nacional brasileiro que, estando no exterior e
necessitando regressar ao território nacional, não preencha os requisitos para a obtenção de passaporte.

SeçãoIlI
Do Salvo-conduto

Art. 15. O Salvo-conduto é o documento de viagem expedido
pelo Departamento de Polícia Federal, destinado a permitir a saída
do território nacional daquele que, no Brasil, obtiver asilo diplomático
concedido por Governo estrangeiro.
SeçãoN
Da Cédula de Identidade Civil, do Certificado de Membro de
Tripulação de Transporte Aéreo e da Carteira de Marítimo

Art. 16. A Cédula de Identidade Civil, expedida pelos órgãos
oficiais de identificação das Polícias Civis, substitui o passaporte
comum nos casos previstos em acordos internacionais.
Art. 17. O Certificado de Membro de Tripulação de Transporte
Aéreo e a Carteira de Marítimo poderão substituir o passaporte para
efeito de desembarque e embarque no território nacional, nos casos
específicos de acordos internacionais.
CAPÍTULOrv
Das Condições Gerais para Obtenção dos Documentos de Viagem

Art. 18. São condições gerais para a obtenção do passaporte
comum:
I -

ser brasileiro;

II -

apresentar, em original:

a) Carteira de Identidade ou, na sua falta, Certidão de Nascimento ou de Casamento;

b) comprovante de quitação com as obrigações eleitorais;
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c) comprovante de quitação com as obrigações militares, para os
solicitantes do sexo masculino entre dezoito e 45 anos de idade, e para
os naturalizados de qualquer idade;
III - comprovar o recolhimento da taxa ou emolumento devido;
IV fornecer duas fotos no tamanho padronizado, datadas,
recentes, e que identifiquem plenamente o titular.
§ 12 Quando se tratar de menor de dezoito anos, será exigida
autorização dos pais, ou do responsável legal, ou do Juiz competente.
§ 22 Salvo nos casos de justificadas razões, nenhum outro documento poderá ser exigido.
Art. 19. O pedido de passaporte comum deverá ser feito em
formulário específico, assinado pelo próprio interessado ou, sendo
este incapaz, pelo seu representante legal, e entregue ao órgão expedidor, acompanhado dos documentos exigidos, os quais, após conferidos, serão restituídos ao titular.
§ 12 Quando o solicitante não puder ou não souber ler e escrever, no formulário relativo ao pedido, será aposta a impressão digital
do polegar direito.
§ 22 Os passaportes concedidos e não retirados no prazo de
noventa dias serão cancelados.
Art. 20. Ao possuidor de passaporte brasileiro válido só será
concedido outro da mesma categoria quando houver razões devidamente fundamentadas, a critério da autoridade concedente.
Art. 21. Pela concessão dos documentos de viagem serão cobrados taxas e emolumentos, fixados em tabelas aprovadas pelos Ministros de Estado da Justiça e das Relações Exteriores.
Art. 22. No território nacional, os passaportes comuns poderão
ser requeridos e recebidos por correspondência registrada, entregue
por meio de aviso de recebimento em mãos próprias, conforme as
normas do contrato entre o Departamento de Polícia Federal e a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
§ 12 Quando o requerimento for enviado ao órgão expedidor por
meio dos Correios, toda a documentação constante do art. 18, inciso
lI, deste regulamento, será enviada em original, juntamente com o
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pedido, para o órgão do Departamento de Polícia Federal responsável
pela expedição em Brasília, Distrito Federal, e devolvida com o
passaporte, quando for o caso.
§ 2' No exterior, atendidas as peculiaridades locais, o recebimento da documentação e a remessa de passaportes por correspondência ficará a critério do chefe da missão diplomática ou repartição
consular brasileira.
CAPÍTULO V
Normas Comuns a Todos os Passaportes
Art. 23. O passaporte não poderá ser utilizado sem a assinatura
ou na sua impossibilidade, a impressão digital do titular.
Art. 24. Não terá validade o passaporte que contiver emendas
ou rasuras.
Art. 25. Ao solicitar novo passaporte deverá o interessado, necessariamente, apresentar para cancelamento o passaporte anterior
que possua, válido ou não, o qual poderá ser-lhe devolvido a critério
da autoridade concedente.
§ l' O interessado que não apresentar o passaporte anterior
deverá apresentar declaração, na forma da lei, com os motivos pelos
quais o documento não está sendo apresentado.
§ 2' A autoridade emitente do passaporte poderá determinar
diligências adicionais para a localização do passaporte anterior ou o
esclarecimento dos motivos para sua não apresentação.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais
Art. 26. Os documentos de viagem constantes do art. 1', incisos
I a VI, deste Regulamento são de propriedade da União, cabendo a
seus titulares a posse direta e o uso regular, podendo ser apreendidos
em caso de fraude ou uso indevido.
Art. 27. É dever do titular comunicar, imediatamente, por escrito, em formulário próprio, à autoridade expedidora, no Brasil, ou
à Seção Consular brasileira mais próxima de onde estiver, no exterior,
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a ocorrência de perda, extravio, furto, roubo, adulteração, destruição
(total ou parcial) ou inutilização do documento de viagem que detenha, bem como sua recuperação, quando for o caso.

Parágrafo único. A comunicação deverá ser feita pelo titular a
qualquer unidade do Departamento de Polícia Federal, no território
nacional, Missão Diplomática ou Repartição Consular brasileira, no
exterior, mediante correspondência, Termo de Declarações ou preenchimento de formulário específico.
Art. 28. Os passaportes diplomático e oficial terão prazo de
validade de até dez anos, podendo ser reduzido a critério do Ministério
das Relações Exteriores, tendo em conta a natureza da função ou a
duração da missão dos seus titulares.
Art. 29. O passaporte comum é válido por até cinco anos, improrrogáveis.
Parágrafo único. O órgão responsável pela concessão do passaporte comum poderá reduzir o prazo de sua validade, se houver razão
que o justifique.
Art. 30. O passaporte para estrangeiro e o laissez-passer terão
validade pelo tempo necessário a uma única viagem, de ida e volta,
nunca superior a dois anos.
Parágrafo único. O passaporte para estrangeiro e O laissez-passer serão recolhidos, conforme o caso, quando da chegada ou da saída
de seu titular no País.
Art. 31. A Autorização de Retorno ao Brasil terá validade pelo
prazo da viagem de regresso ao território nacional e será recolhida
pelo controle imigratório do Departamento de Polícia Federal quando
da chegada de seu titular ao País.
Art. 32. Os documentos de viagem de que trata o art. I", incisos
I a IV, deste regulamento, obedecerão a modelos fixados em Portaria
conjunta dos Ministros de Estado da Justiça e das Relações Exteriores, observadas, quando cabíveis, as normas contidas em tratados,
acordos e convenções internacionais de que O Brasil seja signatário.
Parágrafo único. Os Ministros de Estado da Justiça e das Relações Exteriores adotarão as providências necessárias à racionalização
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guarda da autenticidade dos documentos de viagem brasileiros, previstos no art. lº, incisos I a IV, deste regulamento e dos vistos
consulares, de acordo com a Norma International Standards Organization (ISO) n Q7.501, de 15 de agosto de 1985, e disciplinarão os
respectivos sistemas de registro, controle e intercâmbio de dados.

Art. 33. Compete ao Ministério das Relações Exteriores a aquisição das cadernetas de passaporte diplomático, oficial, dos laissezpasser e das Autorizações de Retorno ao Brasil.
Art. 34. Compete ao Departamento de Polícia Federal a aquisição das cadernetas de passaporte comum, para estrangeiro e dos
salvos-condutos.

DECRETO NQ 1.984, DE 15 DE AGOSTO DE 1996
Promulga o Protocolo para Emenda e
Prorrogação do Acordo de Cooperação em
Ciência e Tecnologia de 6 de fevereiro de
1984, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo dos Estados Unidos da América, firmaram, em Brasília,
em 21 de março de 1994, o Protocolo para Emenda e Prorrogação do
Acordo de Cooperação em Ciência e Tecnologia de 6 de fevereiro de
1984;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse Protocolo
por meio do Decreto Legislativo n Q189, de 15 de dezembro de 1995,
publicado no Diário Oficial da União n? 241, de 18 de dezembro de
1995;
Considerando que o acordo entrou em-vigor em 31 de janeiro de
1996;
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DECRETA:
Art. 1· O Protocolo para Emenda e Prorrogação do Acordo de
Cooperação em Ciência e Tecnologia de 6 de fevereiro de 1984,
firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos da América, em Brasília, em 21 de março
de 1994, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está

publicado noDO de 16.8.1996, pág. 15583.

DECRETO Nº 1.985, DE 15 DE AGOSTO DE 1996
Fixa os preços mínimas básicos para o
trigo e os valores de financiamento para a
canela, cevada cervejeira e triticale, safra
1996, Região Centro-Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
Decreto-Lei n? 79, de 19 de dezembro de 1966,
DECRETA:
Art. 1e Os preços mínimos básicos para o trigo e os valores de
financiamento para o triticale, cevada cervejeira e canola, safra 1996,
da Região Centro-Sul, são os relacionados no anexo a este decreto,
com Seus respectivos valores, especificações e vigência.
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Art. 2' Os preços mínimos serão assegurados aos produtores e
às cooperativas de produtores, livres de incidência do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e da contribuição ao
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), observadas as normas
operacionais divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab).
Parágrafo único. Nas aquisições do Governo Federal (AGF) deverão ser observadas as especificaçães constantes da classificação
oficial.
Art. 3' Os valores de financiamento à estocagem de sementes
serão compostos a partir dos preços mínimos estabelecidos para os
grãos, tomando-se como base o de melhor classe/tipo, acrescidos
dos custos adicionais para a condução dos campos de sementes e
de custo de beneficiamento, conforme cálculos elaborados pela
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), à época do início
da safra.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
ANEXO
Preços Mínimos Básicos - Região Centro-Sul - Safra 1996
Produto

Tipo

PH(l)

Unidade

Início da
Operação

Preços-Base Propostos

emR$/t
Classe

Comum
Trigo

1
2
3

7S
75
73

1t
1t
1t

Ago./96
Ago.l96
Ago.l96

136,50
130,00
110,50

Intermd. Superior
136,50
130,00(2)

110,50

157,00
149,50
110,50

(1) Peso hectolítnco mínimo
(2) Preço mínimo básico
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Valores de Financiamento - Região Centro-Sul - Safra 1996
Produtos

Oenola
Cevada Cervejeira

Trltica1e

Unidade

Início de Operação

1t
1t
1t

Ago.l96
Ago.l96
Ago.l96

Preços-Base Propostos

R$/t
158,00

130,00
117,00

DECRETO Nº 1.986, DE 15 DE AGOSTO DE 1996
Fixa os preços mínimos básicos do feijão
e do milho e do valor de financiamento do
sorgo, para a safra 1996, das Regiões Norte

e Nordeste.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
Decreto-Lei n? 79, de 19 de dezembro de 1966,
DECRETA:
Art. 1º Os preços mínimos básicos para o feijão e o milho e o
valor de financiamento para o sorgo, safra 1996, das Regiões Norte e
Nordeste são os relacionados no anexo deste decreto, com seus respectivos valores, especificações e vigência.
Art. 2º Os preços mínimos serão assegurados aos produtores e
às cooperativas de produtores, livres da incidência do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e da contribnição ao
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), observadas as normas
operacionais divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab).
Parágrafo único. Nas Aqnisições do Governo Federal (AGF)
deverão ser observadas as especificações constantes da classificação
oficial.
Art. 3º Os valores de financiamento à estocagem de sementes
serão compostos a partir dos preços mínimos estabelecidos para os
grãos, tomando-se como base o de melhor classe/tipo, acrescidos dos
custos adicionais para a condução dos campos de sementes e de custo
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de beneficiamento, conforme cálculos elaborados pela Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab), à época do início da safra.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 15 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
ANEXO
Preços Mínimos - Regiões Norte e Nordeste - Safra 1996
Produto

Feijão Anão
Feijão Macaçar

UFlRegião

Unidade

NINE
MA,PI, CE, RN, PB e PE
AL, BAeSE

60Kg
60Kg
60Kg
60Kg

NINE(l)

Milho

Início da
Operação

Abr./96
Abr./96
Abr./96
Jun./96

Preços-Base
Propostos

R$1Kg
0,4167
0,2500
0,2064
0,1160

R$/unid.
25,00
15,00
12,50
6,96

(1) Regiões Norte (exceto TO, AC e RO) e Nordeste (exceto BA-Sul)

Valor de Financiamento - Regiões Norte e Nordeste - Safra 1996
Produto

Sorgo

Unidade

UFJRegião

AL, BA·Norte, CE, MA,
PB, PE, PI, RN e SE

60Kg

Início da
Operação

Jul.196

Preços-Base
Propostos

R$1Kg

R$/unid.

0,0890

5,34

DECRETO Nº 1.987, DE 20 DE AGOSTO DE 1996 (*)
Altera as aliquotas do Imposto de Importação para as quotas, prazo, origem e produ.
tos que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 153, § 1", da Constituição, e tendo em vista o disposto
(*) Retificado no DO de 30.8.1996 (pág. 4142 desta obra).
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no art. 3º da Lei n' 3.244, de 14 de agosto de 1957, com as modificaçõaa
introduzidas pelo Decreto-Lei n' 2.162, de 19 de setembro de 1984, e
pela Lei nº 8.085, de 23 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. l' Fica alterada para 35% a alíquota ad ualorem. do Imposto de Importação incidente na importação de até 50.000 veículos
automotores, pelo prazo de doze meses, conforme a seguinte dístribuição:

I

Origem

Quantidade de veículos

República da Coréia

4.137 nos dois primeiros trimestres e 4.138 nos dois últimos

Japão
União Européia

2.425 por trimestre

5.937 nos dois primeiros trimestres e 5.938 nos dois últimos

§ l' O dísposto neste artigo aplica-se apenas aos veículos classificados nos itens tarifários 8702.90.0000, 8703.21.9900 a
8703.90.9000, 8704.21.0200 e 8704.31.0200 da NBMlSH.
§ 2º Os veículos a que se refere este artigo deverão ser procedentes e originários do mesmo país.

§ 3º Os limites trimestrais, observada a vigência deste decreto,
serão adícionados de eventuais saldos remanescentes de trimestres
anteriores.
Art. 2º O Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo expedirá as normas complementares, com vístas à distribuição interna das quantidades referidas no artigo anterior.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
podendo ser revogado, a qualquer tempo, se assim recomendar o
interesse nacional.
Brasília, 20 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro MaZan
Francisco Dornelles
Antonio Kandir
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DECRETO N' 1.988, DE 27 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão que menciona e dá outras
providências.

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

Art. l' Ficam remanejados do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para O Ministério das Comunicações, em caráter
temporário, até 30 de junho de 1997, os seguintes cargos em comissão,
oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal: dez
DAS 101.4, dois DAS 101.3, dezenove DAS 101.2, dezoito DAS 101.1,
dois DAS 102.3, três DAS 102.2 e três DAS 102.1, a serem alocados em
atividades de regulamentação, de elaboração de editais e de licitação
para a concessão de serviços de telecomunicações.

§ l' Os cargos em comissão objeto deste remanejamento não
integrarão a estrutura regimental do Ministério das Comunicações,
devendo constar dos atos de nomeação seu caráter de transitoriedade,
mediante remissão ao caput deste artigo.
§ 2' O Ministério das Comunicações informará ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a relação dos titulares
dos cargos em comissão objeto deste remanejamento, imediatamente
após a publicação dos atos de nomeação.
§ 3' Findo o prazo estipulado no caput deste artigo, os cargos
em comissão objeto deste remanejamento serão restituídos ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados exonerados os titulares neles investidos.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 27 de agosto de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETONQ 1.989,DE 28DE AGOSTO DE 1996
Altera a alíquota do Imposto de Importação, impõe quotas e prazos para produtos
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 153, § 1Q, da Constituição, tendo em vista o disposto no
Tratado de Assunção, promulgado pelo Decreto n'' 350, de 21 de
Q
novembro de 1991, e observado o disposto no art. 3 da Lei n Q3.244,
de 14 de agosto de 1957, com as modificações introduzidas pelo
Decreto-Lei n Q2.162, de 19 de setembro de 1984, e pela Lei n Q8.085,
de 23 de outubro de 1990,
DECRETA:

Art. 1Q Ficam alteradas, na forma do anexo a este decreto, para
as quotas e período de vigência especificados, as alíquotas ad vaiarem
do Imposto de Importação dos produtos ali relacionados.
Art. 2Q O Ministro de Estado da Fazenda poderá alterar as
alíquotas do Imposto de Importação, bem como estabelecer quantitativos e prazos com base em negociações realizadas no âmbito do
Mercosul, sob a égide da Resolução GMC n" 69/96, de 21 de junho de
1996.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
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ANEXO
Código

Descrição

NcM

Alíquota
%

Quantidade

Período

700.000 m 3

1 ano

2207.10.00

Álcool etílico não desnaturado, com
um teor alcoólico em volume igualou
superior a 80% vol.

O

2207.20.10
2926.90.91

Álcool etílico

O

-

Adiponitrila (1,4 - dicianobutano)

2

25.000 t

1 ano
1 ano

3102.10.10

Com teor de nitrogênio superior
45%, em peso

li

2

200.000t

1 ano

3103.10.30

Com teor de pentóxido de fósforo

2

200.000t

1 ano

Com teor de arsênio superior ou
igual a 6 mglkg
3105.40.00 Diídrogeno-crtofcefato de amônia
(fosfato moncamôníco ou monoamoníacal), mesmo misturado com
hidrogeno-ortofosfato diamônico ou
diamoniacal)
9014.S0.10 Sondas acústicas (ecobatímetros) ou
de ultra-sons (eonar e semelhantes)
- (fosfato díamôníco ou ecossondas)

2

50.000 t

1 ano

2

500.000 t

1 ano

O

250
unidades

6 meses

Sondas acústicas (ecobatímetros) ou
de ultra-sons (sonar e semelhantes)

O

90
unidades

6 meses

(PzOs) superior a 45%, em peso

3105.30.10

9014.S0.10

-sonar
(1)

(1)

Inclui o item tarifáno 2207.20.10 -AleeoI etílico.

DECRETO NQ 1.990, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre a inclusão, no Programa
Nacional de Desestatização (PND), de oito
empresas controladas pela União, responsáveis pela administração de portos marítinws
e fluviais.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
Q
na Lei n 8.031, de 12 de abril de 1990,
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DECRETA:
Art. 1a Ficam incluídas no Programa Nacional de Desestatização (PND), para os fins da Lei nº 8.031, dé 12 de abril de 1990, as
empresas abaixo relacionadas, bem como todos os portos e ativos por
elas administrados, abrangendo, ainda, aqueles cujas administrações
atualmente lhes cabem e que anteriormente eram administrados pela
extinta Empresa de Portos do Brasil S.A. (Portobrás):
I
II

Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ);
Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba);

III

Companhia Docas do Ceará (CDC);

IV

Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp);

V
VI

VII
VIII

Companhia Docas do Pará (CDP);
Companhia Docas do Maranhão (Codomar);
Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern);
Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa),

Art. 2º As ações representativas das participações acionárias
nas sociedades referidas no artigo anterior, de propriedade da União
Federal ou de entidade por ela controlada direta ou indiretamente,
deverão ser depositadas no Fundo Nacional de Desestatização (FND),
no prazo máximo de cinco dias, contados da data de publicação deste
decreto.
Art. 3º Ficam as empresas mencionadas no art. 1s deste decreto, dispensadas de observar o disposto no § 1º, alínea d, do art. 54 do
Decreto n'' 1.204, de 29 de julho de 1994, no que se refere à celebração
ou repaetuação de contratos de financiamentos ou de acordos comerciais por prazo superior a três meses.
Art. 4º Fica o Ministério dos Transportes responsável pela execução e acompanhamento do processo de desestatização com as atribuições, no que couber, de gestor, sob a supervisão do Conselho
Nacional de Desestatização (CND).
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 29 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Alcides José Saldanha
Antonio Kandir

DECRETO Nº 1.991, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1º
do Decreto n' 1.865, de 16 de abril de 1996.

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

Art. 1· Fica prorrogado, até 30 de novembro de 1996, o prazo
estabelecido no art. 1· do Decreto n" 1.865, de 16 de abril de 1996.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Nº 1.992, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Altera a Lista de Exceção à Tarifa Externa Comum, anexa ao Decreto n" 1.848, de 29
de março de 199B, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 153, § 1·, da Constituição, tendo em vista o disposto no
Tratado de Assunção, promulgado pelo Decreto n" 350, de 21 de
novembro de 1991, e observado o disposto no art. 3· da Lei n· 3.244,
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de 14 de agosto de 1957, com as modificações introduzidas pelo
Decreto-Lei n' 2.162, de 19 de setembro de 1984, e pela Lei n' 8.085,
de 23 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. l' Ficam excluídos da Lista de Exceção à Tarifa Externa
Comum (TEC), anexa ao Decreto n' 1.848, de 29 de março de 1996, os
produtos, com os respectivos códigos tarifários, constantes do Anexo
I ao presente decreto.
Art. 2' Fica alterada, para o produto classificado no código
8471.30.12, a Lista de Exceção à TEC, na forma do Anexo II ao
presente decreto.
Art. 3' Exclusivamente para os efeitos da Lista de Exceção à
Tarifa Externa Comum, o código 0402.21.10 passa a vigorar com a
seguinte descrição:
«0402.21.10 Leite integral, exclusive leite de cabra."
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
ANEXO I AO DECRETO NO 1.992, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
NCM
2815.11.00
2915.32.00
4804.11.00
4804.19.00
4804.21.00
4804.29.00
4804.41.00
4804.42.00

Descrição

Sólido
Acetato de vinila
Crus
Outros

Crus
Outros

Crus
Branqueados uniformemente na massa e em que mais de 95%, em peso,

do conteúdo total de fibras sejam constituídos por fibras de madeira
obtidas por processo químico
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Descrição

NCM
4804.49.00
4804.51.00
4804.52.00

4804.59.00
4805.10.00
4808.10.00
4808.20.00
4808.30.00
4808.90.00
4810.39.00
4819.10.00
4819.20.00
4819.30.00

Outros
Crus
Branqueados uniformemente na massa e em que mais de 95%, em peso,
do conteúdo total de fibras sejam constituídos por fibras de madeira
obtidas por processo químico
Outros
Papel semiquímico para ondular (canelar*)
Papel e cartão ondulados (canelados*) mesmo perfurados
Papel Kraft para sacos de grande capacidade, encrespado ou plissado,
mesmo gofredo, estampado ou perfurado
Outros papéis Kraft, encrespados ou plissados, mesmo gofradoa,
estampados ou perfurados
Outros
Outros
Caixas de papel ou cartão, ondulados (canelados*)
Caixas e cartonagene, dobráveis de papel ou cartão, não ondulados (não
canelados*)
Sacos cuja base tenha largura igualou superior a 40cm

ANEXO 11 AO DECRETO N" 1.992, DE 29 DE AGOSTO DE 1996

""'"

""",",o

84'11.30.12
De pellO inferior " 3,6 Kg, com teclado
alfanumérko de no mínimo 70 teclea e
cem UII:I.Il tela o6cran> de ma IIUperior a
l4Ocm'e inferior a 560cm'

OU09 01101 Dl/Dl 01101 Dl/Dl

01101 oizn 01101

oioi

01101 oizn

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2"'"

aeoe

21

21

21

21

21

21

21

21

19

18

16
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE F DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Normandia - Gleba I, situado no Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Normandia - Gleba I, com área de 726,2000ha (setecentos e vinte e seis
hectares e vinte ares), situado no Município de Caruaru, objeto da
Matricula n' 29.769, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Caruaru, Estado de Pernambuco.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, b-em como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de juIbo de 1993, e manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1· de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(2) DECRETO DE 6 DE AGOSTO DE 1996
Declara de.interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda São José, situado no Munictpio de
Sapé, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ibe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de juIbo de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São José,
com área de 650.0000 ha (seiscentos e cinqüenta hectares), situado
no Município de Sapé, objeto do Registro n· 1-980, fi. 239v, Livro 2-D,
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do Cartório do Único Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
Sapé, Estado da Paraíba.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(3) DECRETO DE 6 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Três Voltas situado TW Município
de Parauapebas, Estado do Pará, e dá outras
providências. ~

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1a Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos tennos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
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Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denomimado Fazenda Três
Voltas, com área de 3.383,2037 ha (três mil, trezentos e oitenta e três
hectares, vinte ares e trinta e sete centiares), situado no Município
de Parauapebas, objeto dos Registros nOs R-1-524, fi. 1; R-1-525, fi. 1
e R-1-526, fi. 1, todos do Livro 2, do Cartório do 1° Ofício da Comarca
do Único Ofício de Parauapebas, Estado do Pará.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinaçãe.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de agosto de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(4) DECRETO DE 6 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São JoséINogueira situado no Município de Mossoró, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar n''
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São
José/Nogueira, com área de 584,0000 ha (quinhentos e oitenta e
quatro hectares), situado no Município de Mossoró, objeto dos Registros nOs R-8-1073, fi. 62, do Livro nº 2-52; R-1-7756, fi. 65, do Livro n"
2-58 e R-5-2935, FI. 34, do Livro n' 2-30, do Cartório do 6" Oficio de
Registro de Imóveis da 2' Zona da Comarca de Mossoró, Estado do
Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma previstã na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(5) DECRETO DE 6 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Picada, situado no Município de
Nova Russas, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997
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Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2'.da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Picada, com
área de 4.500,0000 ha (quatro mil e quinhentos hectares), situado no
Município de Nova Russas, objeto do Registro R-1O/425, fi. 167, do
Livro 2-E, do Cartório Magalhães - 2' Ofício da Comarca de Nova
Russas, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(6) DECRETO DE 6 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido por CopaI situado no Município de Santa Luzia, Estado do Meronhão, e dá outras providências.
J

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8,p. 3997-4135, ago. 1996
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dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 12 Fica declarado de interesse secial, para fins de reforma
agrária nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n 2 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação, conhecido por
Copal, com área de 9.670,6170 ha (nove mil, seiscentos e setenta
hectares, sessenta e um ares e setenta centiares), situado no Município de Santa Luzia, objeto do Registro R-3-2.000/95, fi. 121, do Livro
2-G, do Cartório do 1· Ofício da Comarca de Santa Luzia, Estado do
Maranhão.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis
rurais de que trata este Decreto, na forma prevista na Lei Complementar n 2 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de agosto de 1996; 1752 da Independência e 108· da
República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
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(7) DECRETO DE 6 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido por Agrinco, situado no
Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei nQ 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação, conhecido por
Agrinco, com área de 9.835,2237 ha (nove mil, oitocentos e trinta e
cinco hectares, vinte e dois ares e trinta e sete centiares), situado no
Município de Santa Luzia, objeto do Registro R-3-2.002/95, fi. 123, do
Livro 2-C, do Cartório do 1Q Oficio da Comarca de Santa Luzia, Estado
do Maranhão.
Art. 2 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
Q

máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis
rurais de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação da biota.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(8) DECRETO DE 6DEAGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido por Cikel , situado no Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação, conhecido por
Cikel, com área de 13.933,4979 ha (treze mil, novecentos e trinta e
três hectares, quarenta e nove ares e setenta e nove centiares),
situado no Município de Santa Luzia, objeto do Registro R-3-1.999/95,
fl. 121, do Livro 2-G, do Cartório do I' Oficio da Comarca de Santa
Luzia, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e 08 implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis
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rurais de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de agosto de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(9) DECRETO DE 6 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Baixa da Areia, situado no Município de Canindé, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b,c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Baixa da
Areia, com área de 2.098,0000 ha (dois mil, noventa e oito hectares),
situado no Município de Canindé, objeto do Registro nO R-1-315, fls.
1v/2, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Canindé, Estado do Ceará.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no im~vel referido no artigo ~terior e pertencentes aos
que serão beneficIados com a sua destínaçao.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76 de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
pr~ferencialmenteem gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota,
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(10) DECRETO DE 7 DE AGOSTO DE 1996
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Cultural e Assistencial São
Leopoldo, com sede na Cidade de Curitiba
(PR), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. I' da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. I'
do Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Associação Beneficente Cultural e Assistencial São Leopoldo,
com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC
nº 79.583.225/0001-78 (Processo MJ n? 12.801/94-74);
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Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais, com sede na
Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, portadora do CGC n?
24.479.149/0001-63 (Processo MJ n· 13.231/94-01);
Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza
Filho, com sede na Cidade de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais,
portadora do CGC n· 26.150.979/0001-78 (Processo MJ n·16.324195-70);
Lar da Menina, com sede na Cidade de Sarandi, Estado do Rio
Grande do Sul, portador do CGC n" 97.325.625/0001-65 (Processo MJ
n· 23.791192-12);
Art. 2· As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da
Justiça, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do
demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5· do
Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n· 91, de 28 de agosto
de 1935.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
(11) DECRETO DE 8 DE AGOSTO DE 1996

Restabelece titulos de utilidade pública
federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição da República Federativa
do Brasil, e tendo em vista o disposto do art. 1" da Lei n? 91, de 28 de
agosto de 1935, eno art. 1· do Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1· São restabelecidos os títulos de utilidade pública federal
das seguintes instituições:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, age. 1996

4009
Associação Beneficente Lar São Francisco de Assis, com sede na
Cidade de Pedro Osório, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do
CGC n· 89.871.537/0001-30 (Processo MJ n· 20.682/95-13);
Associação dos Juízes Federais do Brasil, com sede na Cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC n"
13.971.668/0001-28 (Processo MJ n· 23.563/95-31);
Obra Assistencial Nossa Senhora do Ó, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, Portadora do CGC n·
61.690.467/0001-03 (Processo MJ n· 3.795/96-44).
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

(12) DECRETO DE 8 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Quixaba, situado no Município de
Santa Quitéria, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Quixaba,
com área de 2.000,0000 ha (dois mil hectares), situado no Município
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de Santa Quitéria, objeto do Registro nº R-08/821, ficha 2, do Livro
2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Quitéria, Estado do Ceará.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota,
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
. (13) DECRETO DE 8 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda TapuiolLagoa do Cazuza eituado rws Municípios de Miguel Alves e Porto,
Estado do Picuu, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996
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Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Tapuio / Laoa do Cazuza, com área de 542,4032 ha (quinhentos e quarenta e
~ois hectares, qu.arenta ares e trinta e .dois centia:es), si;uado nos
Municípios de MIguel Alves e Porto, objeto do Registro n- 1.075, fi.
160 do Livro 2-D, do Cartório do 1° Oficio de Notas e de Registro de
ImÓveis da Comarca de Miguel Alves, Estado do Piauí.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO
76 de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
pr~ferencialmenteem gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(14) DECRETO DE 8 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido por Sumal, situado no Municipio de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Col. Leis Rep, Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996
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Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993.
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação, conhecido por
Sumal, com área de 10.103,0191 ha (dez mil, cento e três hectares,
um are e noventa e um cantiares), situado no Municipio de Santa Luzia,
objeto do Registro R-3-2.001l95, fi. 122, do Livro 2-G, do Cartório do 1·
Oficio da Comarca de Santa Luzia, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis
rurais de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(15) DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reformo agrária, o im6vel rural denominado
Paraíso, situado no Municipio de Coroatá,
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8,p. 3997-4135, ago. 1996
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dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Paraíso, com área
de 4.892,0000 ha (quatro mil, oitocentos e noventa e dois hectares),
situado no Município de Coroatá, objeto da Matricula sob o n· 4.063,
fi. 24, Livro 3-H, do Cartório de Registro de Imóveis do 1Q Ofício da
Comarca de Coroatá, Estado do Maranhão.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108 da
República.
Q

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, age. 1996
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(16) DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária. o im6vel rural denominado
Fazenda Bacuri., situado no Município de
Coroatá, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993.
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bacuri, com
área de 754,8750 ha (setecentos e cinqüenta e quatro hectares, oitenta
e sete ares e cinqüenta cantiares), situado no Município de Coroatá,
objeto da Matrícula n" 656, fi. 151, do Livro 2-B, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Coroatá, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8,p. 3997-4135, ago. 1996
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(17) DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóoei rural denominado
Fazenda Ouro Branco, situado no Municlpio
de Chorá, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Ouro
Branco, com área de 2.323,0000ha (dois mjl, trezentos e vinte e três
hectares), situado no Município de Choró, objeto do Registro nº 11,
ficha 1, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Quixadá, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996
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(18) DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Gaiola Grande, situado no Municipio de Itapecuru, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Gaiola Grande, com
área de 1.045,4400 ha (um mil, quarenta e cinco hectares e quarenta
e quatro ares), situado no Município de Itapecuru, objeto da Matricula
nº 20, fi. 20, do Livro 2-A, do Cartório do 1º Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Itapecuru, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de agosto de 1996; 1752 da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996
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(19) DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária. o imóvel rural denominado
Fazenda Monte Castelo, situado no Munictpio de Esperantinépolis, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Çonstituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e ~O, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da LeI n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Monte
Castelo, com área de 1.000,0000ha (um mil hectares), situado no
Município de Esperantinópolis, objeto do Registro n" R-1-279, fi. 5, do
Livro 2-B, do Cartório do I" Oficio de Registro de Imóveis da Comarca
de Esperantinópolis, Estado do Maranhão.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota,
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996
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(20) DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Minas de Prata, situado no Munidpio de
Vitória do Mearim, Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1a Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b;« e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Minas de Prata, com
área de 2.722,5000ha (dois mil, setecentos e vinte e dois hectares e
cinqüenta ares), situado no Município de Vitória do Mearim, objeto
do Registro nO 1.414, fi. 58, do Livro 2-F, do Cartório do 1º Ofício da
Comarca de Vitória do Mearím, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota,
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8,p. 3.997-4135, age. 1996
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(21) DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária. o im6vel rural denominado
Fazenda Serra Verde/Boa Vista situado no
Munidpio de João Câmara, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Serra
Verde/Boa Vista, com área de 1.266,0000ha (um mil, duzentos e
sessenta e seis hectares), situado no Município de João Câmara,
objeto dos Registros nOs R.l-1.255, fi. 80, dó Livro n" 2-F e R.4-1.672,
fi. 141, do Livro n? 2-H, do Primeiro Cartório Judiciário da Comarca
de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Cal. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996
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Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmaxn Pinto

(22) DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária. o imóvel rural denominado
Fazenda Amargosa, situado no Município de
Itatíra. Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n" 8. 629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Amargosa,
com área de 1.512,6400ha (um mil, quinhentos e doze hectares,
sessenta e quatro ares), situado no Município de Itatira, objeto do
Registro n· R-2/90, fI. 1, ficha 1, do Cartório. do 2· Oficio da Comarca
de Itatira, Estado do Ceará.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8,p. 3997-4135, ago. 1996
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d que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
7~, de 6 de julho de 1993" e. a manter a área. ~e reserva legal,
referencialmente em gleba umca, de forma a conciliar o assentamen~ com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(23) DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Palmeírinha, situado no Município
de Porto Franco, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE ,DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184, da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Palmeirinha, com área de 600,5450 ha (seiscentos hectares, cinqüenta e quatro
ares e cinqüenta centiares), situado no Município de Porto Franco,
objeto das Matriculas nOs R-2-4.382 e R-3-4.382, fi. 230, do Livro
2-A-15, do Cartório do 1" Oficio de Registro de Imóveis da Comarca
de Porto Franco, Estado do Maranhão.
Colo Leis Rep. Fed.Brasil, Brasilia, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, age. 1996
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(24) DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Mundo Novo, situado no Municlpio
de Russas, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Mundo
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Novo com área de 3.870,0000ha (três mil, oitocentos e setenta hectaes) ~ituado no Município de Russas, objeto da Matrícula n· 675, fi.
~9, Íivro 2-C, do Cartório do 2· Ofício da Cçmarca de Russas, Estado
do Ceará.

Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76 de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
pr~ferencialmenteem gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(25) DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Orcgon situado no Município de
Ilhéus, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Oregon, com
área de 648,0000ha (seiscentos e quarenta e oito hectares), situado
no Município de Ilhéus, objeto do Registro n" R-6-1.818, fi. 189v, do
Livro 3-C, do Cartório de Registro de Imóveis, 2" Circunscrição da
Comarca de Ilhéus, Estado da Bahia.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(26) DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Andirobal, situado no Município de Vitória
do Mearim, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Andirobal, com área
de 1.351,0850ha (um mil, trezentos e cinqüenta e um hectares, oito
ares e cinqüenta centiares), situado no Município de Vitória do
Mearim, objeto da Matrícula nº 308, fi. 40, do Livro 2-B, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Vitória do Mearim, Estado do
Maranhãó.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co!. Leis Rep. Fed.Brasi!, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996

4026
(27) DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Campina, situado no Municipio de
Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos.arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Campina,
com área de 2.438,9499ha (dois mil, quatrocentos e trinta e oito
hectares, noventa e quatro ares e noventa e nove centiares), situado
no Município de Bodoquena, objeto do Registro n Q R-4-3.185, fi. 96v,
do Livro 2-1, do Cartório do l Q Ofício da Comarca de Miranda, Estado
de Mato Grosso do Sul.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
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Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de agosto de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(2S) DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Operações Oficiais de Crédito
- recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 132.000.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. S4, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso Il, da Lei n· 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Uuião, em favor de
Operações Oficiais de Crédito - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 132.000.000,00
(cento e trinta e dois milhões de reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial de dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de agosto de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 12.8.1996, pág. 15182.
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(29) DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto. crédito suplementar

no valor de R$ 1.630.000,00, para reforço de
dotação consignada TW orçamento vigente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso 111, alínea b, da Lei nº 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 1.630.000,00 (um milhão, seiscentos e trinta mil reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
Art. 3º Em decorrência do estabelecido neste decreto, fica alterada a receita da Universidade Federal do Ceará, na forma do Anexo
11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 12.8.1996, pág. 15183.
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(30) DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, crédito suplementar
no valor de R$ 23.919.500,00, para reforço de
dotações consignadas no orçamento vigente.

O PRESlDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso I, alínea a, da Lei n? 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 23.919.500,00 (vinte e três milhões, novecentos e dezenove
mil e quinhentos reais), para atender às.programações indicadas
no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias
constantes do Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 12.8.1996, pág.15183.
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(31) DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1996
Transfere para a Rádio Emissora Convenção de ltu S.C. Ltda., a concessão outorgada à Rádio -Emissora Convenção de ltu
SA., para explorar serviço de radiodifusão
sorwra em onda média, na Cidade de Itu,
Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art.
94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nQ 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n Q 29100.000692/89,
DECRETA:

Art. 1Q Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Emissora Convenção de Itu S.A. pelo Decreto nQ 22.387, de 31 de dezembro
de 1946, renovada pelo Decreto n Q 91.746, de 4 de outubro de 1985,
publicado no Diário Oficial da União em 7 de outubro seguinte, para
a Rádio Emissora Convenção de Itu S.C. Ltda. explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Itu, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de agosto de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
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(32) DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre a prestação de serviço extraordinário, nos casos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e, tendo em vista o
disposto nOS arts. 73 e 74 da Lei n· 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. 1· Nos seis meses subseqüentes à publicação deste decreto,
fica autorizado, em caráter excepcional, o pagamento de até 40 horas
extras mensais por servidor que, por necessidade de serviço, exceder
sua jornada normal de trabalho nas atividades de plantão nas unidades de emergência hospitalar dos hospitais universitários das seguintes universidades:
I - Universidade Federal de Goiás;
H
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso;
IH
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul;
IV
Fundação Universidade Federal de Uberlândia; e
V
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro.
Art. 2· Fica a Fundação Universidade Federal do Rio Grande
(RS) autorizada a adotar limite de horas extras estabelecido no art.
lQ em relação aos servidores em exercício no navio oceanográfico
daquela instituição.
Art. 3· A administração dos órgãos referidos nos arts. 1· e 2·
encaminhará mensalmente ao Ministério da Administração Federal
e da Reforma do Estado relação nominal dos servidores beneficiados,
e respectivos valores percebidos ao amparo deste decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato de Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira
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(33) DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Tribunal de Contas da União, crédito suplementar no valor ale R$135.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida
no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Tribunal de Contas da União,
crédito suplementar no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco
mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 12.8.1996, pág. 15184.

(34) DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Operações Oficiais de Crédito recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito suplementar no valor de

R$ 613.300.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
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autorização contida no art. 6º, inciso Il, da Lei n" 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor de
Operações Oficiais de Crédito - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 613.300.000,00
(seiscentos e treze milhões e trezentos mil reais), para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 14.8.1996, págs. 15385/15386.

(35) DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 1996
Transfere a cumulatividade da Embaixada do Brasil na República de Botsuana
para a Embaixada do Brasil na África do
Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VII, da Constituição,
DECRETA:
Art. F Fica transferida a cumulatividade da Embaixada do
Brasil na República de Botsuana, da Embaixada em Lusaca, para a
Embaixada em Pretória, República da África do Sul.
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135. 8"0.1996

4034

Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

(36) DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 1996
Transfere a cumulatividade da Embaixada do Brasil no Reino do Lesoto para a
Embaixada do Brasil na Áfru;a do Sul.

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

Art. 1" Fica transferida a cumulatividade da Embaixada do
Brasil no Reino do Lesoto, da Embaixada em Maputo, para a Embaixada em Pretória, República da Africa do Sul.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
(37) DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 1996
Transfere a cumulatividade da Embaíxada do Bmsii na República de Mauricio
para a Embaixada do Brasil na Áfru;a do
Sul.

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

Art. 1· Fica transferida a cumulatividade da Embaixada do
B asil na República de Mauricio, da Embaixada em Nairobi, para a
E:;'baixada em Pretória, República da África do Sul.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lompreia

(38) DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 1996
Credencia a Universidade da Região de
Joinoille, com sede na Cidade de Joinville,
Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, e tendo em
vista o que consta do Processo n· 23123.003547/95-83, do Ministério
da Educação e do Desporto,
DECRETA:

Art. 1· Fica credenciada a Universidade da Região de Joinville
(Univille), mantida pela Fundação Educacional da Região de Joinville, com sede na Cidade de Joinvil1e, e campi nas Cidades de-Ioínville
e São Bento do Sul, no Estado de Santa Catarina.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato de Souza
CoI. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188; n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996
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(39) DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 1996
Credenciá a Universidade do Oeste de
Santa Catarina, com sede na Cidade de Chapecá, Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 47 da Lei n" 5.540, de 28 de novembro de 1968, e tendo em
vista o que consta do Processo n" 23000.000073/96-12, do Ministério
da Educação e do Desporto,
DECRETA:

Art. I" Fica credenciada a Universidade do Oeste de Santa
Catarina (Unoesc), com sede na Cidade de Chapecó, e campi nas
Cidades de Chapecó, Joaçaba, Videira, Xanxerê e São Miguel D'Oeste,
mantida pela Fundação Educacional Unificada do Oeste de Santa
Catarina, com sede na Cidade de Joaçaba, todas no Estado de Santa
Catarina.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato de Souza

(40) DECRETO DE 15 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda BarreirãolBuenos Aires ou Retiro
situado nos Municipios de Lagoa Grande e
Presidente Olegário, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constitnição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 deju1ho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993,0 imóvel rural denominado Fazenda Barreirão /
Buenos Aires ou Retiro, com área de 2.038,0000ha (dois mil e trinta
e oito hectares), situado nos Municípios de Lagoa Grande e Presidente
Olegário, objeto da Matrícula n· 10.225, fi. 128, do Livro 2-AM, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Olegário,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de ju1ho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins
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(41) DECRETO DE 15 DE AGOSTO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. (Eletrosul), a
área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto n Q 24.643, de 10 de julho de 1934,
e na alínea e do art. 5° do Decreto-Lei n Q 3.365, de 21 dejunho de 1941,
alterado pela Lei n Q 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.
(Eletrosul), a área de terra de propriedade particular, no total de
911,96ha, necessária à instalação do reassentamento populacional de
parcela dos atingidos pela formação do reservatório da Usina Hidrelétrica ltá, no Município de Campos Novos, no Estado de Santa
Catarina, de acordo com a planta n Q 280 constante do Processo n·
48100.000759/96-51.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza: tem início no Ponto P1, com coordenadas
UTM N=6.973.820,2165 e E=494.476,8340; segue comAZ 304°52'03",
por uma distância de 1.331,46m, até o Ponto P2; segue com diversos
azimutes, pelo Lageado dos Cordeiros, por uma distância de
1.896,15m, até o Ponto P3; segue com AZ 52°19'52", por uma distância
de 19,33m, até o Ponto P3.1; segue com AZ 28°17'15", por uma
distância de 50,57m, até o Ponto P3.2; segue com AZ 33°18'27", por
uma distância de 30,23m, até o Ponto P3.3; segue com AZ 32°51'21",
por uma distância de 75,93m, até o Ponto P3.4; segue com AZ
33°36'20", por uma distância de 78,95m, até o Ponto P3.5; segue com
AZ 38°32'24", por uma distância de 128,89m, até o Ponto P3.6; segue
com AZ 24°36'58", por uma distância de 33,53m, até o Ponto P3.7;
segue com AZ 15°00'29", por uma distância de 31,54m, até o Ponto
3.8; segue com AZ 12°40'51", por uma distância de 27,16m, até o Ponto
P3.9; segue com AZ 10°35'23", por uma distância de 89,45m, até o
Ponto P4; segue com diversos azimutes, pelo Lageado dos Cordeiros,
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por uma distância de 771,91m, até o Ponto P5; segue com diversos
azimutes, pelo Lageado Santa Cruz, por uma distância de 5.499,23m,
até o ponto P6; segue com AZ 61'46'47", por uma distância de
280 57m, até o Pauto P7; segue com AZ 80'09'21", por uma distância
de 222,97m, até o Ponto P8; segue com AZ 54'41'00", por uma
distância de 321,77m, até o Ponto P9; segue com AZ 153'15'54", por
uma distância de 602,57, até o Ponto PIO; segue com AZ 117'16'57",
por uma distância de 415,13m, até o Ponto Pll; segue com diversos
azimutes, pelo rio Inferno Grande, por uma distância de 3.209,98m,
até o Ponto P12; segue com diversos azimutes, pela sanga do Eduardo,
por uma distância de 3.556,69m, até o Ponto Pl, onde teve início esta
descrição.
Art. 2" A Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. (Eletrosul)
fica autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou
judicialmente, a desapropriação de que trata o art. l' deste decreto,
podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência para fins de imissão
provisória na posse do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n"
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(42) DECRETO DE 15 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Manah - Lotes nse 26 e 37, situado
no Município de Santana do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
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Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Manah Lotes n"s 26 e 37, com área de 8.173,9000 ha (oito mil, cento e setenta
e três hectares e noventa ares), situado no Município de Santana do
Araguaia, objeto dos Registros nOs R-1-2.752, fi. 1, do Livro 2-1 e
R-1-2.759, fi. 1, do Livro 2-1, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Conceição do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter va área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota,
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Marcos Correia Lins
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996

4041
(43) DECRETO DE 15 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Araquari, situado no Município deAraquari,
Estado de Santa Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei n 2 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar n''
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 12 Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei n 2 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Araquari, com área
de 5l,8508ha (cinqüenta e um hectares, oitenta e cinco ares e oito
centiares), situado no Município de Araquari, objeto do Registro n"
R-4-8.069, fichas OOl/OOlv, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da 2· Circunscrição da Comarca de São Francisco do Sul, Estado
de Santa Catarina.
Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n 2
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

(44) DECRETO DE 15 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Adélia, constitutdo pelo Lote
n!? 90, Loteamento Marianópolis, Gleba-7, 2 H
Etapa, situado no Munictpio de Divin6polis
do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá-outras pronídências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Adélia, constituído pelo Lote nO 90, Loteamento Marianôpolis, Gleba7, 2" Etapa, com área de 2.391,9726ha (dois mil, trezentos e noventa
e um hectares, noventa e sete ares e vinte e seis centiares), objeto do
Registro nO R-1-342, fi. 42, do Livro 2-B, do Cartório do l' Oficio de
Registro Geral de Imóveis da Comarca de Paraíso do Tocantins,
Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquínas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 30 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 40 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de agosto de 1996; 1750 da Independência e 1080 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

(45) DECRETO DE 15 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Campestre/Garrote Morto, também conhecido por Canto do Ferreira, Data Mutuns, situado no Município de Chapadinha, Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 10 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Campestre / Garrote
Morto, também conhecido por Canto do Ferreira, Data Mutuns, com
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área de 4.448.3100ha (quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito
hectares e trinta e um ares), situado no Município de Chapadinha,
objeto do Registro R-13-1460, Livro 2-E, fi. 8v, do Cartório do 1°Ofício
da Comarca de Chapadinha, Estado do Maranhão.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de agosto de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

(46) DECRETO DE 15 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Mangabeira, situado TW Municipio
de Umbaúba, Estado de Sergipe, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Mangabeira com área de 594,0000ha (quinhentos e noventa e quatro hectares),
situado no Município de Umbaúba, objeto do Registro nO 312, fi. 16,
do Livro 2-B, do Cartório do l' Ofício da Comarca de Umbaúba, Estado
de Sergipe.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins
(47) DECRETO DE 15 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Malhada, situado no Município de
Canto do Buriti, Estado do Piauí, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996

4046
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Malhada,
com área de 1.886,0000ha (um mil, oitocentos e oitenta e seis hectares), situado no Município de Canto do Buriti, objeto do Registro n"
R-2-2.907, fi. 130, do Livro 2-Q, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Canto do Buriti, Estado do PiaUÍ.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de agosto de 1996; 175° da Independência e 10SO da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Marcos Correia Lins
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(48) DECRETO DE 15 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrátía; o imóvel rural denominado
Fazenda Conquista, situado no Munictpio de
Santa Quitéria, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Conquista,
com área de 869,5886 ha (oitocentos e sessenta e nove hectares,
cinqüenta e oito ares e oitenta e seis centiares), situado no Município
de Santa Quitéria, objeto do Registro n" 8.588, fls. 299v/300, Livro
3-F, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Quitéria, Estado do Ceará.
"Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
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Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de agosto de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

(49) DECRETO DE 15 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Reunidas Sapucaia ou Marbela, situada no Município de Bananeiras, Estado
da Paraiba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazendas Reunidas
8apucaia ou Marbela, com área de 1.768,4000ha (um mil setecentos
e sessenta e oito hectares e quarenta ares), situado no Mnnicípio de
Bananeiras, objeto dos registros: nOs R-05-1720, fi. 42v, do Livro 2-L;
R-03-7787, fi. 14, do Livro 2-M; R-04-7788, fi. 15, do Livro 2-M;
R-05-1555, fi. 68, do Livro 2-1; R-1O-153, fi. 48v, do Livro 2-A e
R-03-7786, fi. 13, do Livro 2-M, todos do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Bananeiras, Estado da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q
76 de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
r~ferencialmenteem gleba única, de forma a conciliar o assentamencom a preservação da biota.

I:,

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

(50) DECRETO DE 15 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Maracajá IH, situado no Município
de Coroatá, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, dê 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Maracajá JIl,
com área de 2.200,0000 ha (dois mil e duzentos hectares), situado no
Município de Coroatá, objeto do Registro n Q 4.782, fi. 285, Livro 3-H,
do Cartório do I" Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de
Coroatá, Estado do Maranhão.
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Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de agosto de 1996; 175° da Independência e 10SO da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

(51) DECRETO DE 15 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São Jorge, situado no Município de
Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Jorge,
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área de 2.007,2894 (dois mil e sete hectares, vinte e oito ares e
com nta e quatro centiares), situado no Município de Santa Luzia,
nt~ da Matricula n" 643, fi. 58, do Livro 2-B, do Cartório do 1°Ofício
~:eRegistro de Imóveis da Comarca de Santa Luzia, Estado do
Maranhão.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
áquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
mxistentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
:ue serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(!nora) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO
76 de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
pr~ferencialmenteem gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de agosto de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

(52) DECRETO DE 15 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Nogueira ou Santa Cruz, situado no Município de Coroatá, Estado do Maranhão, e dá
outras providencias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 10 Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 20 da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Nogueira ou Santa
Cruz, com área de 2.179,0000ha (dois mil, cento e setenta e nove
hectares), situado no Município de Coroatá, objeto da Matrícula nº
524, fl, 18, Livro 2-B, do Cartório do 10 Oficio de Registro de Imóveis
da Comarca de Coroatá, Estado do Maranhão.
Art. 2 0 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 30 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4 0 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de agosto de 1996; 1750 da Independência e 1080 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins
(53) DECRETO DE 15 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São Gonçalo, situado no Município
de Crateús, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 20 da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997.4135, age. 1996
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Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Gonçalo, com área de 1.270,0000 ha (um mil, duzentos e setenta hectares),
situado no Município de Crateús, objeto da Matrícula n? 418, fi. 217v,
do Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Crateús, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins
(54) DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Centro Novo, situado no Municlpio de Coroalá, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Co!. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996
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dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Centro Novo, com
área de 1.084,5312 ha (um mil e oitenta e quatro hectares, cinquenta
e três ares e doze centiares), situado no Município de Coroatá, objeto
da Matrícula nO 4.340, Livro 2-Z, fi. 111, do Cartório do 1° Oficio da
Comarca de Coroatá, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 1996; 175° da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins
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(55) DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Cajazeiras!Boa Vista, situado no
Município de Russas, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2.0 da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda CajazeiraslBoa Vista, com área de 2.400,0000 ha (dois mil e quatrocentos
hectares), situado no Município de Russas, objeto do Registro nO
R-1-2.864, fi. 27, do Livro 2-L, do Cartório do 2° Oficio da Comarca de
Russas, Estado do Ceará.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de agosto de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996
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(56) DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Mutirão, situado no Munictpio de
Araguatins, Estado do Tocantins, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 20 da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 10 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b; c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504; de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Mutirão,
com área de 1.626,4210 ha (um mil, seiscentos e vinte e seis hectares,
quarenta e dois ares e dez centiares), situado no Município de Araguatins, objeto do Registro nº R-1-955, fi. 55, do Livro 2-C, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máqninas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na reforma prevista na Lei Complementar
nº 76', de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996
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Art. 4' Este decreto entra em vigor 'la data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marco Correia Lins

(57) DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Campinhos, situado no Municlpio de Canavieiras, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem aos arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2' da Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letra a, b, c e d, e 20 inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Campinhos, com área
de 500,0000 há (quinhentos hectares), situado no Município de Canavieiras, objeto do Registro nº R-4-2.852, fichas 1 e 2, do Livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canavieiras, Estado
da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
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de que trata este decreto, na forma prevista na Lei'Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 40 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 1996; 1750 da Independência e 1080 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

(58) DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Caldeirão de Baixo/Caldeirão de Cima,
situado IW Município de Pedro Il, Estado do
Piaui. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem aos arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
20 da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 20da Lei Complementar nº 76, de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 10 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letra a, b, c e d, e 20 inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 20 da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Caldeirão de
Baixo! Caldeirão de Cima, com área de 31l,567_7ha (trezentos e
onze hectares, cinqüenta e seis ares e setenta e sete centiares),
situado no município de Pedro 11, objeto do Registro nº R-I-2.338,
fi. 36v, do Livro 2-L, do Cartório do 10 Ofício da Comarca de Pedro
11, Estado do Piauí.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 dejulho de 1993,e a mantera área de reservalegal,preferencialmente
emglebaúnica,de formaa conciliar o assentamento coma preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia LinS

(59) DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Sombrio, situado no Município de
Alto Santo, Estado do Ceará, e dá outras
providéncias.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem aos arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2° da Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letra a, b, c e d, e 20 inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Sombrio, com
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área de 2.596,6530 há (dois mil, quinhentos e noventa e seis hectares,
sessenta e cinco ares e trinta centiares), situado no Município de Alto
Santo, objeto do Registro n· R-1-35, fi. 37, do Livro 2-A do Cartório do
2° Ofício da Comarca de Alto Santo, Estado do Ceará.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

(60) DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Bom Jesus, situado no Município
de Morada Nova, Estado do Ceará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, 0.8, p. 3997-4135, ago. 1996
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DECRETA:

Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n· 8.629. de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bom Jesus,
com área de 2.530,2000 ha (dois mil, quinhentos e trinta hectares e
vinte ares), situado no Município Morada Nova, objeto dos Registros
n.s R-21/0l, ficha 3; R-21/02, ficha 3; R-21/03, ficha 3; R-21/04, ficha
3; R-19/05, ficha 3; R-03/66, ficha 1; R-03/130, ficha 1; R-13/420, ficha
1; R-16/423, ficha 3; R-07/430, ficha 2; R-12/491, ficha 2; R-02/815,
ficha 1; R-09/904, ficha 2 e R-09/1094, ficha 2, do Cartório de Registro
da Comarca de Morada Nova, Estado do Ceará.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins
Col. Leis Rep. Fed.BrasiJ, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996
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(61) DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Santo Antônio, conhecido por Fazenda do Confinamento, situado no Município de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2'.da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santo
Antônio, conhecido por Fazenda do Confinamento, com área de
579,0000 ha (quinhentos e setenta e nove hectares), situado no
Município de Passos Maia, objeto da matrícula n? 6.352, à fi. 52, do
Livro 2-X, do Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Ponte
Serrada, Estado de Santa Catarina.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma ã conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8,p. 3997-4135, ago. 1996

4063

Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

(62) DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santo Antônio, conhecido por Fazenda do Confinamento, situado no Municlpio de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, IUJ uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei n 2 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,e 2° da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda SantoAntônio,
conhecido por Fazenda do Confinamento, com área de 273,1811 ha
(duzentos e setenta e três hectares, dezoito ares e onze centiares),
situado no Município de Passos Maia, objeto das Matrículas nOs 6.354
e 6.355, fls. 54 e 55, do Livro 2-X, e Registro nº R. 1-6.358, à fl. 58, do
Livro 2-X, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte
Serrada, Estado de Santa Catarina.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, age. 1996
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de e 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.

Art. 4 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
0

Brasília, 19 de agosto de 1996; 175 0 da Independência e 1080 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

(63) DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santo Antônio, conhecido por Fazenda do Confinamento, situado 7W Munidpio de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no' uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 20 da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 20 da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 10 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santo
Antônio, conhecido por Fazenda do Confinamento, com área de
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996
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63.8189ha (sessenta e três hectares, oitenta e um ares e oitenta e nove
centiares), situado no Município de Passos Maia, objeto do Registro
nQ R-7-1591, fi. 94, do Livro 2-F, e Matricula nQ 4795, fi. 295, do Livro
2-Q, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Serrada,
Estado de Santa Catarina.

Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.

Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

(64) DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Holanda. situado 1W Municlpio de
Goiás, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993,
Cal. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ego. 1996
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DECRETA:

Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Holanda,
com área de 1.357,4368ha (um mil, trezentos e cinqüenta e sete
hectares, quarenta e três ares e sessenta e oito centiares), situado no
Município de Goiás, objeto dos Registros nOs R-6-4.766, Livro 2-Q, fi.
123, R-1l-4.038, Livro 2-N, fi. 39 e R-22-6.192, Livro 2-T, fi. 255, do
1° Tabelionato de Notas e Registro Geral de Imóveis da Comarca de
Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado apromover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76°, de 6 de julho dê 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins
(65) DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imôvel rural denominado

Fazenda Bela Vista ou Mingau/Jatobazinho/Cerrado, situado no Munictpio de São
João D'Aliança, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996
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dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letra a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bela Vista
ou Mingau/Jatobazinho/Cerrado, com área de 2.611,3252ha (dois
mil, seiscentos e onze hectares, trinta e dois ares e cinqüenta e dois
centiares), situado no Município de São João D'Aliança, objeto da
Matricula nº 1.423, fls. 193v/194, do Livro 2-D, do Cartório do 1º Oficio
de Registro de Imóveis da Comarca de Formosa, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Coloríização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins
Col. Leis Rep. Fed.Brasi!, Brasilia, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996
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(66) DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Varig Agropecuária, situado rw Munictpío de Santa Maria da Boa Vista, Estado
de Pernambuco; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 10 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Varig Agropecuária,
com área de 4.324,9200ha (quatro mil, trezentos e vinte e quatro
hectares e noventa e dois ares), situado no Município de Santa Maria
da Boa Vista, objeto do Registro nO R-1-2.314, fi. 49, do Livro 2-H, do
Cartório do Único Oficio da Comarca de Santa Maria da Boa Vista,
Estado de Pernambuco.

Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

(67) DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Santo Antônio, conhecido por Fazenda do Confinamento, situado no Municlpio de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letra a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santo
Antônio, conhecido por Fazenda do Confinamento, com área de
345,3013ha (trezentos e quarenta e cinco hectares, trinta ares e treze
centiares), situado no Município de Passos Maia, objeto dos Registros
nOs R-4-2.547, fi. 147, do Livro 2-1 e R-1-6.337, fi. 37, do Livro 2-X, e
Matriculas nOs 6.350 e 6.351, fls. 50 e 51, do Livro 2-X, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Serrada, Estado de Santa
Catarina.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 40 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 1996; 1750 da Independência e 1080 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

(68) DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 1996
Declara deíntereese social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda Santo Antônio ou do Alagado,
situado no Município de Passos Maia, Estado de Santa Catarina. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 20 da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 20 da Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 10 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letra a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2 0 da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Santo Antônio ou do Alagado, com área de 572,0000ha (quinhentos e
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996
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setenta e dois hectares), situado no Município de Passos Maia, objeto
da Matrícula n' 6.353, à fi. 53, do Livro 2-X, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota,
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

(69) DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária. o im6vel rural denominado,
Fazenda Santo Antônio. conhecido por Fa·
zenda do Confinamento, situado no Munictpio de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 1a Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santo
Antônio, conhecido por Fazenda do Confinamento, com área de
484,0000ha (quatrocentos e oitenta e quatro hectares), situado no
Município de Passos Maia, objeto dos Registros n·s R-3-6.208; R-46.208, R-5-6.208, R-6-6.208 e R-7-6.208, à fi. 208, todos do Livro 2-V,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Serrada,
Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 1996; 1750 da Independência e 108 0 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins
(70) DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituido
das Fazendas Santana/CerquinhaIDuas Irmãs/Aroeiras/Alto e Morrinhos, situado no
Munidpio de Mirador, Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8. p. 3997-4135, ago, 1996
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dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído das Fazendas Santana / Cerquinha / Duas Irmãs / Aroeiras / Alto e Morrinhos, com área de
6.807,1468ha (seis mil, oitocentos e sete hectares, quatorze ares e
sessenta e oito centiares), situado no Município de Mirador, objeto
dos Registros n's R.2-511, fi. 219, do Livro 2-B, R.2-512, fi. 220, do
Livro 2-B, R.2-513, fi. 221, do Livro 2-B, R.2-514, fi. 222, do Livro 2-B,
R.2-515, fi. 223, do Livro 2-B e R.4-182, fi. 182, do Livro 2-A, do
Cartório do l' Oficio da Comarca de Mírador, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins
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(71) DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Estância São Joaquim, situado rwMunicipio
de Santana do Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Estância
São Joaquim, com área de 1.040,1012ha (um mil e quarenta hectares, dez ares e doze centiares), situado no Município de Santana
do Livramento, objeto dos Registros nOs R-l-l1.582, R-2, 3, 4, 5 e
6, da Matrícula 8.862, fls. 1/2, do Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Santana do Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996

4075
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de Sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcos Correia Lins

(72) DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1996
Declara de utilidade pública a Asscccção Beneficente Lar Irmão José, com sede na
Cidade de ltapevi (SP), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1°
do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1º São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
Associação Beneficente Lar Irmão José, com sede na Cidade de
Itapevi, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 44.897.411/000105 (Processo MJ nº 8.604/94-60);
Associação de Proteção e Orientação aos Excepcionais, com sede
na Cidade de Campos dos Goitacazes, Estado do Rio de Janeiro,
portadora do CGC nº 28.891.430/0001-60 (Processo MJ nº 78.887/77);
Casa da Criança Maria de Nazaré, com sede na Cidade de
Coronel Macedo, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº
49.542.558/0001-98 (Processo MJ nº 607/95-45);
Colégio Santa Rita, com sede na Cidade de Areia, Estado da
Paraíba, portador do CGC nº 08.754.350/0001-55 (Processo MJ nº
13.970/96-39);
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Fundação Casa do Penedo, com sede na Cidade de Penedo,
Estado de Alagoas, portadora do CGC n? 24.180.721/0001-99 (Processo MJ nº 24.668/95-34);
Grupo Folclórico Ucraniano Brasileiro Vesselka, com sede na
Cidade de Prudentópolis, Estado do Paraná, portador do CGC nº
81.393.282/0001-36 (Processo MJ nº 12.860/95-14);
Lar dos Velhinhos, com sede na Cidade de Viçosa, Estado de
Minas Gerais, portador do CGC n? 20.321.725/0001-99 (Processo MJ
n" 16.862/95-91);
Movimento Pró-Infância e Juventude de Goianésia, com sede na
cidade de Goianésia, Estado de Goiás, portador do CGC n"
02.123.495/0001-71 (Processo MJ nº 265/94-82);
Recanto Santa Luzia, com sede na Cidade de Bueno Brandão,
Estado de Minas Gerais, portador do CGC nº 19.018.126/0001-11
(Processo MJ nº 6.006/95-28);
Sociedade de Estudos Jurídicos Brasil-Alemanha (Sejubra), com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC
nº 52.029.188/0001-02 (Processo MJ nº 6.953/96-08);
Sociedade de Promoção da Casa de Oswaldo Cruz, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC
n? 31.157.860/0001-67 (Processo MJ nº 25.417/95-40).
Art. 2" As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da
Justiça, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do
demonstrativo da receita e da des pesa realizada no período, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5" do
Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961 e a Lei nº 91, de 28 de agosto
de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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(73) DECRETO DE 22 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Paiol, constituído pelas propriedades Monjolo, Brancas, Conchas, João Crioulo
e Laranjal, situado no Municipio de Cáceres,
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Qda
Lei n Q8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos art. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n Q8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Paiol,
constituído pelas propriedades Monjolo, •Brancas, Conchas, João
Crioulo e Laranjal, com área de 16.067,4100ha (dezesseis mil e
sessenta e sete hectares e quarenta e um ares), situado no Município
de Cáceres, objeto dos Registros nQs R-I-25.028, fi. 144v, do Livro
2-R-4, R-I-25.027, fi 143, do Livro 2-R-4, R-I-25.026, fi. 142, do Livro
2-R-3, R-I-25.025, fi. 141, do Livro 2-R-3 e R-I-25.024, fi. 140, do Livro
2-R-2, do Cartório do I" Ofício da Comarca de Cáceres, Estado de Mato
Grosso.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes o imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que
serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevísta na Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
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preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de agosto de 1996; 175º da "Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(74) DECRETO DE 22 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São José, conhecido por Fazenda
Mirante, situado nos Munidpios de Cáceres
e Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São José,
conhecido por Fazenda Mirante, com área de 3.902,5362 ha (três mil,
novecentos e dois hectares, cinqüenta e três ares e sessenta e dois
centiares), situado nos Municípios de Cáceres e Mirassol D'Oeste,
objeto dos Registros nOs R-1-19.145, fi. 183, do Livro 2-N-3 e R-5-9.620,
fi. 134v, do Livro 2-G-5, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de
Cáceres, Estado de Mato Grosso.
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Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n.
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(75) DECRETO DE 22 DE AGOSTO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de
R$ 1.200.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea b da Lei n· 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor
de R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de Operações de Crédito Internas - em moeda,
na forma do Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERIIlANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.8.1996, págs. 16174116175.

(76) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1996
Outorga concessão à empresa Ferrovia
Centro-Atlântica 8A. para a exploração e o
desenvolvimento do serviço público de trensporte ferroviário de carga na Malha CentroLeste e dá outras providências.

O PRESIDEIIlTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 175 da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis nOs 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, e 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:
Art. 1" Fica outorgada à empresa Ferrovia Centro-Atlãntica
S.A., com sede à Rua Sapucaí, 383, na Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, a concessão da exploração e desenvolvimento
do serviço público de transporte ferroviário de carga na Malha Centro-Leste, ferrovia localizada nos Estados de Goiás, Minas Gerais, Rio
de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Distrito Federal, destacada do sistema ferroviário operado pela Rede Ferroviária Federal
S.A. (RFFSA), nos termos do modelo de desestatização do serviço
público de transporte ferroviário da RFFSA, aprovado pela Comissão
Diretora do Programa Nacional de Desestatização (PIIlD)e ratificado
pelo Conselho Nacional de Desestatização (CIIlD).
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Art. 2' A concessão de que trata o artigo anterior efetivar-se-á
mediante celebração de Contrato de Concessão, cuja minuta integra
o Edital do BNDES n' PND/A-3/96/RFFSA, a ser firmado entre a
União, por intermédio do Ministério dos Transportes, e a empresa
Ferrovia Centro-Atlântica S.A.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides José Saldanha

(77) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário no valor de
R$ 106.000.000,00.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lbe
confere o art. 84, inciso IV, da Constitnição, e tendo em vista a
autorização contida na Medida Provisória n' 1.513, de 6 de agosto de
1996,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério dos Transportes, crédito
extraordinário no valor de R$ 106.000.000,00 (cento e seis milbões de
reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo Hl.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 27.8.1996, págs. 16453116455.

(78) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Instituto Nacional de Colonização e

Reforma Agrária, crédito extraordinário no
valor de R$ 547.000.000,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Medida Provisória nº 1.467-3, de 1º de agosto
de 1996,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996, em favor do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária, crédito extraordinário no valor de
R$ 547.000.000,00 (quinhentos e quarenta e sete milhões de reais),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento do disposto no
artigo anterior correrão à conta da Reserva de Contingência, conforme Anexo H deste decreto, e da emissão de Títulos da Dívida Agrária
(TDA).
Art. 3º Em decorrência do disposto no art. 1º, fica alterada a
receita do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
conforme Anexo IH deste decreto.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no no de 27.8.1996, págs. 16455/16456.

(79) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado JaguaranaIFloresta, situado no Município de Colinas, Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Jaguarana/Floresta, com área de 5.992,5399ha (cinco mil, novecentos e
noventa e dois hectares, cinqüenta e três ares e noventa e nove
centiares), situado no Município de Colinas, objeto do Registro nº
3.103, 172v e 173, do Livro 3-E, do Cartório do 1º Ofício da Comarca
de Colinas, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(80) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imôvel rural denominado Gleba Estrela, situado no Município
de Agua Boa, Estado de Mato Grosso, e dá
outras pronídêncías.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Gleba Estrela,
com área de 2.090,OOOOha (dois mil e noventa hectares), situado no
Município de Água Boa, objeto do Registro n" R-I-6.707, do Livro 2,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças,
Estado de Mato Grosso.
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Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília 26 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(81) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social; para fins de
reforma agrária, parte do im6vel rural denominado Bom Sossego, situado no Município
de Bacabal, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Bom Sossego,
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com área de 213,8740ha (duzentos e treze hectares, oitenta e sete ares
e quarenta centiares), situado no Município de Bacabal, objeto do
Registro nº R-01-5676, fi. 139, do Livro 2-V, do Cartório do 12 Oficio
da Comarca de Bacabal, Estado do Maranhão.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 26 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(82) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural sem
denominação, conhecido como Currais NOa
vos, situado TW Município de Barras, Estado
do Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar n 2
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural sem denominação, conhecido como Currais Novos, com área de 900,OOOOha (novecentos hectares), situado no Município de Barras, objeto dos Registros nOs R-2-29,
fi. 29, do Livro 2 e R-1-1.435, fi. 182, do Livro 2-G, do Cartório do I"
Ofício da Comarca de Barras, Estado do Piauí.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de formá a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(83) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Piatan Mirim (parte), composta dos
imóveis rurais denominados Mata Pau, Suvaca das Araras, Campo das Araras e Ubirajara, situado no Município de Canooieíras,
Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constitnição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Piatan
Mirim (parte), composta dos imóveis rurais denominados Mata Pau,
Suvaco das Araras, Campo das Araras e Ubirajara, com área de
1.655,3108 ha (um mil, seiscentos e cinqüenta e cinco hectares, trinta
e um ares e oito centiares), situado no Município de Canavieiras,
objeto da Matrícula n" 2829, ficha 2, do Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Canavieiras, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota,
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brastlía, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996
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(84) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Brasibel, situado no Município de
Jcguaretoma, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Brasibel,
com área de 1.654,8300 ha (um mil, seiscentos e cinqüenta e quatro
hectares e oitenta e três ares), situado no Município de Jaguaretama,
objeto do Registro n'' R-4-270, fi. 87, do Livro 2-B, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Jaguaretama, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 26 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed.Brasi!, Brasi!ia, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996
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(85) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, O im6vel rural denominado
Santa Rita dos Matões, ou Santa Rita ou
Santa Filomena, situado no Municipio de
Codó, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Santa Rita dos
Matães, ou Santa Rita ou Santa Filomena, com área de 2.778,0000ha
(dois mil, setecentos e setenta e oito hectares), situado no Município
de Codó, objeto dos Registros n·s R-1-369, R-1-370 e R-1-371, fls. 69
a 71, do Livro 2-A-2, do Cartório de 1· Ofício da Comarca de Codó,
Estado do Maranhão.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de.que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(86) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária). o imóvel rural denominado
Fazenda Santo Angelo, situado no Municipio
de Santana do Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santo
Ângelo, com área de 481,4177 ha (quatrocentos e oitenta e um hectares, quarenta e um ares e setenta e sete centiares), situado no
Município de Santana do Livramento, objeto dos Registros nOs R-712.643, fi. 2, do Livro 2; R-28-15.91l, fi. 6v, do Livro 2; R-2-26.132, fi.
1, do Livro 2; R-1-26.137, fi. 1, do Livro 2, e R-1-26.136, fi. 1, do Livro
2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santana do
Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma ã conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(87) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
FazendaSantoAntôniooudoAlagado,situado no Município de Passos Maia, Estado de
Santa Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 10 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 20 da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santo
Antônio ou do Alagado, com área de 700,0000ha (setecentos hectares), situado no Município de Passos Maia, objeto da Matricula n' 6356,
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à fi. 56, do Livro 2-X, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina.

Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(88) DECRETODE26DEAGOSTODE1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Estância da Cruz, conhecido por Estância e
Cabanha Apolo !I, situado no Município de
Santana do Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
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Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Estância da Cruz,
conhecido por Estância e Cabanha Apolo 11 com área de 950,0589ha
(novecentos e cinqüenta hectares, cinco ares e oitenta e nove centiares), situado no Município de Santana do Livramento, objeto da
Matrícula nO 22.054, fi. 1, do Livro 2, do Cartório do 10 Ofício da
Comarca de Santana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máqninas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(89) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
OiticiquinhaIPalestina, situado nos Munictpios de Independência e Tamboril, Estado do
Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8,p. 3997-4135, ago. 1996
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Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n.
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Oiticiquinha / Palestina, com área de 2.739,4200ha (dois mil, setecentos e trinta e nove
hectares e quarenta e dois ares), situado nos Municípios de Independência e Tamboril, objeto dos Registros n·s R-4-291O, fi. 95v, do
Livro 2-N e R-1-1785, fi. 9, do Livro 2-G, do Cartório do 2· Oficio da
Comarca de Tamboril, Estado do Ceará.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo ánterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota,
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
0
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(90) DECRETO DE 27 DE AGOSTO DE 1996
Autoriza o aumento do capital social da
Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 40 do Decreto-Lei n·1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
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DECRETA:

Art. 1" Fica autorizado o aumento do capital social da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., de R$ 517.291.563,01
(quinhentos e dezessete milhões, duzentos e noventa e um mil,
quinhentos e sessenta e três reais e um centavo) para R$
531.320.077,46 (quinhentos e trinta e um milhões, trezentos e vinte
mil, setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), mediante a
incorporação de créditos da União, no valor de R$ 14.007.600,02
(quatorze milhões, sete mil, seiscentos reais e dois centavos), reservas
de doações no valor de R$ 20.439,90 (vinte mil, quatrocentos e trinta
e nove reais e noventa centavos) e reserva de incentivos fiscais no
valor de R$ 474,53 (quatrocentos e setenta e quatro reais e cinqüenta
e três centavos).
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Alcides José Saldanha
(91) DECRETO DE 27 DE AGOSTO DE 1996
Transfere à Samarco Mineração SA. a
concessão outorgada à empresa Cimento
Caué 8.A. pelo Decreto de 24 de janeiro de
1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no Decreto n" 915, de 6 de setembro de 1993, na Lei n" 9.074, de 7 de
julho de 1995, e o que consta do Processo MME n" 48100.000129/9371,
DECRETA:

Art. 1" Fica transferida à Samarco Mineração S.A. a concessão
outorgada à empresa Cimento Cauê S.A. pm:Decreto de 24 dejaneiro
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d 1995, publicado no Diário Oficial de 25 de janeiro de 1995, para
e oveitamento, em consórcio com a Companhia Siderúrgica Belgo~eira, de .um trecho do Ri~ Piracica~a, nos Municípios de Nova Era
António Dias, Estado de Mmas Gerais, para a Implantação da usina
denominada .Gilman-Amorim, destinada à autoprodução de energia
elétrica.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1996; 175" da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(92) DECRETO DE 27 DE AGOSTO DE 1996
Encerra os trabalhos de inventariança
da extinta Fundação Centro Brasileiro para
a Infância e Adolescência (FCBIA).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. S4, incisos IV e VI, da Constituição Federal,
DECRETA:

Art. F Ficam encerrados os trabalhos de inventariança da extinta Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência
(FCBIA).
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de agosto de 1996; 175" da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Luiz Carlos Bresser Pereira
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(93) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Três Poderes I e 11, situado no Mu·
nictpio de Fornwso do Araguaia, Estado do
Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 10 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Três Poderes I e 11, com a área de 2.330,1550ha (dois mil, trezentos e trinta
hectares, quinze ares e cinqüenta centiares), situado no Município de
Formoso do Araguaia, objeto da Matricula n" 2.989, fi. 62, do Livro
2-0, e Registros nOs R-2-7, fi. 7, Livro 2, e R-4-7, fi. 7, Livro 2, do
Cartório de Registro Geral de Imóveis e 1sOfício de Notas da Comarca
de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(94) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1996
Declara àe interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Caracol, situado no Município de
Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Caracol,
com a área de 12.349,1538ha (doze mil, trezentos e quarenta e nove
hectares, quinze ares e trinta e oito centiares), situado no Município
de Formoso do Araguaia, objeto do Registro n" R-1-3.381, fi. 194, do
Livro 2-P, do Cartório de Registro Geral de Imóveis e I" Ofício de
Notas da Comarca de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(95) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agráriq, o imóvel rural denominado
Fazenda Agua Clara, situado 1W Municlpio
de Sitio D'Abadia, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1a Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d , e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Água Clara,
com área de 3.921,3200ha (três mil, novecentos e vinte e um hectares
e trinta e dois ares), situado no Município de Sítio D'Abadia, objeto
do Registro nº R-1-053, fi. 59, do Livro 2-A, do Cartório do 1º Ofício e
Registro de Imóveis da Comarca de Sítio D'Abadia, Estado de Goiás.
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Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
áquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
Jl1•stentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
::e serão beneficiários com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
d que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q
7~ de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
r~ferencialmenteem gleba única, de forma a conciliar o assentamenP
- d o meio
. am biient e.
to com a preservaçao
Q
Art. 4 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(96) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Sorocaba, situado no Municlpio de Upanema, Estado do Rio Grande no Norte, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, ';0 uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d , e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sorocaba, com área
Cal. Leis Rep. Fed.Brasi!, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996
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de 7.034,0000ha (sete mil, trinta e quatro hectares), situado no
Município de Upanema, objeto do Registro nº 1.131, fi. 148, do Livro
3-C, do Primeiro Cartório Judiciário da Comarca de Upanema, Estado
do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
(97) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Cerrado das Piranhas, situado rw
Municipio de Formoso do Araguaia, Estado
do Tocantins. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Cerrado
das Piranhas, com área de 4.809,0274ha (quatro mil, oitocentos e
nove hectares e dois ares e setenta e quatro centiares), situado no
Município de Formoso do Araguaia, objeto do Registro n? R-I-3380, fi.
193, do Livro 2-P, do Cartório do Registro Geral de Imóveis e 1" Oficio
de Notas da Comarca de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor ria data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(98) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Boca de Campo, situado TW Munictpio de
Pedra Grande, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d , e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Boca do Campo, com
área de 2.237,0000ha (dois mil, duzentos e trinta e sete hectares),
situado no Município de Pedra Grande, objeto do Registro nº R-06-18,
fi. 146, do Livro 2-A, do Cartório Único Judiciário de Pedra Grande,
da Comarca de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aOS
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(99) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Pírarucu, situado no Municlpio de
Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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t:

arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pirarucu,
com a área de 6.533,6026ha (seis mil, qninhentos e trinta e três
hectares, sessenta ares e vinte e seis centiares), situado no Município
de Formoso do Araguaia, objeto do Registro nº R-1-3385, fi. 198, do
Livro 2-P, do Cartório de Registro Geral de Imóveis e l' Ofício de
Notas da Comarca de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(100) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o ímóoel rural denominado

FazendaManah - Lotes n'1s 35,42,43,44,45,
46 e 47, situado MS Municípios de Santana do
Araguaia e Santa Maria dosBarreiras, Estado
do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Manah Lotes n ºs 35, 42, 43, 44, 45, 46 e 47, com a área total de 30.492,0000ha
(trinta mil, quatrocentos e noventa e dois hectares), situado nos
Municípios de Santana do Araguaia e Santa Maria das Barreiras,
objeto dos Registros nºs R-1-2-758, R-1-2.760, R-1-2.761, R-1-2.762,
R-1-2.763, R-1-2.766 e R-1-2.764, fi. 1, todos do Livro 2-1, do Cartório
do Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia, Estado
do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
0

Brasília, 28 de agosto de 1996; 1750 da Independência e 1080 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(101) DECRETODE28DEAGOSTODE1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Bela Vista ou RiodosPoços situado
7W Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bela Vista
ou Rio dos Poços, com a área de 617,4151ha (seiscentos e dezessete
hectares, quarenta e um ares e cinqüenta e um centiares), situado no
Município de Matos Costa, objeto da Matricula n· 14.362, do Livro 2,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto União,
Estado de Santa Catarina.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
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76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1996; 175" da 1ndependência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(102) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Gleba Mercedes Benz 1, situado rw
Municipio de Tabaporã, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Gleba Mercedes
Benz l, com a área de 19.122,5000 ha (dezenove mil, cento e vinte e
dois hectares e cinqüenta ares), situado no Município de Tabaporã,
objeto do Registro n'' R-1-5900, ficha 1, do Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de
Mato Grosso.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996

4109
Art. 30 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(ln cra), fica autorizado a promover a de~apropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO
76 de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
pr~ferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 40 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1996; 175 0 da Independência e 1080 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmãnn. Pinto

(103) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1996
Dá nova redação ao art. 2° do Decreto de
9 de novembro de 1995, que dispõe sobre o
Comitê Nacional da Qualidade e Produtividade.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
0
Art. 10 O art. 2 do Decreto de 9 de novembro de 1995, que
dispõe sobre o Comitê Nacional da Qualidade e Produtividade, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2°
.
I -

f IV -

..

da Agricultura e do Abastecimento;
pelo Presidente da Confederação Nacional da Indús-

tria.
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Art. 2 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1996; 1750 da Independência e 1080 da
República.
0

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Francisco Dornelles
Clovis de Barros Carvalho

(104) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da
Petr6leo Brasileiro 8A. {Petrobrás}, terrenos
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 24 da Lei n Q 2.004, de 3 de outubro de 1953, no Decreto-Lei n"
3.365, de 21 de junho de 19M, alterado pela Lei n Q 2.786, de 21 de
maio de 1956, e no Decreto-Lei n Q 1.075, de 22 dejaneiro de 1970, e o
que consta do Processo MME n Q 48000.002615/96-12,
DECRETA:

Art. 10 Ficam declarados de utilidade pública, para fins de
desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de
passagem, em favor da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás),
ou da empresa por ela controlada, que vier a ser encarregada
da execução do gasoduto e do transporte de gás natural, petróleo e demais combustíveis, os terrenos e benfeitorias neles existentes, de propriedade particular, excluídos os bens de domínio
público, situados nos Estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no trecho compreendido
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entre as Cidades de Corumbá, no Estado do Mato Grosso do Sul, e
Canoas, no Estado do Rio Grande do Sul, necessários à construção do
Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol) e instalações complementares.
Parágrafo único. A faixa de terrenos a que se refere este decreto,
com aproximadamente 48.724.000 m2 (quarenta e oito milbões, setecentos e vinte e quatro mil metros quadrados), assim se descreve e
caracteriza:
- faixa de terrenos com largura de 20,00 m (vinte metros) e
extensão total aproximada de 2.436.200 m (dois milhões, quatrocentos e trinta e seis mil e duzentos metros), cujo eixo tem início na
fronteira do Brasil com a Bolívia, ao sul da Cidade de Corumbá, no
Estado do Mato Grosso do Sul, e se estende até a faixa do oleoduto da
Petrobrás, Tramandai/Canoas, na Cidade de Canoas, Estado do Rio
Grande do Sul, conforme direção indicada no desenho DE-4600.006520-940-EAR-002, com os seguintes trechos:

Trecho no Estado do Mato Grosso do Sul
- faixa de terrenos com largura de 20,00 m (vinte metros) e
extensão aproximada de 714.400,00 m (setecentos e quatorze mil e
quatrocentos metros), cujo eixo tem início ao sul da Cidade de Corumbá (MS), já em região de pantanal, no ponto de coordenadas UTM
E=413.895,63 e N=7.886.875,33, e rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=420.743,08 e N=7.879.088,01, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=425.016,93 e N=7 .874.530,22, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=435.519,9ll e N=7.866.170,87, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=436.486,82 e N=7.865.013,79, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=439.878,98 e N=7.860.236,46, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=443.246,30 e N=7.856.227,56, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=451.212,87 e N=7.846.782,89, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=454.487,22 e N=7.842.958,75, com rumo geral sudeste, atravessando o Rio Paraguai no ponto de coordenadas UTM E=455.314,78 e
N=7.841.850,50, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=459.208,20 e N=7.837.379,92, com rumo geral suCol. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasilia, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, age. 1996
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deste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=470.899,22 e
N=7.836.046,87, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=475.359,57 e N=7.838.437,79, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=477.411,78 e
N=7.837.808,96, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=483.839,81 e N=7.834.210,32, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=495.830,25 e
N=7.827.667,06, com rumo geral sudeste, atravessando a divisa dos
Municípios de Corumbá e Miranda no ponto de coordenadas UTM
E=496.891,19 e N=7.826. 709,11, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=497.658,13 e N=7.826.018,64, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=501.196, 08 e N=7. 819. 203,57, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=506.333,37 e N=7.809.816,55, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=510.449,44 e N=7.807.702,95, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=511.722,67 e N=7.804.031,11, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=512.597,42 e N=7 .801.907,11, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=516.991,14 e N=7.792.109,96, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=519.513,91 e N=7. 786.911,82, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=523.106,49 e N=7.781.483,29, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=525c627, 74 e N=7.779.101,80, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=531.184,98 e N=7.773.432,20, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=537.680,19 e N=7. 773.258,08, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=542.384,81 e N=7.771.394,99, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=545.822,95 e N=7. 770.008,71, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=551.320,20 e N=7.763.487,42, com
rumo geral sudeste, atravessando o Rio Salobra no ponto de coordenadas UTM E=551.375,19 e N=7.763.466,28, com rumo geral sudeste,
chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=558.197,00 e
N=7.759.430,45, com rumo geral sudeste, atravessando o Rio Miranda no ponto de coordenadas UTM E=563.740,54 e N=7.756.097,71,
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com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=563.941,25 e N=7. 755.877,56, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=572.493,54 e N=7.751.643,92, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=580.321,21 eN=7.747.796,01, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=587.251,58 e N=7.748.043,70, com
rumo geral sudeste, atravessando a divisa do Município de Miranda
e Anastácio no ponto de coordenadas UTM E=591.278,73 e
N=7.742.557,06, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=591.445,27 e N=7.742.301,55, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=597.734,72 e
N=7.739.026,98, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=607.170,49 e N=7.734.025,61, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=614.568,50 e
N=7.732.316,21, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de
coordenadas UTM E=622.699,94 e N='Z. 730.336,81, com rumo
geral sudeste, atravessando o Rio Taquaruçu no ponto de
coordenadas UTM E=627.691,89 e N=7.730.609,39, com rumo
geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=632.906,60 e N=7.730.913,10, com rumo geral
N=7.731.318,58, com rumo geral sudeste, atravessando o Rio
Dois Irmãos, divisa dos Municípios de Anastácio e Dois Irmãos
do Buriti, no ponto de coordenadas UTM E=647.906,97 e
N=7.728.826,48, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de
coordenadas UTM E=653.971,26 e N=7.726.480,46, com rumo
geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=660.451,83 e N=7. 724.931,58, com rumo geral sudeste, chegase ao ponto de coordenadas UTM E=669.927,31 e N=7.724.598,99,
com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=677.738,91 e N=7.724.263,49,comrumo geral sudeste, atravessando o
RioCachoeirão, divisa dos Municípios de Dois Irmãos do Buriti e Terenos,
no ponto de coordenadas UTM E=687.069,55 e N=7.723.762,86, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=688. 971,51 e N=7.723.660,44, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=701.341,70 e N=7.723.069,09, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=708.269,90 e N=7. 722.755,18, com rumo geral sudeste, chega-se ao
Co!. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996

4114
ponto de coordenadas UTM E=710.664,85 e N=7.722.691,81, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=715.020,67 e N=7.721.980,35, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=724.371,21 e N=7.721.482,43, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=729,483,68 e N=7.721.148,81, com rumo geral sudeste, atravessando a divisa dos Municípios de Terenos e Campo Grande, no ponto de
coordenadas UTM E=730.159,97 e N=7.720.967,59, com rumo geral
sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=736.603,72 e
N=7.719.242,18, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=744.888,68 e N=7.719.775,87, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=752.608,93 e
N=7.718.956,04, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=761.778,04 e N=7.718.062,99, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=774.280,73 e
N=7.716.582,92, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=783.649,64 e N=7.715.51O,20, com rumo geral sudeste, atravessando a divisa dos Municípios de Campo Grande e
Ribas do Rio Pardo no ponto de coordenadas UTM E=793.823,22 e
N=7.718.187,86, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=793.931,43 e N=7.718.217,46, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=800.548,60 e
N=7.718.760,87, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=812.071,74 e N=7.717.256,86, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=197.538,13 e
N=7.711.015,57, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=206.106,60 e N=7.709.963,41, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=213.971,68 e
N=7.70S.806,03, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=222,485,11 e N=7.707.805,61, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=233.123,09 e
N=7.706.863,29, com rumo geral sudeste, atravessando o Rio Pardo,
no ponto de coordenadas UTM E=237.110,89 e N=7.706.980,96, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=239.216,10 e N=7. 707.060,39, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=245,436,61 e N= 7.705.602,62, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
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E=253.650,22 e N=7.704.717,75, com rumo geral sudeste, chega-se ao
onto de coordenadas UTM E=260.091,28 e N=7.706.893,36, com
~umo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=272.919,47 e N=7. :~6:262, 19, ~om rumo. geral sudeste, a~':.ave.ssan
do a divisa dos Municípios de RIbas do RIO Pardo e Braailândia, no
ponto de coordenadas UTM E=274.226,64 e N=7.702.01O,72, com
rumo geral sudeste, atravessando a divisa dos Municípios de Brasilândia e Santa Rita do Rio Pardo, no ponto de coordenadas UTM
E=280.716,52 e N=7.700.761,73, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=281.098,94 e N=7.700.688,04, com
rumo geral sudeste, atravessando a divisa dos Municípios de Santa
Rita do Rio Pardo e Brasilândia, no ponto de coordenadas UTM
E=289.802,92 e N=7.699.510,81, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=289.803,15 e N=7.699.51O,84, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=303.750,73 e N=7.697.598,89, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=31O.246,12 e N=7.696.658,16, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=318.656,91 e N=7.695.514,47, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=329.192,07 e N=7.693.971,13, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=337.920,66 e N=7.692. 773,56, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=344.936,63 e N=7.691.870,26, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=353.281,1O e N=7.690.584,54, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=358.562,15 e N=7.689.678,49, com
rumo geral sudeste, atravessando o Rio Verde, divisa dos Municípios
de Brasilândia e Três Lagoas, no ponto de coordenadas UTM
E=358.650,45 e N=7.689.691,97, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=370.658,36 e N=7.688.566,92, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=377.064,15 e N=7.686.275,62, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=389.088,76 e N=7.685.563,96, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=399.269,94 e N=7.684.074,17, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=404.714,95 e N=7.683.344,27, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
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E=412.502,32 e N=7.682.225,08, com rumo geral sudeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=420.073,58 e N=7.681.830,11, com rumo
geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=423.512,96 e
N=7.681.561,30, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=424.746,06 e N=7.681.071,32. Deste ponto, continua com
rumo geral sudeste, passando no Município de Três Lagoas no Estado
de Mato Grosso do Sul a 70,00m da margem direita do Rio Paraná,
jusante da ilha Comprida, divisa dos Estados MS-SP, no ponto de
coordenadas UTM E=424.746,34 e N=7.681.071,46.

Trecho no Estado de São Paulo
- faixa de terrenos com largura de 20,00m (vinte metros) e extensão aproximada de 1.011.000,00m (um milhão e onze mil metros) de
extensão, cujo eixo tem início no ponto. de coordenadas UTM
E=424.746,34 e N=7.681.071,46, e segue rumo geral sudeste, cruzando
o Rio Paraná, no ponto de coordenadas UTM E=427.337,75 e
N=7.679·.561,09, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=434.237,89 e N=7.676.731,17, com rumo geral sudeste,
chega-se ao ponto de coordenadas UTME=443.103,87 eN=7.673.420,17,
com rumo geral sudeste, passando pelo limite dos Municípios de Castilho
e Nova Independência e a Rodovia SP-563, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=453.833,27 e N=7.670.209,44, com rumo geral sudeste,
chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=434.237,89 e N=7.676.731,17,
com rumo geral sudeste, passando pelo limite dos Municípios de
Nova Independência e Andradina, Andradina e Nova Independência, Nova Independência e Muritinga do Sul e Muritinga do
Sul e Guaraçaí, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=465.235,22 e N=7.665.914,21, com rumo geral sudeste, chega-se
ao ponto de coordenadas UTM E=469.409,33 e N=7.664.012,82, com
rumo geral sudeste, passando por estrada municipal e limite dos Municípios de Guaraçaí e Mirandópolis, chega-se ao ponto de coordenadas
UTM E=477.722,12 e N=7.660.400,32, comrumo geral sudeste, chega-se
ao ponto de coordenadas UTM E=486.058,92 e N=7.655.960,48, com
rumo geral sudeste passando pelo Rio Claro, limite dos Municípios
de Mirandópolis e Lavínia, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=493.950,60 e N=7.653.082,93, com rumo geral sudeste, passando
pelo limite dos Municípios de Lavínia e Valparaíso, chega-se ao ponto
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de coordenadas UTM E~500.026,90 e N~7.649.051,49, com rumo
ral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E~51O.364,82
;'N,=7.646.544,75, com rumo geral sudeste, passando pelo limite dos
Municípios de Valparaíso e Bento de Abreu, chega-se ao ponto de
oordenadas UTM E~519.104.91 e N~7.645.093,51, com rumo geral
~udeste, passando pelo limite dos Municípios de Bento de Abreu e
Rubiácea, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E-527.479,15 e
N~7.642.414,63, com rumo geral sudeste, passando pelo limite dos
Municípios de Rubiácea e Guararapes, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E~535.518,86 e N~7.640.356, 76, com rumo geral sudeste,
chega-se ao ponto de coordenadas UTM E~547.946,66 e
N=7.637.415,28, com rumo geral sudeste, passando pelo limite dos
Municípios e Guararapes e Araçatuba e Araçatuba e Bilac, chega-se
ao ponto de coordenadas UTM E=556.145,25 e N=7.653.819,94, com
rumo geral sudeste, passando pela Rodovia SP-463, Rodovia SP-461,
limite dos Municípios de Bilac e Birigüi, Birigüi e Coroados e estrada
munícipal Birigui-Clementino, chega-se ao ponto de coordenadas
UTM E~566.794,81 e N~7.631.639,03, com rumo geral sudeste, passando pelo limite dos Municípios de Coroados e Glicério e estrada
municipal Glicério-Brauna, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=575.305,04 e N=7.628.171,24, com rum" geral sudeste, passando
pelo limite dos Municípios de Glicério e Penápolis, chega-se ao ponto
de coordenadas UTM E=583.474,56 e N=7.625.154,59, com rumo
geral sudeste, passando pelas Rodovias SP-425 e SP=419, chega-se
ao ponto de coordenadas UTM E~592.708,OO e N~7.621.904,83, com
rumo geral sudeste, passando pelo limite dos Municípios Penápolis e
Avanhadava, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=601.080,18
e N=7.618.797,10, com rumo geral sudeste, passando pelas Rodovias
BR-267 e SP=300, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E~608.140,17 e N~7.616.537,35, com rumo geral sudeste passando
pelos limites dos Municípios de Avanhadava e Promissão e estrada
municipal, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E~616.695,38 e
N~7.613,397,91, com rumo geral sudeste, passando pelo limite dos
Munícípios de Promissão e Guaiçara, Ferrovia EFNüB e Rodovia
BR~153/SP-177, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E~625.731,35 e N~7.610.278,42, com rumo geral sudeste, passando
pelo limite dos Municípios de Guaiçara e Lins, chega-se ao ponto de
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coordenadas UTM E=637.260,81 e N=7.605.080,42, com rumo geral
sudeste, passando pelo Ribeirão do Capão Bonito, chega-se ao ponto
de coordenadas UTM E=645.779,67 e N=7.601.363,97, com rumo
geral sudeste, passando pelo rio Dourados e o limite dos Municípios
de Lins e Cafelândia, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=652.564,30 e N=7.599.148,67, com rumo geral sudeste, passando
pelo limite dos Municípios de Cafelândia e Pongaí e a Rodovia SP-333,
chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=665.078,43 e
N=7.595.156,34. Desse ponto, continua com rumo geral sudeste até o
ponto de coordenadas UTM E=665.080,92 e N=7.595.152,77, situado
à margem da Rodovia SP-333, seguindo com rumo geral sudeste,
passando nas proximidades do Município do Pongaí (localizado à
esquerda do eixo da faixa), cruzando a divisa municipal Pongaí-Uru
até o ponto de coordenadas UTM E=675.914,73 e N=7.591.696,37.
Desse ponto, continua com rumo geral sudeste, passando nas proximidades do Município de Uru (localizado à direita do eixo da faixa),
cruzando a divisa municipal Uru-Pirajuí, passando nas proximidades
do Município de Pradínia (localizado à esquerda do eixo da faixa),
cruzando também a divisa municipal Pirajuí-Reginópolis até o ponto
de coordenadas UTM E=690.895,98 e N=7.588.020,55. Desse ponto,
continua com rumo geral sudeste, cruzando a divisa municipal Reginópolis-Iacanga e a Rodovia BR-267/SP-331 até o ponto de coordenadas UTM E=704.393,81 e N=7.585.672,31, permanecendo com mesmo
rumo geral, cruzando a represa de Ibitinga em cujo eixo se encontra
a divisa municipal Iacanga-Ibitinga até o ponto de coordenadas UTM
E=716.955,18 e N=7.587.939,67, localizado muito próximo à margem
esquerda da Rodovia BR-267/SP-331. Deste ponto, continua com
rumo geral sudeste, cruzando a citada rodovia, até o ponto de coordenadas UTM E=722.983,45 e N=7.586.387,15, permanecendo com
mesmo rumo geral, cruzando a Rodovia BR-267/SP-304 e passando
próximo ao Município de Ibitinga (localizado à esquerda do eixo da
faixa), até o ponto de coordenadas UTM E=733.326,85 e
N=7.583.651,07, permanecendo com mesmo rumo geral, cruzando a
divisa municipal Ibitinga-Boa Esperança do Sul até o ponto de coordenadas UTM E=747.050,83 e N=7.580.699,59. Deste ponto, continua
com rumo geral sudeste até o ponto de coordenadas UTM
E=755.923,03 e N=7.578.876,73, permanecendo com mesmo rumo
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geral, passando sob linha de transmissão de energia de 440kV, até o
ponto de coordenadas UTM E=767.429,40 e N=7.576.423,03, localizado nas proximidades da linha ferroviária abandonada da CPEF.
Deste ponto, continua com rumo geral, sudeste, cruzando a citada
ferrovia e a rodovia SP-255, próximo a qual se encontra o ponto de
coordenadas UTM E=777.368,88 e N=7.574.186,86, permanecendo
com mesmo rumo geral, cruzando a divisa municipal Boa Esperança
do Sul-Ribeirão Bonito, até o ponto de coordenadas UTM
E=784.626,98 e N=7.570.771,25. Deste ponto, continua com rumo
geral sudeste, cruzando a divisa municipal Ribeirão Bonito-Araraquara, também a divisa municipal Araraquara-Ibaté e o Rio Jacaré
Guaçu, até o ponto de coorden adas U'I'M E=798.038,38 e
N=7.566.723,33. Deste ponto, continua com rumo geral sudeste,
passando nas proximidades do Município de Itapeúna (localizado à
esquerda do eixo da faixa), até o ponto de coordenadas UTM
E=809.701,19 e N=7.561.348,65, permanecendo com mesmo rumo
geral, cruzando a divisa municipal Ibaté-São Carlos e a linha ferroviária da Fepasa, até o ponto cujas coordenadas UTM são
E=197.872,28 e N=7.556.489,15, referidas ao mesmo Sistema UTM,
agora com origem no Equador e no Meridiano 45' WGr, que passam
a ser o referencial de coordenadas. Deste ponto, continua com rumo
geral sudeste, passando sob linha de transmissão de energia de 138
kV, até o ponto de coordenadas UTM E=203.026,18 e N=7.551.845,51,
permanecendo com o mesmo rumo geral, cruzando a divisa municipal
São Carlos-Itirapina (Ribeirão do Feijão), a linha ferroviária da
Fepasa até o ponto de coordenadas UTM=213. 792, 76 e
N=7.539.816,13, permanecendo com mesmo rumo geral, cruzando a
Rodovia BR 369/SP-225, passando nas proximidades do Município de
Itirapina (localizado à direita do eixo da faixa), cruzando a divisa
municipal de Itirapina-Rio Claro, até o ponto de coordenadas UTM
E=221.541,19 e N=7.529.111,96. Deste ponto, continua com rumo
geral sudeste, cruzando linha ferroviária da Fepasa, até o ponto
localizado junto a Rodovia SP-191 e com coordenadas UTM
E=227.017,39 e N=7.522.215,20, permanecendo com mesmo rumo
geral, passando nas proximidades do Município de Rio Claro (localizado à esquerda do eixo da faixa), passando sob a linha de transmissão
de energia, até o ponto de coordenadas UTM E = 234.615,56 e N =
t
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7.512.435,48. Deste ponto, continua com rumo geral sudeste, cruzando a Rodovia SP-127, cruzando a divisa municipal Rio Claro-Santa
Gertrudes, a divisa municipal Santa Gertrudes-Iracemápolis, a Rodovia SP-151 e a divisa municipal Iracemápolis-Limeira, até o ponto
de coordenadas UTM E = 244.750,81 e N = 7.501.551,63, localizada
nas proximidades do Municipio de Iracemápolis. Deste ponto, continua com rumo geral sudeste, cruzando a Rodovia SP-373, passando
nas proximidades do Município de Limeira (localizado à esquerda do
eixo da faixa), até o ponto de coordenadas UTM E = 251.558,41 e N =
7.494.622,32, permanecendo com mesmo rumo geral, passando sob
linha de transmissão de energia, cruzando linha ferroviária da Fepasa e a rodovia Anhangüera (SP-330IBR-050), até o ponto de coordenadas UTM E =262.602,98 e N = 7.490.708,71, localizado nas proximidades do Município de Americana (localizado à direita do eixo da
faixa). Deste ponto, continua rumo geral sudeste, cruzando o Rio
Jaguari (divisa municipal Limeira-Americana) e divisa municipal
Americana-Cosmópolis, passando nas proximidades da represa do
Salto Grande (localizada à direita do eixo da faixa), até o ponto de
coordenadas UTM E =274.617,18 eN =7.48'8.366,32, permanecendo
com mesmo rumo geral, cruzando a divisa municipal CosmópolisPaulínia, a linha ferroviária da Fepasa e a Rodovia SP-332, até o
ponto de coordenadas UTM E = 279.856,09 e N = 7.487.637,59,
próximo à Refinaria Replan. Dai, segue a faixa do Opasa, na margem
esquerda da Rodovia Bandeirantes (SP 348), sentido Campinas/Americana, no Município de Campinas, Estado de São Paulo, no ponto de
coordenadas UTM E =281.358,64 e N =7.467.778,62; dai, segue com
rumo geral sudoeste, passando pelos seguintes pontos notáveis: linha
férrea da Fepasa Campinas/Sumaré, até o ponto de coordenadas UTM
E =274.020,80 e N =7.456.235,53, daí, segue no rumo geral sudoeste,
passando pelos seguintes pontos notáveis: Rio Capivari, limite dos
Municípios Campinas e Indaíatuba, Rodovia IndaiatubaIMontemor,
Rodovia IndaiatubalElias Fausto, até o ponto de coordenadas UTM
E =269.062,04 eN =7.447.459,04, daí, segue no rumo geral sudoeste,
passando pelos seguintes pontos notáveis: limite municipal Indaiatuba e Elias Fausto, limite municipal Elias Fausto e Salto, até o ponto
de coordenadas UTM E = 262.640,30 e N = 7.438.705,49. Daí, segue
rumo geral sudoeste, passando pelos seguintes pontos notáveis: RoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996
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-ovia SP-308, Rio Tietê, limite municipal Salto e Itu e Rodovia

~arechal Rondon (SP-300), até o ponto de coordenadas UTM E =

320 98 e N = 7.427.948,02, continuando no rumo geral sudoeste
;té56assando
~ po~to de coorde~a~as UT~ ~ = 250.386,13 e N ~ 7.420.230,10:
antes pelo limite municipal Itu e Porto Fehz; daí, segue o

~o geral sudoeste, passando pela Rodovia Castelo Branco (BR374/SP-280), até o ponto de coordenadas UTM E = 243.637,15 e N =
7415. 016,46. Daí, segue rumo geral sudoeste, passando pelos seguín~s pontos notáveis: limite municipal Porto Feliz e Sorocaba, limite
municipal Sorocaba e Iperó e uma linha Férrea de Sorocaba/Boituva,
té o ponto de coordenadas UTM E =237.686,98 e N = 7.405.754,74.
~aí, segue n~ rumo ~e:al sudoeste, pass.ando pelos seguintes pontos
notáveis: linute municipal Iperó e Araçoiaba da Serra, ate o ponto de
coordenadas UTM E = 230.012,00 e N = 7.399.050,00. Daí, segue no
rumo geral sudoeste, passando pelos seguintes pontos notáveis: Rodovia SP-268 e a Rodovia Raposo Tavares (BR-272/SP-270), até o
ponto de coordenadas UTM E = 222.575,00 e N = 7.394.450,00. Daí,
segue no rumo geral sudoeste, passando pelos seguintes pontos notáveis: limite municipal Araçoiaba da Serra e Sarapuí, Rio Sarapuí,
limite municipal Sarapuí e Itapetininga e limite municipal Itapetinínga e Sarapuí, até o ponto de coordenadas UTM E = 211.788,00 e
N = 7.388.362,00. Daí, segue com rumo geral sudoeste, até o ponto de
coordenadas UTM E = 205.262,00 e N = 7.384.925,00. Daí, segue com
rumo geral sudoeste, passando pelos pontos notáveis: Rio Itapetininga,limite municipal Sarapuí e Itapetininga, até o ponto de coordenadas UTM E = 195.130,48 e N = 7.379.716,02. Daí, segue, ainda no
rumo geral sudoeste, até o ponto de coordenadas UTM E = 796.357,54
e N = 7.374.524,29. Daí, segue no rumo geral sudoeste, passando pela
Rodovia BR-373/SP-127, até o ponto de coordenadas UTM E =
787.707,53 e N = 7.370.575,30. Daí, segue até o ponto de coordenadas
UTM E = 780.320,56 e N = 7.367.574,32, no rumo geral sudoeste. Daí,
segue com rumo geral sudoeste, até o ponto de coordenadas UTM E
= 770.833,51 e N = 7.378.397,54. Daí, segue no rumo geral sudoeste,
passando pelos seguintes pontos notáveis: limite municipal Itapetininga e Buri, limite municipal Buri e Capão Bonito, até o ponto de
coordenadas UTM E = 761.264,33 e N =7.354.090,62. Daí, segue no
rumo geral sudoeste, passando pela Rodovia SP-258, até o ponto de
Col. Leis Rep. Fed.Braail, Brasília. v. 188. n. 8.
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coordenadas UTM E = 753.160,02 e N = 7.348.319,49. Daí, segue no
rumo geral sudoeste, até o ponto de coordenadas UTM E = 753.160,84
e N = 7.348.319,36,situado à beira da Rodovia Estadual SP-258, no
Município de Capão Bonito, Estado de São Paulo, e segue no rumo
geral sudoeste, cruzando o Rio Apiaí-Mirim, cujo eixo define a
divisa entre os Municípios de Capão Bonito e Itapeva. Desse
ponto, prossegue até o ponto de coordenadas UTM E = 744.110,61 e
N =7.339.649,92. Continua no mesmo rumo geral sudoeste, passando
pelos Rios Areia Branca, Ribeirão da Pacová'e Ribeirão dos Mineiros,
cujo eixo define a divisa dos Municípios de Itapeva e Ribeirão Branco
e em seguida atravessa o Rio Apiaí-Guaçu, até encontrar o ponto de
coordenadas UTM E = 730.878,97 e N = 7.326.860,27. Deste ponto,
continua no rumo geral sudoeste, cruzando a Rodovia Estadual
SP-249, até chegar o ponto de coordenadas UTM E = 725.860,92 e
N = 7.321.525,78. Continua no mesmo rumo geral sudoeste, atravessando os Rios Ribeirão Branco e Taquari-Mirim, até encontrar o ponto
de coordenadas UTM E = 718.140,09 e N = 7.314.037,20. Desse ponto,
prossegue no rumo geral sudoeste, atravessando o Rio Taquari-Guaçu, cujo eixo define a divisa dos Municípios de Ribeirão Branco e Apiaí,
até encontrar o ponto de coordenadas UTM E = 712.555,71 e N =
7.305.505,38. Daí, segue com o mesmo rumo geral sudoeste, cruzando
a ferrovia da Fepasa, até encontrar o ponto de coordenadas UTM E =
707.576,00 e N =7.302.106.92, continua no mesmo rumo geral sudoeste, cruzando a divisa ideal dos Municípios de Apiaí e Barra do Chapéu,
até encontrar o ponto de coordenadas UTM E = 699.753,55 e N =
7.293.309,57. Daí, continua no rumo geral sudoeste, atravessando o
Rio Catas Altas, cujo eixo define a divisa dos Municípios de Barra do
Chapéu e Itapirapuã Paulista, até encontrar o ponto de coordenadas
UTM E = 687.436,76 e N = 7.285.384,38. Daí, segue no mesmo rumo
geral sudoeste, atravessando novamente o Rio Catas Altas, até encontrar o ponto de coordenadas UTM E = 677.796,45 e N =
7.278.798,86, segue no mesmo rumo sudoeste, atravessando os Rios
Burrinho, Corda Grande e Cordinha, e o Rio Itapirapuã, cujo eixo
define a divisa entre os Municípios de Itapirapuã Paulista, no Estado
de São Paulo, e Dr. Ulysses, no Estado do Paraná, até encontrar o
ponto de coordenadas UTM E = 670.573,00 e N = 7.274.428,72.
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Trecho no Estado do Paraná
_ faixa de terrenos com largura de 20,00 m (vinte metros) e
extensão aproximada de 112.560,00 m (cento e doze mil e quinhentos
e sessenta metros) de extensão, cujo eixo tem início no ponto de
coordenadas UTM E=670.573,00 e N=7.274.428,72. Desse ponto,
prossegue no rumo geral sudoeste, atravessa o Rio Sete Quedas, até
encontrar oponto de coordenadas UTM E=661.990,02 e N=7.268.608,55.
Daí, segue com rumo geral sul-sudoeste, atravessando os Rios Claro e
Teixeira e o Rio Turvo, cujo eixo define a divisa entre os Municípios do
Dr, Ulysses e Cerro Azul, até encontrar o ponto de coordenadas UTM
E=659.264,95 e N=7.259. 783,79. Daí, segue com o rumo geral sul,
atravessando os Rios Lajeadinho e São Sebastião, até chegar ao ponto
de coordenadas UTM E=656.079,71 e N=7.244.526,97. Daí, segue rumo
geral sul, atravessando o Rio Ribeira, cujo eixo define a divisa entre os
Municípios de Cerro Azul e Rio Branco do Sul, até encontrar o ponto de
coordenadas UTM E=659.823,60 e N=7.237.::\08,01. Daí, segue no mesmo rumo geral sul, atravessando o Rio do Bueno e chega ao ponto de
coordenadas UTM E=660.654,63 e N=7.227.498,07. Daí, prossegue no
mesmo rumo geral sul, atravessando os Rios Corriola, Corriolinha e
Laje do Voturutu, até chegar ao ponto de coordenadas UTM
E=654.483,71 e N=7.218.522,75. Prossegue no mesmo rumo geral sul,
atravessando o Rio Tacaniça, cruza a divisa ideal dos Municípios de Rio
Branco do Sul e ltaperuçu, atravessa o Rio Betara até encontrar o ponto
de coordenadas UTM E=656.578,28 e N=7.211.285,37. Daí, prossegue
com o mesmo rumo geral sul, passando pelo Rio Capivara, cruza a divisa
entre os Municípios de Itaperuçu e Almirante Tamandaré, até encontrar
o ponto de coordenadas UTM E=659.816,24 e N=7.203.291,52. Daí,
segue mesmo rumo geral, atravessando o Rio Mameleiro, até o ponto de
coordenadas UTM E=660.256,79 e N=7.198.370,23. Continua no mesmo
rumo geral sul, até encontrar o ponto de coordenadas UTM E=657.065,33
e N=7.192.924,58. Prossegue no mesmo rumo geral, cruza a PR-090 e a
divisa ideal dos Municípios de Almirante Tamandaré e Campo Largo,
até encontrar o ponto de coordenadas UTM E=657.321,08 e
N=7.186.266,06. Continua no mesmo rumo geral sul, cruza o Rio
Verde, cujo eixo define as divisas entre os Municípios Campo Largo e
Araucária, até encontrar o ponto de coordenadas UTM E=656.939,23
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e N=7.181.061,89. Daí, segue no mesmo rumo geral, cruza a Rodovia
Federal BR-277, atravessa os Rios Arroio do Pessegueiro e PassaUna, indo terminar no ponto de coordenadas UTM E=660.268,91 e
N=7.172.482,17, situado na faixa da adutora da Petrobrás no Município de Araucária, Estado do Paraná.

Trechos no Estado de Santa Catarina
- faixa de terrenos com largura de 20,00 m (vinte metros) e
extensão aproximada de 418.470,00 m (quatrocentos e dezoito mil e
quatrocentos e setenta metros), cujo eixo tem inicio no Copasc Tefran/Repar, no Município de Joinville, de coordenadas UTM
E=706.713,571 e N=7.081.980,324 e segue no rumo geral sudoeste,
passando pelos seguinte pontos notáveis: Rio Cristina, Rio Zoada,
cujo eixo define a divisa dos Municípios JoinvillelGuaramirim, Estrada de Ferro (RFFSA), GuaramirimlJoinville, Rodovia Estadual
SC- 301, atravessando o Rio Itapocu, até encontrar o ponto de coordenadas UTM E=704.490,232 e N=7 .070.020,609; daí, segue o mesmo
rumo geral sudoeste, passando pelo Rio Putanga, cujo eixo define a
divisa dos Municípios GuaramirimlMassaranduba, prosseguindo até
o ponto de coordenadas UTM E=704.476,481 e N=7.059.707,261;
ainda segue no rumo geral sudoeste, passando pela estrada municipal
Luiz AlveslMassaranduba, Rio Luiz Alves, cujo eixo define a divisa
dos Municípios MassarandubalLuiz Alves. Prosseguindo até o ponto
de coordenadas UTM E=703.123,722 e N=7.041.965,486; desse ponto
segue no rumo geral sudoeste, passando pela estrada municipal que
liga Luiz AlveslBlumenau, Serra Luiz Alves, cujo topo define a divisa
dos Municípios Luiz Alves/Gaspar, até encontrar o ponto de coordenadas UTM E=699.706,030 e N=7.030.351,413; deste ponto, ainda no
rumo geral sudeste, cruzando o Ribeirão do Arraial, Córrego Saltinho,
até encontrar o ponto de coordenadas UTM E=700.170,784 e
N=7.023.194,143; daí, segue o mesmo rumo geral sudeste, passando
pela BR-470 (Navegantes/Blumenau), Rio Itajaí-Açu, Rodovia Estadual SC-470 (ItajaílBlumenau), estrada municipal Gaspar Grande,
até encontrar o ponto de coordenadas UTM E=702.084,508 e
N=7.015.725,353; daí, segue no rumo geral sudeste, cruzando a
estrada municipal Gasparinho, Rio dos Souzas, cujo eixo define a
divisa dos Municípios GasparlBrusque, Rodovia Ivo Lacerda (GasCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 3997-4135, ago. 1996
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par/Brusque), Rio Itajaí-Mirim, até chegar ao ponto de coordenadas
UTM E=711.394,086 e N=7.007.222,630; continuando no mesmo
rumo geral sudeste, cruzando a Rodovia Antonio Heil (Itajaí/Brusque), Rio Limeira, estrada municipal de Limeira, Serra do Moura,
cujo topo define a divisa dos Municípios Brusque/Canelinha, prosseguindo até o ponto de coordenadas .UTM E=715.376,208 e
N=6.994.846,078; daí, segue no mesmo rumo geral sudeste, passando
pela Serra do Gavião, Rio do Moura e seus afluentes, estrada municipal Vila Nova, estrada municipal Sorocaba, cujo eixo define a divisa
dos Municípios CanelinhalTijucas, Rio do Oliveira, indo terminar no
ponto de coordenadas UTM E=725.962,889 e N=6.988.082,463, situado na faixa do Copasc TefranlRepar, no Município de Tijucas. Daí,
chega à Base de Distribuição de Combustível de Biguaçu, no ponto de
coordenadas UTM E=726.264,327 e N=6.956.306,467 e segue no rumo
geral sudoeste, cruzando a divisa dos Municípios de Biguaçu e Antônio Carlos, estrada geral de Canudos, Serra de Santa Filomena, cujo
topo define a divisa entre os Municípios de Antônio Carlos e São José,
SC-52, divisa entre os Municípios de São José e Santo Amaro da
Imperatriz, até encontrar o ponto de coordenadas UTM E= 717.649,000
e N=6.939.549,400, na localidade de Varginha. Continua no mesmo
rumo geral sudoeste, atravessando a estrada municipal de São Pedro de
Alcântara/Santo Amaro da Imperatriz, Rio das Forquilbas, cujo eixo
define a divisa entre os Municípios de Santo Amaro da Imperatriz e
Águas Mornas, BR-282, prosseguindo até o ponto de coordenadas
UTM E=700.592,553 e N=6.930.706,861. Daí, segue no rumo geral
sudoeste passando pelo Rio Novo, SC-55, divisa entre os Municípios
de Águas Mornas e São Bonifácio, até atingir o ponto de coordenadas
UTM E=700.493,434 e N=6.916.075,345; daí, segue no rumo geral
sudeste, atravessando o Rio do Meio, SC-54, até encontrar o ponto de
coordenadas UTM E=702.803,019 e N=6.902.301,019. Prosseguindo
no rumo geral sudoeste, cruzando a SC-431, Rio Sete, cujo eixo define
a divisa dos Municípios de São Bonifácio e São Martinho, até o ponto
de coordenadas UTM E=695.720,331 e N=6.888.036,417; daí, segue o
mesmo rumo geral sudoeste, cruzando a Serra da Gabiroba, SC 431,
Rio Gabiroba, cujo eixo define a divisa dos Municípios de São Martinho e Armazém, Rio Sanga Morta, até encontrar o ponto de coordenadas UTM E=693. 903, 788 e N=6.873. 679, 125; deste ponto com rumo
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geral sudoeste, passa-se a divisa entre os Municípios de Armazém e
Gravatal, Rio Capivari, SC-438, até encontrar ponto de coordenadas
UTM E=693.538,596 e N=6.860.544,524; continuando no mesmo
rumo geral sudeste, cruzando a divisa entre os Municípios de Gravatal e Tubarão, estrada municipal TubarãolBarra do Norte, Rio Tubarão, SC-440, até o ponto de coordenadas UTM E=687 .489, 784 e
N=6.851.856,075; daí, segue no mesmo rumo geral sudoeste a divisa
dos Municípios de Tubarão e Pedras Grandes, estrada municipal de
Azambuja!I'reze de Maio, linha de transmissão de alta tensão da
Eletrosui, Rio Urussanga, cujo eixo define a divisa dos Municípios
Pedras Grandes e Urussanga, Estrada de Ferro (RFFSA), Rodovia
Morro da FumaçalUrussanga. Deste ponto, prossegue até o ponto de
coordenadas UTM E=667.476,500 e N=6.841.538,000; daí, segue no
rumo geral sudoeste, cruzando a SC-446, divisa dos Municípios de
Urussanga e Siderópolis, indo terminar no ponto de coordenadas
UTM E=654.450,316 e N=6.834.506,205; daí, segue até o ponto de
coordenadas UTM E=654.434,848 e N=6.834.501,359, situado nas
margens da Rodovia SC-445, no Município de Siderópolis (SC), segue
rumo geral sudoeste, cruzando as divisas entre os Municípios de
Siderópolis e Nova Veneza e os Rios Mãe Luzia e Dandolo, até atingir
o ponto de coordenadas UTM E=645.236,758 e N=6.829.457,535.
Continua no rumo geral sudoeste, cruzando o Rio São Bento, o Córrego
Manique, o Rio do Cedro, o Córrego Colonetti, o Rio Braço do Cedro,
o Córrego Campanelli e a Rodovia SC-443, atingindo o ponto de
coordenadas UTM E=633.577,796 e N=6.820.464,468. Daí, segue
rumo geral sul, até atingir o ponto de coordenadas UTM
E=632.944,923 e N=6.817.051,001. Deste ponto, segue rumo geral
sudoeste, cruzando a divisa entre os Municípios de Nova Veneza e
Meleiros, o Rio Morto cujo eixo define a divisa entre os Municípios de
Meleiros e Morro Grande e, posteriormente, o Rio Manoel Alves, cujo
eixo define a divisa entre os Municípios de Morro Grande e Meleiros,
cruza novamente a divisa entre os Municípios de Meleiros e Morro
Grande e, posteriormente, o Rio Jundiá, cujo eixo define a divisa entre
os Municípios de Morro Grande e Turvo, até atingir o ponto de
coordenadas UTM E=627.333,525 e N=6.805.266,907. Daí, segue
rumo geral oeste, cruzando o Rio Turvo, chegando ao ponto de coordenadas UTM E=622.071,329 e N=6.804.919,796. Daí, segue
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rumo geral sudoeste, cruzando a Rodovia SC-448, o Rio Amola Faca,
o Arroio Cachorrinho e o Arroio Trambuco, cujo eixo define a divisa
entre os Municípios de Turvo e Jacinto Machado, cruza, ainda, o Rio
Pinheirinho, passando pelo ponto de coordenadas UTM
E=615.974,685 e N=6.800.375,062, segue no sopé da Serra Geral, até
atingir o ponto de coordenadas UTM E=609.480,155 e
N=6.795.996,21O, ainda no rumo sudoeste, segue pelo espigão da
Serra Geral, até atingir seu topo e o ponto de coordenadas UTM
E=604.982,1l3 e N=6.793.999,383. Deste ponto, segue rumo geral
oeste, cruzando a divisa entre os Estados de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul e dos Municípios de Jacinto Machado e Cambará do
Sul, chegando ao ponto de coordenadas UTM E=599.832,261 e
N=6.793.641,654.

Trecho no Estado do Rio Grande do Sul
- faixa de terrenos com largura de 20,00 m (vinte metros) e
extensão aproximada de 179.770,00 m (cento e setenta e nove mil e
setecentos e setenta metros), cujo eixo tem início seguindo com rumo
geral sudoeste, cruzando o Arroio Cambajuva, até atingir o ponto de
coordenadas UTM E=595.082,355 e N=6.789.975,127. Deste ponto,
segue rumo geral noroeste, cruzando o Arroio Porteira Velha, chegando ao ponto de coordenadas UTM E=590.129,035 e N=6.792.080,698.
Daí, toma rumo geral sudoeste, cruzando os Arroios Cambará e
Campo Bom, o Rio Camisa e a RS-020 ao norte de Cambará do Sul,
até atingir o ponto de coordenadas UTM E=573.539,236 e
N=6.781.283,554. Daí, segue rumo geral sudoeste, cruzando o Arroio
Cipó, até atingir o ponto de coordenadas UTM E=563.969,367 e
N=6.776.638,482. Daí, segue rumo geral sudoeste, cruzando o Rio
Tainhas cujo eixo define a divisa entre os Municípios de Cambará do
Sul e São Francisco de Paula e o Arroio Taperinha, chegando ao ponto
de coordenadas UTM E=552.119,540 e N=6. 769.717,823. Deste ponto,
segue ainda com rumo geral sudoeste, cruzando as Rodovias RS-230
e RS-110 e o Arroio do Junco, passando pelo ponto de coordenadas
UTM E=548.539,200 e N=6.758.276,763, cruza o Rio Santa Cruz e o
Rio do Pinto, passando pelo ponto de coordenadas UTM
E=544.118,742 e N=6.749.386,834, cruza os Arroios dos Carros e
Gurita, até atingir o ponto de coordenadas UTM E=538. 717,000 e
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N=6.741.821,400. Deste ponto, continua no rumo geral sudoeste, cruzando a Rodovia RS-020, passando pelo ponto de coordenadas UTM
E=534.850,000 e N=6.736.150,000; daí, segue atravessando a divisa
entre os Municípios de São Francisco de Paula e Taquara e o RioPadilha,
passando pelo ponto de coordenadas tJTM E=530.550,OOO e
N=6.729.600,000, de onde segue cruzando os arroios Três Irmãos e
Vicki, a Rodovia RS-020, a divisa entre os Municípios de Taquara e
Igrejinha, até atingir o ponto de coordenadas UTM E=521.350,000 e
N=6.725.900,000. Deste ponto segue rumo geral oeste nos limites da
divisa entre os Municípios de Taquara e Igrejinha, cruzando o Rio
Paranhama, cujo eixo define a divisa entre os Municípios de Igrejinha e Parobé, o Arroio Funil a Rodovia RS-239 e o limite entre os
Municípios de Parobé e Picada Hartz, até atingir o ponto de coordenadas UTM E=511. 700,000 e N=6.725.000,000. Daí, segue com rumo
geral sudoeste,cruzando a divisa entre os Municípios de Picada
Hartz e Sapiranga, passando pelo ponto de coordenadas UTM
E=503.950,000 e N=6.717.000,OOO, cruza o Rio dos Sinos, cujo
eixo define a divisa entre os Municípios de Sapiranga e Novo
Hamburgo e a estrada municipal que interliga a localidade de
Lomba .Grande e a Rodovia RS-020, passando pelo ponto de
coordenadas UTM E=499.850,000 e N=6.708.500,000, continua
com rumo geral sudoeste, cruzando os Arroios Guari e Quilombo e a
divisa entre os Municípios de Novo Hamburgo e São Leopoldo, até
atingir o ponto de coordenadas UTM E=491.400,000 e
N=6.703.600,000. Daí, segue rumo geral sul, cruzando a divisa dos
Municípios de São Leopoldo e Sapucaia do Sul, até o ponto de
coordenadas UTM E=491.150,000 e N=6.695.300,000, situado na
faíxa do oleoduto da Petrobrás, Tramandaí/Canoas (Refap), onde a
faixa tem seu término.
Art. 2' A Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), ou a empresa por
ela controlada, que vier a ser encarregada da execução do gasoduto e do
transporte de gás natural, petróleo e demais combustíveis, fica autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a
desapropriação ou instituição das servidões de passagem de que trata o
art. 1', podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, para fins de
imissão provisória na posse dos bens, nos termos do art. 15 do DecretoLei nº 3.365, de 21 'de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21
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de maio de 1956, e do Decreto-Lei nO 1.075, de 22 de janeiro de
1970.

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito
(105) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1996
Dispõe sobre a criação da Area de Proteção Ambiental Delta do Parnatbo, nos Estados do Picuu, Maranhão e Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o que
dispõe o art. 8° da Lei nO 6.902, de 27 de abril de 1981, a Lei nO 6.938,
de 31 de agosto de 1981, e o Decreto nO 99.274, de 6 de junho de 1990,
DECRETA:

Art. 1° Fica criada a Área de Proteção Ambiental (APA), denominada Delta do Parnaíba, localizada nos Municípios de Luis Corrêa,
Morro da Mariana e Parnaíba, no Piauí; Araioses e Tutóia, no Maranhão; Chaval e Barroquinha, no Ceará, e nas águas jurisdicionais,
com o objetivo de:
I - proteger os deltas dos Rios Parnaíba, Timonha e Ubatuba, com sua fauna, flora e complexo dunar;
11
proteger remanescentes de mata aluvial;
111 - proteger os recursos hídricos;
IV - melhorar a qualidade de vida das populações residentes,
mediante orientação e disciplina das atividades econômicas locais;
V - fomentar o turismo ecológico e-a educação ambiental;
VI - preservar as culturas e as tradições locais.
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Art. 2' A APA Delta do Pamaíba apresenta a seguinte delimitação, que foi baseada nas cartas topográficas de escala 1:100.000 da
DSG, Folhas Tutóia-MI 553-Meridiano 45' WGR, Parnaíba-Ml 554Meridiano 39' WGR Cocal-MI 615-Meridiano 39' WGR, Bitupitá-MI
555-Meridiano 39'WGR, e Chaval-Ml 616-Meridiano 39'WGR, tendo
o seguinte memorial descritivo: inicia na foz do Rio Igaraçu, no Oceano
Atlântico, Ponto I, de coordenadas UTM N=9682700, E=204800; daí,
segue pela margem esquerda do Rio Igaraçu, até a confluência com o
Rio Parnaíba, percorrendo uma distância aproximada de 21.000 m,
Ponto 2, limite dos Estados PiauílMaranhão, com coordenadas
N=9675000, E=188000; desse ponto, segue pelo limite dos Estados
PiauílMaranhão (Rio Parnaíba), percorrendo uma distância de 9.000 m,
até a confluência com o Rio Santa Rosa, Ponto 3, com coordenadas
N=9667300, E=186700; desse ponto, segue pela margem direita do
Rio Santa Rosa, percorrendo uma distância de 36.000 m, até um ponto
em frente ao porto do povoado Barreiras, Ponto 4, de coordenadas
N=9683000, E=176500; desse ponto, segue por uma linha seca e reta,
com azimute de grade de 250' e distância de 13.000 m, até a afluência
do riacho da Curva Grande, na lagoa Salgada, Ponto 5, de coordenadas N=9678500, E=831300; desse ponto, segue pela margem esquerda do riacho da Curva Grande, percorrendo uma distância de 18.000
m, até o cruzamento com a linha telegráfica, Ponto 6, de coordenadas
N=9673600, E=814900; desse ponto, segue por uma linha seca e reta,
com azimute de 293' e distância de 16.400 m, até a margem direita
do Rio Barro Duro, Ponto 7, de coordenadas N=9680000, E=799750;
desse ponto, segue por uma linha seca e reta, com azimute de 313'30'
e distância de 7.100 m, até a ponte sobre o Rio Bom Gosto (passagem
do Burítizinho), Ponto 8, de coordenadas N=9684900, E=794500;
desse ponto, segue pela estrada carroçável até a saída do povoado
Tutóia Velha, percorrendo uma distância de 7.000 m, Ponto 9, de
coordenadas N=9691000, E=793800; desse ponto, segue pela estrada
carroçável em direção a Paulino Neves, com azimute de 283', percorrendo uma distância de 16.000 m, até o lugarejo denominado Tingidor, Ponto 10, de coordenadas N=9695000, E=779000; desse ponto,
segue por uma linha seca de direção norte, com azimute O', percorrendo uma distância de 6.500 m, até a foz do Rio Cangatã, no Oceano
Atlântico (barra do Tatu), Ponto 11, de coordenadas N=9701400,
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E=779100; desse ponto, adentra perpendicularmente no Oceano
Atlântico três milhas náuticas (5.556 m); contornando o litoral no
sentido horário, percorrendo uma distância de 160.000 m, até defronte à ponta das Almas no Ceará, e adentrando perpendicularmente
nesta, Ponto 12, de coordenadas N=9677500, E=243100; desse ponto,
segue pela estrada carroçável, com azimute médio de 90', passando
por Bitupitá, percorrendo uma distância de 19.500 m, até o cemitério
de Araras, Ponto 13, de coordenadas N=9675200, E=259500; desse
ponto, segue pela estrada carroçável, com azimute de 170' em direção
à Barroquinha, percorrendo uma distância de 10.200 m, até o encontro com a rodovia CE-02, Ponto 14, de coordenadas N=9665800,
E=262000; desse ponto, segue pela CE-02 e depois pela PI-21O,
percorrendo uma distância de 51.000 m, até a ponte sobre o Rio São
Miguel, em frente à Fazenda Vargem, Ponto 15, de coordenadas
N=9657600, E=218500; desse ponto, segue pela margem esquerda do
Rio São Miguel, em sua calha maior, com azimute médio de 25',
passando pelo lago do João Bento, continuando pela calha maior do
Rio Cardoso, percorrendo uma distância de 32.000 m, até a sua foz
em Barra Grande, no povoado de Macapá, Ponto 16, de coordenadas
N=9678000, E=228700; desse ponto, segue pela linha de preamar,
com azimute médio de 285', percorrendo uma distância de 27.000 m,
até a foz do Rio Igaraçu, no Oceano Atlântico, Ponto 1, início desta
descrição, totalizando um perímetro de 460.812 m, e uma área aproximada de 313.800 ha.

Art. 3º Fica considerada como Zona de Uso Especial, nos termos
da Resolução Conama nº 10, de 14 de dezembro de 1988 (publicada
no Diário Oficial da Uuião de 11 de agosto de 1989), a Área de
Proteção Ambiental do Rio Preguiça, no Estado do Maranhão, criada
pelo Decreto Estadual nº 11.809, de 11 de junho de 1981.
Art. 4º Na implantação e gestão da APA Delta do Parnaíba
serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas:
I - elaboração do zoneamento ecológico-econômico, a ser regulamentado por instrução normativa do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), defiuindo as
atividades a serem permitidas ou incentivadas em cada zona e as que
deverão ser restringidas e proibidas;
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H - utilização dos instrumentos legais e dos incentivos financeiros governamentais, para assegurar a proteção da biota, o uso
racional do solo e outras medidas referentes à salvaguarda dos
recursos ambientais;

IH - aplicação de medidas legais destinadas a impedir ou
evitar o exercício de atividades causadoras de degradação da qualidade ambiental;
IV - divulgação das medidas previstas neste decreto, objetivando o esclarecimento da comunidade local sobre a APA e suas
finalidades;
V - promoção de programas específicos de educação ambiental, extensão rural e saneamento básico;
VI - incentivo ao reconhecimento de Reservas Particulares do
Patrimônio Natural (RPPN), instituído pelo Decreto nº 1.922, de 5 de
junho de 1996, junto aos proprietários, cujas propriedades encontram-se inseridas, no todo ou em parte, nos limites da AP A.
Art. 5° Ficam proibidas ou restringidas na APA Delta do Parnaíba, entre outras, as seguintes atividades:
I - implantação de atividades salineiras e industriais potencialmente poluidoras, que impliquem danos ao meio ambiente e
afetem os mananciais de água;
H - implantação de projetos de urbanização, realização de
obras de terraplenagem, abertura de estradas e de canais e a prática
de atividades agricolas, quando essas iniciativas importarem em
alteração das condições ecológicas locais, principalmente das zonas
de vida silvestre;

III - exercício de atividades capazes de provocar erosão ou
assoreamento das coleções hídricas;
IV - exercício de atividades que impliquem matança, captura
ou molestamento de espécies raras da biota regional, principalmente
do Peixe-boi-marinho;

V - uso de biocidas e fertilizantes, quando indiscriminados
ou em desacordo com as normas ou recomendações técnicas oficiais;
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VI - despejo, no mar, nos manguezais e nos cursos d'agua
abrangidos pela APA, de efluentes, resíduos ou detritos, capazes de
provocar danos ao meio ambiente;

VII - retirada de areia e material rochoso nos terrenos de
marinha e acrescidos, que implique alterações das condições ecológicas locais.
Art. 6° A APA Delta do Parnaíba será implantada, administrada e fiscalizada pelo Ibama, em articulação com os demais órgãos
federais, estaduais e municipais, e organizações não-governamentais.
Parágrafo único. O Ibama, nos termos do § lodo art. 9° da Lei n Q
6.902/81, poderá firmar convênios e acordos com órgãos e entidades
públicas ou privadas, sem prejuízo de sua competência.

Art. 7° Serão estabelecidas na APA Delta do Parnaíba zonas de
vida silvestre, de acordo a Resolução Conama n Q10, de 1988.
Parágrafo único. As zonas de vida silvestre, de que trata o caput
deste artigo, compreenderão as reservas ecológicas locais, mencionadas no art. 18 da Lei n Q 6.938, de 31 de agosto de 1981, e nas
Resoluções Conama nQs 4, de 18 de setembro de 1985 (publicada no
Diário arLCial da União de 20 de janeiro de 1986), e 10, de 1988, que
ficarão sujeitas às restrições de uso para utilização adequada dos
recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, nos
termos do art. 225 da Constituição.

Art. 8° O lbama poderá criar Conselho Gestor da APA ou grupos técnicos para apoiar a implantação das atividades de administração, a elaboração do zoneamento ecológico-econômico e do plano de
gestão ambiental.
Art. 9° Os investimentos e financiamentos a serem concedidos
por órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, da
iniciativa privada e organismos internacionais, destinados à região
compreendida pela APA, serão previamente compatibilizados com as
diretrizes estabelecidas neste decreto.
Art. 10. As autorizações concedidas pelo lbama não dispensarão outras exigências legais cabíveis.
Art. 11. As penalidades previstas nas Leis nQs 6.902 e 6.938, de
1981, e no Decreto n" 99.274, de 6 de junho de 1990; serão aplicadas
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pelo Ibama, para preservação da qualidade ambiental dos deltas dos
rios Parnaíba, Timonha e Ubatuba.
Art. 12. O Ibama expedirá os atos normativos complementares
ao cumprimento deste decreto.
Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause

(106) DECRETO DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária. o im6vel rural derwminado
Fazenda Embaúba, Fazendas MacucolDiamantina e Fazenda Sol, situado no Municlpio de Santa Cruz Cabrâlia, Estado da
Bahia. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993.
DECRETA:

Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Embaúba,
Fazendas Macuco / Diamantina e Fazenda Sol, com área de
8.328,7766 ha (oito mil, trezentos e vinte e oito hectares, setenta e
sete ares e sessenta e seis centiares), situado no Município de Santa
Cruz Cabrália, objeto dos Registros nOs R-211517, fi. 1, do Livro 2; R.
3/6.994, fi. 1, do Livro 2; R. 5/6.993, fi. 1, do Livro 2; R. 6/5.255,
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fi. 1, do Livro 2; R. 3/3.912, fi. 1, do Livro 2; R. 4/3.911, fi. 1, do Livro
2; R. 18/3.067, fi. 1, do Livro 2; R. 18/2.725, fi. 1, do Livro 2; R. 19/3.682,
fi. 1, do Livro 2; R. 15/4.073, fi. 1, do Livro 2; R. 15/4.072, fi. 1, do Livro
2; R. 1614.074, fi. 1, do Livro 2; R. 15/4.075, fi. 1, do Livro 2; R. 15/4.076,
fi. 1, do Livro 2; R. 15/4.077, fi. 1, do Livro 2; R. 15/4.279, fi. 1, do Livro
2; R. 15/4.281, fi. 1, do Livro 2; R. 216.807, fi. 1, do Livro 2; R. 3/6.806,
fi. 1, do Livro 2; R. 18/5.574, fi. 1, do Livro 2; R. 15/4.280, fi. 1, do Livro
2; R. 15/4.278, fi. 1, do Livro 2; R. 18/3.068, fi. 1, do Livro 2; R. 19/1.665,
fi. 1, do Livro 2; R. 16/1.666, fi. 1, do Livro 2; R. 2212.073, fi. 1, do Livro
2 e R. 19/2.072, fi. 1, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Porto Seguro, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1996; 175º, da Independência e 108º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos dos Santos
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RETIFICAÇÕES

LEIS

LEI N" 9.275, DE 9 DE MAIO DE 1996(*)
Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exerctcío financeiro de 1996.

Retificação

Na publicação feita no Suplemento ao n" 90 do DO de 10 de maio
de 1996, página 646, no Órgão 39000 - Ministério dos Transportes,
na Unidade Orçamentária 39201 - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem:
Onde se lê:

...BR-104/AL - Km O- Aeroporto...
Leia-se:
...BR - 104/AL - Polícia Rodoviária Federal- Aeroporto...
(*) Publicado no Suplemento ao n' 90 doDO de 10.5.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília,

1885(5): 1846, maio 1996).
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LEI NQ 9.276, DE 9 DE MAIO DE 1996(*)
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o
período de 199611999 e dá outras prouidências.

Retificação
Republica·se parte do anexo por ter saído com incorreção na
página 7981 do DO de 10 de maio de 1996, seção 1.
PLANO PLURIANUAL 1996199
OBJETlVOS E METAS REGIONALIZADAS

13 -

Educação, Cultura e Desporto
Objetivos

Metas

Regilio
NNE~08E8NA

RealizaçAo de 1.219 curaoe,

100

Implantar uma bibliotoca em

Semi.nl\ri06, encontros,oficinas,
pain6ia li treinamont.oo
AdoquaçAo de COIpRI'O" de 3.840

100

munielpioe que nlo diapOOm

bibliotcca6

dB8llll. instl\laçAo em PlU'Ceria

com secretarias eataduaia e
municipaill e com o apoio do
Sintemll
Nacional
do

Bibliotecas do Depllrl.amento

Nacionaldo Livroda Fundaf'lo
Biblioteca Nocionn! (CS)
ApllI'lllhemento de eopaÇ(l'lcom
106 mil equ.ipamont.oH novOll
AquioiçAo de 300 6oorv08

Educação compenaatória

Promover li melhoria do Evento
atendimento 800 pertadol'e8 de eveetee

apoiado -

616

nece88idadea especiais
1nIItituiçAo privada apoiada 2.803 in8tituiç6ee

Profissional qualificado 70.896 alunOfl
Aluno &DOfidRdo _1.302.900

alunos
EatudolPoaquiuaIPrograma
Desenvolvido _ 381 projetos

Material didátic<l escelar
diatribu!d<l_ 66.199 unidades
E'luipll.ment<l ad'luirid<l 12.264 unidades
Insti~<l

pl1blica sp<liada-

1.260 inatituiçOOs
D<ltar as instituições de Alunosfan<l beneficiad<ls
educaçJl<l especial (oubd<ltad<lll 600.000
c Superd<lh.d<ls) de equipament<>ll espocfficos às condições
predominantes na escola

(*)

Publicada no DO de 10.5.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188(5): 1855, maio de
1996).
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M....

Objlltivoo
~

11 nutrição

~~eSanitária

(NA) -

Provar o aluno da f9dopúbika
de pré·encola AI eMino
fundamental de SlIp}aments.
ç:lio alimentar adequ4da ao neu
desenvolvimento fÚlico, vi.
sando melhorar e aprovei·
tamento SBCOW
Realiurdiagnclatico de naúde
don alunOll da 1· séria do l'
grau, doa bolallen de pob~U1, e
proceder a ternpêutica,
reatabelecendo lIUIlB a.>ndij)OOs
de 811úde e nprendizagem,
I.ranJlmitir noções básle.as do
hiaiene e profililxin noa alunos
" famJli.aa, do modo a roduzir a
incidêr>cin de doenças (CS)
RealizeI'
programa
do
orientação
s"1ua.l,
do
pmvellÇão daa DST/AIDS" do
pmvenç/io fIO uao de drogll.8
injetáveis nos eatabelectmentoa de ensíee de primeiro e
segundograua(CS)

Regift.o

N

ME

Aluno beneficiado
32,6
milhl\es de alunos _ 180
diaalano

9

32

Alunoo be""ficladoo 5.300 mil

ia

31

co

Cursoa do capacitaçAo: 10

-r

SE
39

S
13

32

U

-

NA

100

(CS) - Priorizar os munielpios efou integrar ns açl\l!s da
a.>murudndosolidária.

Nadonal

LEI Nº 9.295, DE 19 DE JULHO DE 1996(*)
Dispõe sobre os serviços de telecomunicações e sua organização. sobre o órgão regulador e dá outras providências.

Retificação
Na página 12477, 2" coluna, onde se lê:
«Art. 10.

Parágrafo único. Serviço de Valor Adicionado é a atividade
caracterizada pelo acréscimo de recursos e um serviço ...»
(*) Publicada no DO de 19.7.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188(7): 3176,ju!.

1996).
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Leia-se:
"Art. 10
.
Parágrafo único. Serviço de Valor Adicionado é a atividade
caracterizada pelo acréscimo de recursos a um serviço ...»

MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.483-15, DE 8 DE AGOSTO
DE 1996(*)
Reduz o Imposto de Importação para os
produtos queespecifica e dá outras prcoídên-

cias.

Retificação
Na pagma 15039, 1" coluna, nas assinaturas, leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pedro Malan, Francisco
Dornelles, Antonio Kandir e Luiz Felipe Lampreia.
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.501-12, DE 8 DE AGOSTO
DE 1996(**)
Altera a legislação referente ao Adicional ao Fretepara a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

Retificação
Na pagma 15055, 2" coluna, nas assinaturas, leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pedro Malan, Alcides José
Saldanha e Antonio Kandir.
(*) Publicada no DO de 9.8.1996 (pág. 3734 desta obra).
(**)Publicada no DO de 9.8.1996 (pág. 3834 desta obra).
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DECRETO

DECRETO N° 1.987, DE 20 DE AGOSTO DE 1996(*)
Altera as altquotas do Imposto de Importação para as quotas, prazo, origem e produ-

tos que especifica.

Retificaçõo
No § lOdo art. I", onde se lê:
«§ 12 O disposto neste artigo aplica-se apenas aos veículos classificados nos itens tarifários 8702.90.0000, 8703.21.9900 a
8703.90.9000, 8704.21.0200 e 8704.31.0200 da NBMlSH.»

vleia-se:
«§ ~" O disposto neste artigo aplica-se apenas aos veiculas automóveis de passageiros para transporte de, no máximo, até quinze
pessoas, incluído o condutor, e de uso misto de peso em carga máxima
não superior a 1,5 toneladas, compreendidos nos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NeM) 8702.10.00, 8702.90.90,
8703.21.00 a 8703.90.00, 8704.21.10, 8704.21.90, 8704.31.10 e
8704.31.90.»

(*) Publicado no DO de 21.8.1996 (pág. 3987 desta obra).
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ÍNDICE CRONOLÓGICO

EMENDAS CONSTITUCIONAIS
12 -

Emenda Constitucional de 21 de agosto de 1996 -Outorga competência União, para instituir contribuição provisória sobre movimentação
ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financei-

a

ra. Publicada no DO de 16 de agosto de 1996.
13 -

3653

Emenda Constitucional de 21 de agosto de 1996 - Dá nova redação ao
inciso II do art. 192 da Constituição Federal. Publicada no DO de 22 de

agosto de 1996.

3654

LEIS
9.298 - Lei de 12 de agosto de 1996 - Altera redação do § 12 do art. 52 da
Lei 0 11 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências. Publicada no DO de 2 de agosto

de 1996.
9.299 -

3657

Lei de 7 de agosto de 1996 -Altera dispositivos dos Decretos-Leis

n's 1.001 e 1.002, de 21 de outubro de 1969, Códigos Penal Militar e de
Processo Penal Militar, respectivamente. Publicada no DO de 8 de

agosto de 1996.

3658

9.300 - Lei de 29 de agosto de 1996 - Acrescenta parágrafo ao art. 9 2 da
Lei n2 5.889, de 8 de junho de 1973, que estatui normas reguladoras do
trabalho rural e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de

agosto de 1996.
9.301 -

3659

Lei de 29 de agosto de 1996 - Revoga o art. 75 da Lei n' 9.100, de

29 de setembro de 1995, que estabelece normas para a realização das
eleições municipais de 3 de outubro de 1996, e dá outras providências.

Publicada no DO de 30 de agosto de 1996................................................

3660
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MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.513 - Medida Provisória de 6 de agosto de 1996 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$ 106.000.000,00, para 08 fins que especifica. Publicada no DO
de 7 de agosto de 1996.

3661

1.514 - Medida Provisória de 7 de agosto de 1996 - Estabelece mecanismos
objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual
na atividade fínanceira bancária, dispõe sobre a privatização de instituições financeiras, e dá outras providências. Publicada no DO de 8 de
agosto de 1996.

3662

1.515 - Medida Provisória de 15 de agosto de 1996 - Altera o limite de
dedução de que trata o § 2'" do art. 12 da Lei ns 8.685, de 20 de julho de
1993, que cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual, e dá
outras providências. Publicada no DO de 16 de agosto de 1996.

3667

1.516 - Medida Provisória de 29 de agosto de 1996 -Altera a legislação do
Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Publicada no DO de 30 de agosto de 1996.

3669

1.517 - Medida Provisória de 30 de agosto de 1996 - Concede subvenção
econômica ao preço do óleo diesel consumido por embarcações pesqueiras nacionais. Publicada no DO de 2 de setembro de 1996.
REEDIÇÕES
1.466-3 - Medida Provisória de !';l de agosto de 1996 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de encargos
fmanceiros da União recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda,
crédito extraordinário até o limite de R$ 8.000.000.000,00, para os fins
que especifica. Publicada no DO de 2 de agosto de 1996.

3669

3670

1.467-3 - Medida Provisória de li' de agosto de 1996 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, crédito extraordinário até
o limite de R$ 800.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no
DO de 2 de agosto de 1996.

3671

1.468-9 - Medida Provisória de 1!l de agosto de 1996 - Dá nova redação ao
parágrafo único do art. 12 da Lei n 2 8.995, de 24 de fevereiro de 1995,
que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a transferir à Companhia
Fluminense de Trens Urbanos (Flumítrens), recursos para pagamento
de pessoal. Publicada no DO de 2 de agosto de 1996.

3672

1.469-8 - Medida Provisória de 12 de agosto de 1996 -Autoriza a utilização
de recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbras), e dá outras
providências. Publicada no DO de 2 de agosto de 1996.

3673
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1.470~9

- Medida Provisória de 12 de agosto de 1996 - Dispõe sobre a
responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas
aos regimes de que tratam a Lei n!:! 6.024, de 13 de março de 1974, e o
Decreto-Lei n" 2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização das empresas de auditoria
contábil ou dos auditores contábeis independentes; sobre privatização
de instituições cujas ações sejam desapropriadas, na forma do Decreto-Lei n2 2.321, de 1987. e dá outras providências. Publicada naDO de
2 de agosto de 1996.

3674

1.471-22 - Medida Provisória de 12 de agosto de 1996 -Institui a Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP), dispõe sobre a remuneração dos recursos
do Fundo de Participação PIS-Pasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dá outras providências.
Publicada no DO de 2 de agosto de 1996.

3679

2

1.472-27 - Medida Provisória de 1 de agosto de 1996 - Dispõe sobre os
quadros de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda e dá
outras providências. Publicada no DO de 2 de agosto de 1996.

3683

1.473-21 - Medida Provisória de 12 de agosto de 1996 -Dá nova redação a
dispositivos da Lei n 2 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre
a organização da Assistência Social, e dá outras providências. Publicada no DO de 2 de agosto de 1996.

3688

1.474-25 - Medida Provisória de 12 de agosto de 1996 -Fixa critérios para
a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores,
altera o Anexo II da Lei nl! 8.237, de 30 de setembro de 1991, para
implementação da isonomia a que se refere o § 12 do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências. Publicada no DO de 2 de agosto
de 1996.

3690

1.475-17 - Medida Provisória de 12 de agosto de 1996 - Altera as Leis nss
8.019, de 11 de abril de 1990,e8.212,de24dejulhode 1991,e dá outras
providências. Publicada no DO de 2 de agosto de 1996.

3700

1.476-13 - Medida Provisória de 12 de agosto de 1996 - Dispõe sobre
medidas reguladoras do abastecimento do mercado interno de produtos
do setor sucroalcooleiro. Publicada no DO de 2 de agosto de 1996. .......

3702

1.477-26 - Medida Provisória de 1s de agosto de 1996 - Dispõe sobre o valor
total anual das mensalidades escolares e dá outras providências. Publicada no DO de 2 de agosto de 1996.

3705

1.478-14 - Medida Provisória de 12 de agosto de 1996 - Dá nova redação
aos arts. 92 da Lei nl!8.036, de 11 de maio de 1990, e 22 da Lei n 2 8.844,
de 20 de janeiro de 1994. Publicada no DO de 2 de agosto de 1996.......

3710

1.479-18 - Medida Provisória de 12 de agosto de 1996 - Dispõe sobre o
pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das
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empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras
providências. Publicada no DO de 2 de agosto de 1996.
1.480~20 Medida Provisória de 1º de agosto de 1996 -Altera dispositivos
das Leis nss 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de julho
de 1994, para instituir os décimos incorporados, e dá outras providências. Publicada no DO de 2 de agosto de 1996.........................................
1.481-39 - Medida Provisória de 12 de agosto de 1996 - Altera a Lei ns
8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicada no
DO de 2 de agosto de 1996.
1.482-26 - Medida Provisória de 12 de agosto de 1996 - Dispõe sobre as
alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor
público civil ativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações
públicas, e dá outras providências. Publicada no DO de 2 de agosto de
1996.............................................................................................................
1.484-23 - Medida Provisória de 1Q de agosto de 1996 - Dispõe sobre a
instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do PIS/Pasep e Ocfíns nos casos
que especifica, e dá outras providências. Publicada naDO de 2 de agosto
de 1996........................................................................................................
1.483-15 - Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 - Reduz o Imposto de
Importação para os produtos que especifica e dá outras providências.
Publicada no DO de 9 de agosto de 1996.
Retificada no DO de 12 de agosto de 1996.
1.485-28 - Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 - Dispõe sobre a base
de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 1Q do art. 22 da Lei nl!
8.212, de 24 de julho de 1991. e dá outras providências. Publicada no
DO de 9 de agosto de 1996.
1.486-30 - Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 - Dispõe sobre a Nota
do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de bens e
direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PNDJ, instituído pela Lein' 8.031, de 12 de abril de 1990, consolidando
as normas sobre a matéria constantes da Lei ns 8.177, de 1Q de março
de 1991, e da Lei n Q 8.249. de 24 de outubro de 1991, e altera os arts.
2'e 3'da Lein' 8.249/91.
1.487-21 - Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 - Dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e
,..
dá outras providências. Publicada no DO de 9 de agosto de 1996
1.488-14 - Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 - Dispõe sobre
medidas complementares ao Plano Real e dá outras' providências.
Publicada no DO de 9 de agosto de 1996.
1.489-14 - Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 - Dá nova redação ao
§ 3Q do art. 52 da Lei nl! 8.931, de 22 de setembro de 1994, que dispõe
sobre a amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção
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3712

3714

3721

3731

3732

3734
4140

3742

3745

3748

3750

4147
ou dissolução de entidades da Administração Pública Federal, e dá
outras providências. Publicada no DO de 9 de agosto de 1996.
1.490-12 - Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 -Dispõe sobre o Cadastro
Infonnativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, e dá
outras providências. Publicada no DO de 9 de agosto de 1996.

3756

3757

1.491-12 - Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 -Dispõe sobre o número
de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de Funções Gratificadas existentes nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá
outras providências. Publicada no DO de 9 de agosto de 1996..................

3766

1.492-12 - Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 - Cria a Gratificação
de Condição Especial de Trabalhe (GCET) para os servidores militares
federais das Forças Armadas, e dá outras providências. Publicada no
DO de 9 de agosto de 1996.........................................................................

3768

1.493~8

- Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 - Dispõe sobre os
fundos que especifica e dá outras providências. Publicada no DO de 9
de agosto de 1996.

3773

1.494-10 - Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 - Dispõe sobre a
alocação, em depósitos especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Publicada no DO de 9 de agosto de 1996..................................................

3775

1.495~9

- Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 - Dispõe sobre as
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (pISlPasep), e dá outras providências. Publicada no DO de 9 de agosto de 1996.

3778

1.496-20 - Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 - Cria a Gratificação
de Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, e dá outras providências.
Publicada no DO de 9 de agosto de 1996..................................................

3781

1.497~21

- Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 -Cria a Gratificação
de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças,
controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências. Publicada no DO de 9 de agosto de 1996.

3784

1.498-20 - Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 - Dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras
providências. Publicada no DO de 9 de agosto de 1996.

3788

1.499-29 - Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 - Organiza e disciplina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento
do Poder Executivo, e dá outras providências. Publicada no DO de 9 de
agosto de 1996.

3818

1.500-13 - Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 - Dá nova redação
aos arts. 24, 26 e 57 da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui normas para
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licitação e contratos da administração pública e dá outras providências.
Publicada no DO de 9 de agosto de 1996.
1.501-12 - Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 -Altera a legislação
referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante
(AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), e dá outras
providências. Publicada no DO de 9 de agosto de 1996.
Retificada no DO de 9 de agosto de 1996.

3834
4140

1.502-7 - Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 - Dá nova redação aos
arts. 18 e 49 da Lei n 2 9.082, de 25 de julho de 1995, que dispõe sobre
as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 1996. Publicada
no DO de 9 de agosto de 1996.

3841

1.503-3 - Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 9 de agosto de 1996.

3843

1.504-5 - Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 - Dispõe sobre a
emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de
capital do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada no
DO de 9 de agosto de 1996.

3844

1.505-5 - Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 - Altera os arts. 2l!, 4"',
5l! e 7l! da Lei nl!8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a
contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.
Pnblicada no DO de 9 de agosto de 1996.

3848

1.506-3 - Medida Provisória de 16 de agosto de 1996 - Altera a legislação
do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro. Publicada
no DO de 19 de agosto de 1996.

3850

1.507·10 - Medida Provisória de 16 de agosto de 1996 - Dispõe sobre
medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências. Publicada no DO de 19 de agosto de 1996.

3852

1.508-8 - Medida Provisória de 16 de agosto de 1996 - Concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de
apuração e prazo de recolhimento do referido imposto para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI
na saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda a granel, dos
estabelecimentos produtores e dos estabelecimentos equiparados a
industrial. Publicada no DO de 19 de agosto de 1996.

3854

1.509-7 - Medida Provisória de 16 de agosto de 1996 - Isenta do Imposto
de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados bens de
informática adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Publicada no
DO de 19 de agosto de 1996.

3856
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4149
1.511-1 - Medida Provisória de 22 de agosto de 1996 - Dá nova redação ao
art. 44 da Lei nl! 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a
proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas
agrícolas na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, e
dá outras providências. Publicada no DO de 23 de agosto de 1996.
1.463-4 - Medida Provisória de 27 de agosto de 1996 - Dispõe sobre o
reajuste do salário mínimo e dos beneficios da Previdência Social, altera
alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os servidores inativos da União. Publicada no DO de 28 de
agosto de 1996.
1.464-12 - Medida Provisória de 27 de agosto de 1996 - Acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei n' 4.728, de 14 de julho de 1965. Publicada no
DO de 28 de agosto de 1996.......................................................................
1.465-6 - Medida Provisória de 27 de agosto de 1996 - Acrescenta § 52 ao
art. 42 da Lei n 2 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras providências.
Publicada no DO de 28 de agosto de 1996................................................
1.466-4 - Medida Provisória de 29 de agosto de 1996 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos
Financeiros da União recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário até o limite de R$ 8.000.000.000,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 30 de agosto de 1996.
1.467·4 - Medida Provisória de 29 de agosto de 1996 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, crédito extraordinário até
o limite de R$ 800.000.000,00, para os fins que especifica.
1.468·10 - Medida Provisória de 29 de agosto de 1996 - Dá nova redação
ao parágrafo único do art. 12 da Lei n" 8.995, de 24 de fevereiro de 1995,
que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a transferir à Companhia
Fluminense de Trens Urbanos (Flumitrens), recursos para pagamento
de pessoal. Publicada no DO de 30 de agosto de 1996.
1.469-9 - Medida Provisória de 29 de agosto de 1996 - Autoriza a utilização
de recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbras), e dá outras
providências. Publicada no DO de 30 de agosto de 1996.
1.470-10 - Medida Provisória de 29 de agosto de 1996 - Dispõe sobre a
responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas
aos regimes de que tratam a Lei n 2 6.024, de 13 de março de 1974, e o
Decreto-Lei n!! 2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização das empresas de auditoria
contábil ou dos auditores contábeis independentes; sobre privatização
de instituições cujas ações sejam desapropriadas, na forma do Decreto-Lei nl! 2.321, de 1987, e dá outras providências. Publicada no DO de
30 de agosto de 1996.
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1.471-23 - MedidaProvis6ria de 29 de agosto de 1996 -Institui a Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP), dispõe sobre a remuneração dos recursos
do Funde de Participação Plê-Pasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. do Fundo da Marinha Mercante, e dá outras providências.
Publicada no DO de 30 de agosto de 1996.

3872

1.472-28 - Medida Provisória de 29 de agosto de 1996 - Dispõe sobre os
quadros de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá
outras providências. Publicada no DO de 30 de agosto de 1996.

3876

1.473-22 - Medida Provisória de 29 de agosto de 1996 - Dá nova redação
a dispositivos da Lei nl! 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências.
Publicada no DO de 30 de agosto de 1996.

3881

1.474-26 - Medida Provisória de 29 de agosto de 1996 -Fixa critérios para
a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores,
altera o Anexo li da Lei n 2 8.237, de 30 de setembro de 1991, para
implementação da isonomia a que se refere o § 111 do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências. Publicada naDO de 30 de agosto
de 1996........................................................................................................

3883

1.475-18 -

Medida Provisória de 29 de agosto de 1996 - Altera as Leis nOs
de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 dejnlbo de 1991, edáoutras
providências. Publicada no DO de 30 de agosto de 1996.

3893

1.476-14 - Medida Provisória de 29 de agosto de 1996 - Dispõe sobre
medidas reguladoras do abastecimento do mercado interno de produtos
do setor sucroalcooleiro. Publicada no DO de 30 de agosto de 1996. .....

3895

1.477-27 - Medida Provisória de 29 de agosto de 1996 - Dispõe sobre o
valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências.
Publicada no DO de 30 de agosto de 1996.

3898

1.478-15 - Medida Provisória de 29 de agosto de 1996 - Dá nova redação
aos arts. 9° da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, e 22da Lei nl!8.844,
de 20 de janeiro de 1994. Publicada no DO de 30 de agosto de 1996. ...

3903

8.0~9,

1.479-19 - Medida Provisória de 29 de agosto de 1996 - Dispõe sobre o
pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das
empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras
providências. Pnblicada no DO de 30 de agosto de 1996.
1.480-21-Medida Provisória de 29 de agosto de 1996 - Altera dispositivos
das Leis nss 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de julho
de 1994, para instituir os décimos incorporados, e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de agosto de 1996.
1.481-40 - Medida Provisória de 29 de agosto de 1996 -Altera a Lei n' 8.031,
de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicada no DO de
30 de agosto de 1996..................................................................................
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1.482-27 - Medida Provisória de 29 de agosto de 1996 - Dispõe sobre as
alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor
público civil ativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações
públicas, e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de agosto de
1996.............................................................................................................

3924

1.484-24 _w Medida Provisória de 29 de agosto de 1996 - Dispõe sobre a
instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do PISlPasep e Coãns nos casos
que especifica, e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de
agosto de 1996.

3925

1.512-1 - Medida Provisória de 29 de agosto de 1996 - Dá nova redação ao
art. 22 da Lei n!! 9.138, de 29 de novembro de 1995, que dispõe sobre o
crédito rural. Publicada no DO de 30 de agosto de 1996.

3927

DECRETOS LEGISLATIVOS
71 -

Decreto Legislativo de 15 de agosto de 1996 - Aprova o ato que outorga
permissão à Villa do Conde FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Olinda, Estado de Pernambuco.
Publicada no DO de 16 de agosto de 1996................................................

3929

72 -

Decreto Legislativo de 15 de agosto de 1996 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à TV Globo de São Paulo Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Publicada no DO de 16
de agosto de 1996.

3930

73 -

Decreto Legislativo de 15 de agosto de 1996 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à TV Globo Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Publicada no DO de 16 de agosto
de 1996........................................................................................................

3930

74 -

Decreto Legislativo de 16 de agosto de 1996 - Aprova os textos das
Convenções nss 163, 164, 165 e 166, da Organização Internacional do
Trabalho. Publicada no DO de 19 de agosto de 1996.

3931

75 -

Decreto Legislativo de 28 de agosto de 1996 - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Sociedade Rural S.C Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Mandaguari, Estado do Paraná. Publicada no DO de 29 de agosto de 1996.

3932

Decreto Legislativo de 29 de agosto de 1996 - Aprova o ato que
renova a concessão da Rádio Difusora de Ponta Grossa Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Ponta Grossa, Estado do Paraná. Publicada no DO de 29 de agosto
de 1996........................................................................................................

3932

76 -
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77 -

Decreto Legislativo de 28 de agosto de 1996 - Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio TV do Amazonas S.A. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Rio
Branco, Estado do Acre. Publicada no DO de 29 de agosto de 1996......

3933

78 -

Decreto Legislativo de 28 de agosto de 1996 - Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Independência de Salto do Lontra Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade
de Salto do Lontra, Estado do Paraná. Publicada no DO de 29 de agosto
de 1996.

3934

79 -

Decreto Legislativo de 28 de agosto de 1996 - Aprova o ato que renova
a concessão da Rádio Chamonix Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Mogi-Mirim, Estado de
São Paulo. Publicada no DO de 29 de agosto de 1996.

3935

80 -

Decreto Legislativo de 28 de agosto de 1996 - Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Globo Capital Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais. Publicada no DO de 29 de agosto
de 1996.

3935

81 -

Decreto Legislativo de 28 de agosto de 1996 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Cidade de Itai6polis Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Itai6polis, Estado de Santa Catarina. Publicada no DO de 29 de
agosto de 1996.

3936

82 -

Decreto Legislativo de 28 de agosto de 1996 - Aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Terra Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Publicada no DO de 29 de agosto de
1996.............................................................................................................

3937

83 -

Decreto Legislativo de 28 de agosto de 1996 -Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio A Voz do Vale Paranapanema Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Cândido Mota, Estado de São Paulo. Publicada no DO de 29 de agosto
de 1996.

3937

84 -

Decreto Legislativo de 28 de agosto de 1996 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Globo Capital Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade de Brasília, Distrito Federal. Publicada no DO de 29 de agosto
de 1996.

3938

Decreto Legislativo de 28 de agosto de 1996 - Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio e TV Umbu Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Passo
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 29 de agosto
de 1996.

3939

85 -
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86 -

87 -

88 -

Decreto Legislativo de 28 de agosto de 1996 - Aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Globo S.A. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 29 de agosto de
1996.
Decreto Legislativo de 30 de agosto de 1996 - Aprova o texto da
Emenda ao artigo XVII (f) do Acordo Relativo à Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite Intelsat, de 20 de agosto de
1971, aprovado pela XIX Reunião da Assembléia da Organização em
26 de outubro de 1994. Publicado no DO de 2 de setembro de 1996......
Decreto Legislativo de 30 de agosto de 1996 - Aprova o texto das
modificações ao Convênio Constitutivo do Banco Africano de Desenvolvimento, aprovadas por ocasião das reuniões anuais da Assembléia de
Governadores do Banco Mricano de Desenvolvimento e Fundo Africano
de Desenvolvimento, realizadas em Dacar, Senegal, no período de 12 a
14 de maio de 1992. Publicado no DO de 2 de setembro de 1996.

3939

3940

3941

RESOLUÇÕES
61 -

Resolução de 16 de agosto de 1996 - Autoriza o Município de Goiânia
(GO) a emitir 9.633.051 Letras Financeiras do Município de Goiânia
(LFTG), cujos recursos serão destinados ao pagamento da sétima e
oitava parcelas de precatórios judiciais pendentes de pagamento, bem
como dos complementos da primeira à sexta parcelas de precatórios
judiciais pendentes de pagamento, de responsabilidade daquele Município. Publicado no DO de 19 de agosto de 1996.
62 - Resolução de 28 de agosto de 1996 - Autoriza a República Federativa
do Brasil a contratar operação de crédito externo junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de
US$ 350,000,000.00 (trezentos e cinqüenta milhões de dólares norteamericanos), cujos recursos serão destinados a financiar, parcialmente,
o Projeto de Reestruturação e Desestatização da Rede Ferroviária
Federal S.A. (RFFSA), cuja execução ficará a cargo da RFFSA, do
Ministério dos Transportes e do Conselho Nacional de Desestatização
(CND). Publicado no DO de 29 de agosto de 1996.
63 - Resolução de 28 de agosto de 1996 - Autoriza a República Federativa
do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de até US$
300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos),junto
ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird),
destinada ao financiamento parcial do Projeto de Reforço à Reorganização do Sistema Único de Saúde (Reforsus). Publicado no DO de 29 de
agosto de 1996.
64 - Resolução de 30 de agosto de 1996 - Autoriza a Prefeitura Municipal
de São Paulo a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras
do Tesouro do Município de São Paulo (LFTMSP), destinadas ao giro
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65 -

de sua dívida mobiliária vencível no segundo semestre de 1996. Publicado no DO de 2 de setembro de 1996.
Resolução de 30 de agosto de 1996 - Autoriza o Estado de São Paulo
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP),
cujos recursos serão destinados ao reembolso da sexta parcela e liquidação da sétima e oitava parcelas de precatórios judiciais, bem como
dos complementos da primeira à oitava parcelas de precatóriosjudiciais
pendentes, de responsabilidade daquele Estado. Publicado no DO de 2
de setembro de 1996.

3949

3950

DECRETOS
1.973 - Decreto de 12 de agosto de 1996 - Promulga a Convenção Interamericana para Prevenir ,Punir eErradicar a Violência contra aMulher,
concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994. Publicado naDO
de 2 de agosto de 1996.
1.974 - Decreto de 5 de agosto de 1996 - Dá nova redação ao art. 22 do
Decreto ns 99.438, de 7 de agosto de 1990, que dispõe sobre a organização e as atribuições do Conselho Nacional de Saúde, e dá outras
providências. Publicado no DO de 6 de agosto de 1996.
1.975 - Decreto de 5 de agosto de 1996 - Prorroga o prazo estabelecido no
§ 22 do art.11l do Decreto n 21.778, de 9 de janeiro de 1996. Publicado no
DO de 6 de agosto de 1996.
1.976 - Decreto de 6 de agosto de 1996 - Regulamenta o art. 80 da Lei n 2
8.713, de 30 de setembro de 1993, para efeito de ressarcimento fiscal
pela propaganda eleitoral gratuita, relativa às eleições de 3 de outubro
de 1994. Publicado no DO de 7 de agosto de 1996.
1.977 - Decreto de 7 de agosto de 1996 - Dispõe sobre a inclusão, no
Programa Nacional de Desestatisação (PND), da Usina Termoelétrica
de Alegrete. Publicado no DO de 8 de agosto de 1996.
1.978 - Decreto de 7 de agosto de 1996 - Suprime o inciso VI do art. 12 do
Decreto n 2 97.596, de 30 de março de 1989, que dispõe sobre terras
públicas federais, afetas a uso especial do Exército. Publicado no DO
de 8 de agosto de 1996.
1.979 - Decreto de 9 de agosto de 1996 -Promulga a Convenção Interamericana sobre Normas Gerais de Direito Internacional Privado, concluída em Montevidéu, Uruguai, em 8 de maio de 1979. Publicado no DO
de 12 de agosto de 1996.
1.980 - Decreto de 9 de agosto de 1996 - Autoriza o depósito de ações de
propriedade da União no Fundo de Amortização da Dívida Pública
Mobiliária Federal, na forma estabelecida no art. 30 da Lei nl!9.069, de
29 de junho de 1995, e no art. 32 do Decreto nO 1.312, de 18 de novembro
de 1994, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de agosto de
1996.............................................................................................................
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3963

3964

3964

3966

3966

3967

3968
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1.981 - Decreto de 13 de agosto de 1996 - Cria a Câmara de Política
Social, do Conselho de Governo. Publicado no DO de 14 de agosto de
1996.............................................................................................................

3970

1.982 - Decreto de 14 de agosto de 1996 - Dá nova redação ao caput e aos
incisos do art. 32 do Decreto n" 1.538, de 27 de junho de 1995, que cria
o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado. Publicado naDO
de 15 de agosto de 1996.

3971

1.983 - Decreto de 14 de agosto de 1996 - Institui, no âmbito do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça e da Diretoria-Geral
de Assuntos Consulares, Jurídicos e de Assistência a Brasileiros no
Exterior do Ministério das Relações Exteriores, o Programa de Modernização, Agilização, Aprimoramento e Segurança da Fiscalização do
Tráfego Internacional e do Passaporte Brasileiro (Promasp), e aprova
o Regulamento de Documentos de Viagem. Publicado no DO de 15 de
agosto de 1996.

3972

1.984 - Decreto de 15 de agosto de 1996 - Promulga o Protocolo para
Emenda e Prorrogação do Acordo de Cooperação em Ciência e Tecnologia de 6 de fevereiro de 1984, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América.
Publicado no DO de 16 de agosto de 1996.

3983

1.985 - Decreto de 15 de agosto de 1996 - Fixa os preços mínimos básicos
para o trigo e os valores de financiamento para a canola, cevada
cervejeira e triticale, safra 1996, Região Centro-Sul. Publicado no DO
de 16 de agosto de 1996.

3984

1.986 - Decreto de 15 de agosto de 1996 - Fixa os preços mínimos básicos
do feijão e do milho e do valor de financiamento do sorgo, para a safra
1996, das Regiões Norte e Nordeste. Publicado no DO de 16 de agosto
de 1996........................................................................................................

3986

1.987 - Decreto de 20 de agosto de 1996 - Altera as alíquotas do Imposto
de Importação para as quotas, prazo, origem e produtos que especifica.
Pnblicado no DO de 21 de agosto de 1996.
Retificado no DO de 30 de agosto de 1996........................................

3987
4142

1.988 - Decreto de 27 de agosto de 1996 - Dispõe sobre o remanejamento
dos cargos em comissão que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de agosto de 1996.

3989

1.989 - Decreto de 28 de agosto de 1996 - Altera a alíquota do Imposto de
Importação, impõe quotas e prazos para produtos que especifica. Publicado no DO de 29 de agosto de 1996.

3990

1.990 - Decreto de 29 de agosto de 1996 - Dispõe sobre a inclusão, no
Programa Nacional de Desestatização (PND), de oito empresas controladas pela União, responsáveis pela administração de portos marítimos
e fluviais. Publicado no DO de 30 de agosto de 1996.
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1.991 - Decreto de 29 de agosto de 1996 -Prorroga o prazo estabelecido no
art. I!! do Decreto fi!! 1.865, de 16 de abril de 1996. Publicado no DO de
30 de agosto de 1996.

3993

1.992 - Decreto de 29 de agosto de 199G-Altera a Lista de Exceção à Tarifa
Externa Comum, anexa ao Decreto n" 1.848, de 29 de março de 1996, e
dá outras providências. Publicado no DO de 30 de agosto de 1996.

3993

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

Decreto de lI! de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fíns de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Normandia - Gleba I, situado no Município de Caruaru, Estado de
Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 2 de
agosto de 1996.

3997

(2) -

Decreto de 6 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São José,
situado no Município de Sapé, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de agosto de 1996...................................

3998

(3) -

Decreto de 6 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para fms
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Três Voltas
situado no Município de Parauapebas, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 7 de agosto de 1996.

3999

(4) -

Decreto de 6 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para fms
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São José INogueira situado no Município de Mossoró, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de agosto de
1996.............................................................................................................

4000

(5) -

Decreto de 6 de agosto de 1996 -c-Declara de interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Picada, situado no Município de Nova Russas, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de agosto de 1996...................................

4001

(6) -

Decreto de 6 de agosto de 1996. Declara de interesse social, para fms
de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido por
Copal, situado no Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 7 de agosto de 1996.

4002

(7) -

Decreto de 6 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido por
Agrinco, situado no Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e
dá outras providências. Publicado no DO de 7 de agosto de 1996.

4004

(8) -

Decreto de 6 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido por
Cikel, situado no Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 7 de agosto de 1996.

4005
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(9) -

(la)

(11)
(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Decreto de 6 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Baixa da
Areia, situado no Município de Canindé, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 7 de agosto de 1996.
- Decreto de 7 de agosto de 1996 - Declara de utilidade pública a
Associação Beneficente Cultural e Assistencial São Leopoldo, com sede
na Cidade de Curitiba (PR), e outras entidades. Publicado no DO de 8
de agosto de 1996.
- Decreto de 8 de agosto de 1996 - Restabelece títulos de utilidade
pública federal. Publicado no DO de 9 de agosto de 1996.......................
- Decreto de 8 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Quixaba,
situado no Município de Santa Quitéria, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de agosto de 1996.
- Decreto de 8 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Tapuio ILagoa do Cazuza situado nos Municípios de Miguel Alves e
Porto, Estado do Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de
9 de agosto de 1996.
- Decreto de 8 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido por
Sumal, situado no Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e
dá outras providências. Publicado no DO de 9 de agosto de 1996.
- Decreto de 9 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Paraíso, situado no
Mwricípio de Coroatá, Estado do Maranhão, e dá outras providências.
Publicado no DO de 12 de agosto de 1996................................................
- Decreto de 9 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bacuri,
situado no Município de Coroatá, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 12 de agosto de 1996.
- Decreto de 9 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Ouro
Branco situado no Município de Choro, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 12 de agosto de 1996.
- Decreto de 9 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Gaiola Grande
situado no Município de Itapecuru, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 12 de agosto de 1996.
- Decreto de 9 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Monte
Castelo, situado no Município de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de agosto de
1996.

4006

4007
4008

4009

4010

4011

4012

4014

4015

4016

4017
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4158
(20) -

Decreto de 9 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária. o im6vel rural denominado Minas de Prata,
situado no Município de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 12 de agosto de 1996.

4018

(21) -

Decreto de 9 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Serra
Verde / Boa Vista situado no Município de João Câmara, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de
agosto de 1996.

4019

(22) -

Decreto de 9 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Amargosa
situado no Município de Itatira, Estado do Ceará, e dá outras provídênelas. Publicado no DO de 12 de agosto de 1996.

4020

(23) -

Decreto de 9 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Palmeirinha, situado no Município de Porto Franco, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 12 de agosto de 1996.

4021

(24) -

Decreto de 9 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
[lOS de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mundo
Novo, situado no Município de Russas, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 12 de agosto de 1996.

4022

(25) -

Decreto de 9 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de refonna agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Oregon
situado no Município de Ilhéus, Estado da Bahia, e dá outras provídências. Publicado no DO de 12 de agosto de 1996.

4023

(26) -

Decreto de 9 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Andirobal, situado
no Município de Vitória do Mearím, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 12 de agosto de 1996.

4024

(27) -

Decreto de 9 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
[lOS de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Campina,
situado no Município de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, e
dá outras providências. Publicado no DO de 12 de agosto de 1996. ......

4026

(28) -

Decreto de 9 de agosto de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Operações Oficiais de Crédito - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor
de R$ 132.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 12 de agosto de 1996.

4027

(29) -

Decreto de 9 de agosto de 1996 -Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
crédito suplementar no valor de R$ 1.630.000,00, para reforço de
dotação consignada no orçamento vigente. Publicado no DO de 12 de
agosto de 1996.

4028
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(30) -

Decreto de 9 de agosto de 1996 - Abre ao Orçamento da Seguridade
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
crédito suplementar no valor de R$ 23.919.500,00, para reforço de
dotações consignadas no orçamento vigente. Publicado no DO de 12 de
agosto de 1996.

4029

(31) -

Decreto de 9 de agosto de 1996 - Transfere para a Rádio Emissora
Convenção de Itu s.e Ltda. a concessão outorgada à Rádio Emissora
Convenção de Itu S.A, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Itu, Estado de São Paulo. Publicado no DO
de 12 de agosto de 1996.

4030

(32) -

Decreto de 9 de agosto de 1996 - Dispõe sobre a prestação de serviço
extraordinário, nos casos que menciona. Publicado no DO de 12 de
agosto de 1996.

4031

(33) -

Decreto de 9 de agosto de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Tribunal de Contas da União, crédito suplementar no valor
de R$ 135.000,00. para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 12 de agosto de 1996.

4032

(34) -

Decreto de 13 de agosto de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Operações Oficiais de Crédito - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$
613.300.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 14 de agosto de 1996.

4032

(35) -

Decreto de 14 de agosto de 1996 - Transfere a cumulatividade da
Embaixada do Brasil na República de Botsuana para a Embaixada do
Brasil na África do Sul. Publicado no DO de 15 de agosto de 1996.

4033

(36) -

Decreto de 14 de agosto de 1996 - Transfere a cumulatividade da
Embaixada do Brasil no Reino do Lesoto para a Embaixada do Brasil
na África do Sul. Publicado no DO de 15 de agosto de 1996.

4034

(37) -

Decreto de 14 de agosto de 1996 - Transfere a cumulatividade da
Embaixada do Brasil na República de Maurício para a Embaixada do
Brasil na África do Sul. PublicadonoDO de 15 de agosto de 1996.

4034

(38) -

Decreto de 14 de agosto de 1996 - Credenciá a Universidade da
Região de Joinville, com sede na Cidade de Joinville, Estado de Santa
Catarina. Publicado no DO de 15 de agosto de 1996.

4035

Decreto de 14 de agosto de 1996 - Credencia a Universidade do Oeste
de Santa Catarina, com sede na Cidade de Chapec6, Estado de Santa
Catarina. Publicado no DO de 15 de agosto de 1996.

4036

Decreto de 15 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária. o im6vel rural denominado Fazenda Barreirão / Buenos Aires ou Retiro, situado nos Municípios de Lagoa Grande
e Presidente Olegário. Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de agosto de 1996.

4036

Soci~ da

(39) -

(40) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 8, p. 4143-4167, ago. 1996

4160
(41) -

Decreto de 15 de agosto de 1996 - Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, em favor da Centrais Elétricas do Sul do Brasil
S. A. (Eletrosul), a área de terra que menciona. Publicado no DO de 16
de agosto de 1996.

403B

(42) -

Decreto de 15 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Manah Lotes n!.!s 26 e 37, situado no Município de Santana do Araguaia, Estado
do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de agosto de
1996.............................................................................................................

4039

(43) -

Decreto de 15 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Araquari, situado

no Município de Araquari, Estado de Santa Catarina, e dá outras
providências. Publicado no DO de 16 de agosto de 1996.

4041

(44) -

Decreto de 15 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Adélia, constituído pelo Lote n 2 90, Loteamento Marianópolis, Gleba-v,
2J.1 Etapa, situado no Município de Divinópolis do Tocantins, Estado do
Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de agosto
de 1996.

4042

(45) -

Decreto de 15 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Campestre / Garrote
Morto, também conhecido por Canto do Ferreira, Data Mutuns, situado
no Município de Chapadinha, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de agosto de 1996.................................

4043

(46) -

Decreto de 15 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mangabeira, situado no Município de Umbaúba, Estado de Sergipe, e dá
outras providências. Publicado no DO de 16 de agosto de 1996.

4044

Decreto de 15 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Malhada,
situado no Município de Canto do Buriti, Estado do Piauí, e dá outras
providências. Publicado no DO de 16 de agosto de 1996.

4045

(48) -

Decreto de 15 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Conquista, situado no Município de Santa Quitéria, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 16 de agosto de 1996.

4048

(49) -

Decreto de 15 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Reunidas
8apucaia ou Marbela, situado no Município de Bananeiras, Estado da
Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de agosto de
1996.............................................................................................................

4049

(50) -

Decreto de 15 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Maracajá

(47) -
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In situado no Município de Coroatá, Estado do Maranhão, e dá outras
(51) -

(52) -

providências. Publicado no DO de 16 de agosto de 1996.
Decreto de 15 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Jorge,
situado no Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 16 de agosto de 1996.

4050

Decreto de 15 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Nogueira ou Santa
Cruz, situado no Município de Coroatã, Estado do Maranhão. e dá
outras providências. Publicado no DO de 16 de agosto de 1996.

4051

Decreto de 15 de agosto de 1996 - Declara de interesse social. para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Gonçalo, situado no Município de Crateús, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 16 de agosto de 1996.
(54) - Decreto de 19 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Centro Novo,
situado no Município de Coroatá, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 20 de agosto de 1996.
(55) - Decreto de 19 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cajazeiras IBoa Vista, situado no Município de Russas, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 20 de agosto de 1996.

4049

(53) -

4052

4053

4055

(56) -

Decreto de 19 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
flns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mutirão,
situado no Município de Araguatins, Estado do Tocantins, e dá outras
providências. Publicado no DO de 20 de agosto de 1996.

4056

(57) -

Decreto de 19 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Campin1ws, situado no Município de Canavieiras, Estado da Bahia, edá outras providênciaaPublicado no DO de 20 de agosto de 1996.

4057

(58) -

Decreto de 19 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Caldeirão de
Baixo / Caldeirão de Cima, situado no Município de Pedro lI, Estado do
Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de agosto de

(59) -

(60) -

1996.

4058

Decreto de 19 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Sombrio,
situado no Município de Alto Santo, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 20 de agosto de 1996

4059

Decreto de 19 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bom
Jesus, situado no Município de Morada Nova, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 20 de agosto de 1996.

4060
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Decreto de 19 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santo
Antônio, conhecido por Fazenda do Confinamento, situado no Município de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de agosto de 1996.
(62) - Decreto de 19 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santo
Antônio, conhecido por Fazenda do Confinamento, situado no Município de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de agosto de 1996.
(63) - Decreto de 19 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santo
Antônio, conhecido por Fazenda do Confinamento, situado no Município de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de agosto de 1996.
(64) - Decreto de 19 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Holanda,
situado no Município de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de agosto de 1996.

(61) -

Decreto de 19 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bela Vista
ou MingaulJatobazinholCerrado, situado no Município de São João
D'Aliança, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO
de 20 de agosto de 1996.
- Decreto de 19 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Varig Agropeeuaria, situado no Município de Santa Maria da Boa Vista, Estado de
Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de agosto
de 1996.
- Decreto de 19 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santo
Antônio, conhecido por Fazenda do Confinamento, situado no Município de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de agosto de 1996.
- Decreto de 19 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santo
Antônio ou do Alagado, situado no Município de Passos Maia, Estado
de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de
agosto de 1996.
- Decreto de 19 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santo
Antônio, conhecido por Fazenda do Confinamento, situado no Município de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de agosto de 1996.......................................

4062

4063

4064

4065

(65) -

(66)

(67)

(68)

(69)

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 4143-4167, ago. 1996

4066

4066

4069

4070

4071

4163
(70) -

Decreto de 19 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído das Fazendas Sano
tana/Cerquinha/Duas Irmãs/Aroeiras/Alto e Mortinhos, situado no
Município de Mirador, Estado do Maranhão, e dá outras providências.
Publicado no no de 20 de agosto de 1996.

4072

(71) -

Decreto de 19 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Estância São
Joaquim, situado no Município de Santana do Livramento, Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 20 de
agosto de 1996.

4074

(72) -

Decreto de 20 de agosto de 1996 - Declara de utilidade pública a
Associação Beneficente Lar Irmão José, com sede na Cidade de Itapevi
(SP), e outras entidades. Publicado no DO de 21 de agosto de 1996. ....

4075

(73) -

Decreto de 22 de agosto de 1996 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Paiol, constituído pelas propriedades Monjolo, Brancas, Conchas,
João Crioulo e Laranjal, situado no Município de Cáceres, Estado
de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de
agosto de 1996.

4077

Decreto de 22 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São José,
conhecido por Fazenda Mirante, situado nos Municípios de Cáceres e
Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.
Publicado no no de 23 de agosto de 1996.
(75) - Decreto de 22 de agosto de 1996 -Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar
no valor de R$ 1.200.000.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de agosto de 1996.
(76) - Decreto de 26 de agosto de 1996 - Outorga concessão à empresa
Ferrovia Centro-Atlãntica S.A. para a exploração e desenvolvimento
do serviço público de transporte ferroviário de carga na Malha Centro-Leste e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de agosto
de 1996.

(74) -

(77) -

Decreto de 26 de agosto de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário
no valor de R$ 106.000.000,00. Publicado no DO de 27 de agosto de
1996.

Decreto de 26 de agosto de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, crédito extraordinário no valor de R$ 547.000.000,00, para os fins
que especifica. Publicado no DO de 27 de agosto de 1996.
(79) - Decreto de 26 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Jaguara-

4078

4079

4080

4081

(78) -

4082
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na I Floresta, situado no Município de Colinas, Estado do Maranhão, e
dá outras providências. Publicado no DO de 27 de agosto de 1996.

4083

(80) -

Decreto de 26 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Gleba
Estrela, situado no Município de Água Boa, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências. Publicado no DO de 27 de agosto de 1996.

4084

(81) -

Decreto de 26 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Bom Sossego, situado no Município de Bacabal, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 27 de agosto de 1996.

4085

(82) -

Decreto de 26 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural sem denominação,
conhecido como Currais Novos, situado no Município de Barras, Estado
do Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de agosto de
1996.............................................................................................................

4086

(83) -

Decreto de 26 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Piatan
Mirim (parte), composta dos imóveis rurais denominados Mata Pau,
Suuaco das Araras, Campo das Araras e Ubirajara, situado no Município de Canavieiras, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de agosto de 1996.

4087

(84) -

Decreto de 26 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Brasibel,
situado no Município de Jaguaretama, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 27 de agosto de 1996.

4089

(85) -

Decreto de 26 de agosto de' 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Santa Rita dos
Matães, ou Santa Rita ou Santa Filomeno, situado no Município de
Cod6, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO
de 27 de agosto de 1996.

4090

(86) -

Decreto de 26 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santo
Ângelo, situado no Município de Santana do Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de
agosto de 1996.

4091

(87) -

Decreto de 26 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santo
Antônio ou do Alagado, situado no Município de Passos Maia, Estado
de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de
agosto de 1996.

4092

(88) -

Decreto de 26 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fíns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Estância da Cruz,
conhecido por Estância e Cabanha Apolo 11, situado no Município de
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Santana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras
providências. Publicado no DO de 27 de agosto de 1996.
(89) - Decreto de 26 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Oiticiquinha IPalestina, situado nos Municípios de Independência e Tamboril, Estado
do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de agosto
de 1996.
(90) - Decreto de 27 de agosto de 1996 - Autoriza o aumento do capital
social da Valec - Engenharia. Construções e Ferrovias S.A. Publicado no DO de 28 de agosto de 1996.
(91) - Decreto de 27 de agosto de 1996 - Transfere à Samarco Mineração
S.A. a concessão outorgada à empresa Cimento Cauê S.A. pelo Decreto de 24 de janeiro de 1995. Publicado no DO de 28 de agosto de
1996.............................................................................................................
(92) - Decreto de 27 de agosto de 1996 - Encerra os trabalhos de inventariança da extinta Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (FCBIA). Publicado no DO de 28 de agosto de 1996.
(93) - Decreto de 28 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Três
Poderes I e lI, situado no Município de Formoso do Araguaia, Estado
do Tocantins, e dá outras providências. Publicado naDO de 29 de agosto
de 1996.
(94) - Decreto de 28 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Caracol,
situado no Município de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins, e
dá outras providências. Publicado no DO de 29 de agosto de 1996. ......
(95) - Decreto de 28 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Agua
Clara, situado no Município de Sítio D'Abadta, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 29 de agosto de 1996.
(96) - Decreto de 28 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sorocaba, situado
no Município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras
providências. Publicado no DO de 29 de agosto de 1996.
(97) - Decreto de 28 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Cerrado
das Piranhas, situado no Município de Formoso do Araguaia, Estado
do Tocantins, e dá outras providências. Publicado naDO de 29 de agosto
de 1996.
(98) - Decreto de 28 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Boca de Campo,
situado no Município de Pedra Grande, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de agosto de
1996.............................................................................................................

4093

4094

4095

4096

4097

4098

4099

4100

4101

4102

4103
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(99) -

Decreto de 28 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pirarucu,
situado no Município de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins, e
dá outras providências. Publicado no DO de 29 de agosto de 1996.

4104

(100) - Decreto de 28 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Manah Lotes n"e35, 42, 43, 44, 45, 46 e 47, situado nos Municípios de Santana
do Araguaia e Santa Maria das Barreiras, Estado do Pará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 29 de agosto de 1996.

4106

(101) - Decreto de 28 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bela Vista
ou Rio dos Poçossituado no Município de Matos Costa, Estado de Santa
Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de agosto
de 1996
,..........................................................
(102) - Decreto de 28 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Gleba Mercedes
Benz I, situado no Município de 'I'abaporã, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências. Publicado no DO de 29 de agosto de 1996.
(103) - Decreto de 28 de agosto de 1996 - Dá nova redação ao art. 211 do
Decreto de 9 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Comitê Nacional
da Qualidade e Produtividade. Publicado no DO de 29 de agosto de
1996.............................................................................................................
(104) - Decreto de 28 de agosto de 1996 - Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de
passagem, em favor da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), terrenos
que menciona. Publicado no DO de 29 de agosto de 1996.
(l05) - Decreto de 28 de agosto de 1996 - Dispõe sobre a criação da Área
de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba, nos Estados do Piauí,Maranhão e Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de
agosto de 1996.
(l06) - Decreto de 29 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Embaúba,
Fazendas Macuco / Diamantina e Fazenda Sol, situado no Município de
Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia, e dá outras providências.
Publicado no DO de 30 de agosto de 1996.

4107

4108

4109

4110

4129

4134

RETIFICAÇÕES
LEIS
9.275

Lei de 9 de maio de 1996 - Estima a receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1996. Publicada no DO de 10 de
maio de 1996, Edição Extra e retificada no DO de 12 de agosto de
1996.
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4137

4167
9.276 - Lei de 9 de maio de 1996 - Dispõe sobre o Plano Plurianual para o
período de 199611999 e dá outras providências. Publicada no DO de 10
de maio de 1996 e retificada no DO de 28 de agosto de 1996.

9.295 -

4138

Lei de 19 de julho de 1996 -Dispõe sobre os serviços de telecomu-

nicações e sua organização, sobre o órgão regulador e dá outras provi-

dências. Publicada no DO de 20 de julho de 1996, Edição Extra e
retificada no DO de 6 de agosto de 1996.

4139

MEDIDAS PROVISÓRJAS
1.483-15 -

Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 - Reduz o Imposto de

Importação para os produtos que especifica e dá outras providências.

Publicada no DO de 9 de agosto de 1996.
Retificada no DO de 12 de agosto de 1996.
1.501-12 -

3734
4141

Medida Provisória de 8 de agosto de 1996 - Altera a legislação

referente ao Adicionalao Frete paraaRenovaçãodaMarinhaMercante
(AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), e dá outras
providências. Publicada no DO de 9 de agosto de 1996.
Retificada no DO de 12 de agosto de 1996.

3834

4141

DECRETO
1.987 - Decreto de 20 de agosto de 1996 - Altera as alíquotas do Imposto
de Importação para as quotas, prazo, origem e produtos que especifica.

Publicado no DO de 21 de agosto de 1996................................................
Retificado no DO de 30 de agosto de 1996........................................

3987
4142

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 4143-4167, ago. 1996

ÍNDICE DE ASSUNTO

A
ABASTECIMENTO
Açúcar;Álcool; Estoque
Medida Provisória n 21,476-13, de lI! de agosto de 1996...........................

3702

AÇÕES
Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal, depósito,
autorização

Decreto n' 1.980, de 9 de agosto de 1996.....................................................

3968

ACORDO DE COOPERAÇÃO EM CI:tl:NCIA E TECNOLOGIA
Promulgação; Brasil e Estados Unidos
Decreto nº 1.984. de 15 de agosto de 1996

3983

ACORDORELATIVO À ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕESPOR SAT:tl:LITE .INTELSAT"
Texto, aprovação
Decreto Legislativo nl!87, de 30 de agosto de 1996....................................

3940

AÇÚCAR
Abastecimento
Medida Provisória n'21.476-13, de 12 de agosto de 1996...........................

3702

Medida Provisória n' 1.476-14, de 29 de agosto de 1996 ......_.._................

3895

ADICIONALAO FRETE PARAA RENOVAÇÃO DAMARINHAMERCANTE(AFRMM)
Legislação, alteração
Medida Provisória n!! 1.501-12, de 8 de agosto de 1996
Publicada no DO de 9 de agosto de 1998....................................................
Retificada no DO de 12 de agosto de 1996..................................................
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3834
4141

4170
ADMINISTRAÇÃO PúBLICA

Contrato; Licitação; Normas; Lei n" 8.666/93, alteração
Medida Provisória n" 1.500-13, de 8 de agosto de 1996............................

3832

Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória n!! 1.491-12, de 8 de agosto de 1996............................

3766

Entidade, extinção, dissolução; Encargos; Lei nl! 8.931194, alteração
Medida Provisória n!! 1.489-14, de 8 de agosto de 1996............................

3756

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Cargo em comissão, criação, reclassificação
Medida Provisória n'21.472·27, de 12 de agosto de 1996...........................
Medida Provisória n'21.472-28, de 29 de agosto de 1996..........................

3683
3876

ÁFRICA DO SUL

Embaixada do Brasil, transferência, cumulatividade
Reino do Lesoto
(36) Decreto de 14 de agosto de 1996
República de Botsuana
(35) Decreto de 14 de agosto de 1996
República de Maurício
(37) Decreto de 14 de agosto de 1996-.................................................

4034
4033
4034

AGRINCO, SANTA LUZIA (MA)

Interesse social, declaração
(7) Decreto de 6 de agosto de 1996

4004

ÃLCOOL

Abastecimento
Medida Provisória n!! 1.476-13. de 12 de agosto de 1996...........................
Medida Provisória n" 1.476-14, de 29 de agosto de 1996..........................

3702
3895

ANDIROBAL, VITÓRIA DO MEARIM (MA)

Interesse social, declaração
(26) Decreto de 9 de agosto de 1996

4024

APARELHO ver EQUIPAMENTOS
ARAQUARI, ARAQUARI (SC)

Interesse social, declaração
(43) Decreto de 15 de agosto

4041

ÁREA AGRíCOLA

Áreas Florestais; conversão, proibição; Lei ns 4.771/65, alteração
Medida Provisória n'! 1.511-1. de 22 de agosto de 1996

3858
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4171
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
DELTA DO PARNAÍBA
Criação; Piauí, Maranhão e Ceará

(105) Decreto de 26 de agosto de 1996

4129

ÁREA FLORESTAL
Conversão, proibição; Área agrícola; Lei nl!4.771/65, alteração
Medida Provisória n!! 1.511-1, de 22 de agosto de 1996

3858

ASSISTÊ:NCIA SOCIAL
Organização; Lei nl!8.742/93, alteração
Medida Provisória n!! 1.473-21, de 12 de agosto de 1996
Medida Provisória n' 1.473-22, de 29 de agosto de 1996

3688

__

3661

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E ASSISTENCIAL SÃO LEOPOLDO, CURITIBA (PR)

Utilidade pública, declaração
(10) Decreto de 7 de agosto de 1996

4006

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR IRMÃO JOSÉ, ITAPEVI (SP)
Utilidade pública, declaração

(72) Decreto de 20 de agosto de 1996

.

4075

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, PEDRO
OSÓRIO(RS)
Utilidade Pública, restabelecimento

(11) Decreto de 6 de agosto de 1996

,..............

4006

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS EXCEPCIONAIS,
CAMPOS DOS GOITACAZES (RJ)
Utilidade Pública, declaração

(72) Decreto de 20 de agosto de 1996

_._

4075

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS, MACEIÓ
(AL)
Utilidade Pública, declaração
(10) Decreto de 7 de agosto de 1996

4007

ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL, PORTO ALEGRE
(RS)
Utilidade Pública, restabelecimento

(11) Decreto de 6 de agosto de 1996

__
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4006

4172
ATIVIDADE AUDIOVISUAL
Mecanismos, criação; Lei ns 8.685/93, alteração
Medida Provisória nl!1.515, de 15 de agosto de 1996

3667

ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTROLE, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Gratificação de Desempenho e Produtividade
Medida Provisória nl!1.497/21, de 8 de agosto de 1996

3784

ATIVIDADE FINANCEIRA BANCÁRIA
Setor público estadual. redução de participação
Medida Provisória nº 1.514, de 7 de agosto de 1996

3662

AUDIOVISUAL ver ATIVIDADE AUDIOVISUAL
AUMENTO DE CAPITAL
Autorização; Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A

(90) Decreto de 27 de agosto de 1996

4095

Banco do Brasil S.A; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória ni} 1.504-5, de 8 de agosto de 1996

3844

B
BANCO DO BRASIL S.A
Aumento de Capital; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória n Q 1.504·5, de 8 de agosto de 1996

3844

BOCA DE CAMPO, PEDRA GRANDE (RN)
Interesse social, declaração

(98) Decreto de 28 de agosto de 1996

4103

BOM SOSSEGO, RACABAL (MA)
Interesse social, declaração

(81) Decreto de 26 de agosto de 1996

4085

c
CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES
FEDERAIS NÃO QUITADOS
Regulamentação
Medida Provisória n Q 1.490-12, de 8 de agosto de 1996

3757
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4173
CADE ver CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
CADIN ver CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E
ENTIDADES FEDERAIS NÃO QUITADOS
CALDEIRÃO DE BAIXO/CALDEIRÃO DE CIMA, PEDRO 11(PI)
Interesse social, declaração

(58) Decreto de 19 de agosto de 1996

4058

cÂMARA DE POLíTICA SOCIAL
Criação; Conselho de governo

Decreto n 21.981. de 13 de agosto de 1996

3970

CAMPESTRE/GARROTE MORTO, CHAPADINHA (MA)
Interesse social, declaração

(45) Decreto de 15 de agosto de 1996

4043

CAMPINHOS, CANAVIElRAS (BA)
Interesse social, declaração

(57) Decreto de 19 de agosto de 1996

4057

CAMPOS NOVOS (SC)
Imóvel; utilidade pública
(41) Decreto de 15 de agosto de 1996

4038

CANOLA

Valor de financiamento, fixação
Decreton!! 1.985, de 15 de agosto de 1996

3984

CARGO EM COMISSÃO
Criação

Advocacia-Geral da União
Medida Provisória n 21.472·27, de 111 de agosto de 1996

3683

Ministério da Fazenda
Medida Provisória n!! 1.472-27, de lil de agosto de 1996
Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab)

3683

Medida Prooisória n'1.472-27, de I' de agosto de 1996

3683

Criação; Ministério da Fazenda; Reclassificação; Advocacia-Geral
da União

Medida Provisória n' 1.472-28, de 29 de agosto de 1996 ....__..........

3876

Quantitativo; Administração pública

Medida Provisória n'1.491-12, de 8 de agosto de 1996
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3766

4174
Remanejamento
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Ministério das Comunicações
Decretonl! 1.988, de 27 de agosto de 1996

3989

Prorrogaçãode prazo;Ministérioda AdministraçãoFederal e Reforma do Estado; Decreto nl! 1.778/96
Ministério da Justiça
Decreto n 21.975, de 5 de agosto de 1996
Prorrogação de prazo; Decreto nl! 1.865/96, alteração

3964

Decreto n' 1.991, de 29 de agosto de 1996

3993

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ, CORONEL MACEDO (SP)
Utilidade Pública, declaração

(72) Decreto de 20 de agosto de 1996

4075

cEARÁ
Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba, criação; Piauí e Maranhão

(105) Decreto de 28 de agosto de 1996

4129

CENTRO NOVO, COROATÁ (MA)
Interesse social, declaração
(54) Decreto de 19 de agosto de 1996

4053

CEVADA

Valordo financiamento, fixação
Decreto n 21.985, de 15 de agosto de 1996

3984

CIKEL, SANTA LUZIA (MA)
Interesse social, declaração
(8) Decreto de 6 de agosto de 1996

4005

CIMENTO CAVÊ S.A.
Concessão transferência; Energia elétrica, produção; Samarco Minera-

çãoS.A.
(91) Decreto de 27 de agosto de 1996

4096

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
Alteração; Decreto-Lei n\!1.002169

Lei n' 9.299, de 7 de agosto de 1996

3658
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4175
CÓDIGO FLORESTAL ver ÁREA FLORESTAL
CÓDIGO PENAL MILITAR
Alteração; Decreto-Lei n 2 l.OOV69
Lei n' 9.299, de 7 de agosto de 1996

3658

cOLÉGIO SANTA RITA, AREIA (PB)

Utilidade Pública, declaração
(72) Decreto de 20 de agosto de 1996

4075

COMITJ!: NACIONAL DA QUALIDADE E PRODUTMDADE
Disposição; Decreto Não Nwnerado 20/95, alteração

(103) Decreto de 28 de agosto de 1996

4109

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)
Recursos; Companhia Fluminense de Trens Urbanos (Flumitrens); Lei

n' 8.995/95, alteração
Medida Provisória n' 1.468·9, de I' de agosto de 1996
Medida Provisória n' 1.468·10, de 29 de agosto de 1996

3672
3865

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA (CODEBA)
Inclusão, Programa Nacional de Desestatização (PND)

Decreton'l.990, de 29 de agosto de 1996

3991

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRAS)
Recursos, utilização; Fundo da Marinha Mercante

Medida Provisória n'1.469·8, de I' de agosto de 1996
Medida Provisória n'l.469·9, de 29 de agosto de 1996

3673
3866

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ (CDC)
Inclusão, Programa Nacional de Deseatatização (PND)
Decreto n 21.990, de 29 de agosto de 1996

3991

COMPANHIA DOCAS DO ESpíRITO SANTO (CODESA)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)

Decreton'l.990, de 29 de agosto de 1996

3991

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)

Decreton'1.990, de 29 de agosto de 1996
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3991

4176
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃo (CODOMAR)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Decreto n~ 1.990, de 29 de agosto de 1996

3991

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ (CDP)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Decreto nS! 1.990, de 29 de agosto de 1996

3991

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (CDRJ)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Decreto n 21.990, de 29 de agosto de 1996

3991

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE (CODERN)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)

Decreton" 1.990, de 29 de agosto de 1996

3991

COMPANHIA FLUMINENSE DE TRENS URBANOS (FLUMITRENS)
Pagamento de pessoal; Recursos; Lei nll 8.995/95, alteração
Medida Provisória n 21.468-9, de 12 de agosto de 1996
Medida Provisória n Q 1.468-10, de 29 de agosto de 1996

3672
3865

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE)
Autarquia, transformação; Lei n2 8.884194, alteração
Medida Provisória n!! 1.465-6, de 27 de agosto de 1996

3862

CONSELHO DE GOVERNO
Câmara de Política Social, criação
Decreto nl! 1.981, de 13 de agosto de 1996

3970

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
Sistema Financeiro Nacional, reestruturação
Medida Provisória n!! 1.507-10, de 16 de agosto de 1996

3852

CONSELHO NACIONAL DE SAúDE
Atribuições; Organização; Decreto n2 99.438/90, alteração

Decreton" 1.974, de 5 de agosto de 1996

3963

CONSUMIDOR
Proteção; Lei n" 8.078190, alteração
Lei n" 9.298, de I' de agosto de 1996

3657
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4177
CONTRATO
Administração pública; Lei n" 8.666/93, alteração
Medida Provisória n!!.1.500-13, de 8 de agosto de 1996

3832

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Serviço público; Interesse público; Lei n 2 8.745/93, alteração
Medida Provisória n!!1.505·5, de 8 de agosto de 1996

3848

CONTRATO TEMPORÁRIO ver CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
CONVENÇÃOINTERAMERICANAPARAPREVENIR,PUNIREEREADI.
CAR A VIOL/!:NCIA CONTRA A MULHER
Promulgação

Decreto uI! 1.973, de 111 de agosto de 1996

3953

CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE NORMAS GERAIS DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO
Promulgação
Decreto nl! 1.979, de 9 de agosto de 1996

3967

CONVENÇÕES DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO
N'S 163, 164, 165 E 166
Texto, aprovação

DecretoLegislativo n!! 74, de 19 de agosto de 1996

3931

CONV/!:NIO CONSTITUTIVO DO BANCO AFRICANO DE DESENVOLVI·
MENTO
Texto, aprovação; Fundo Africano de Desenvolvimento

DecretoLegislativo nl!88, de 30 de agosto de 1996

3941

COPAL, SANTA LUZIA (MA)

Interesse social, declaração
(6) Decreto de 6 de agosto de 1996

4002

CRÉDITO EXTRAORDINÃRIO
Encargos Financeiros da União
Medida Provisória nº 1.466-3, de 1!;/ de agosto de 1996
Medida Provisória n Q 1.466-4, de 29 de agosto de 1996

3670
3863

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)
Medida Provisória nº 1.467·4, de 29 de agosto de 1996
(78) Decreto de 26 de agosto de 1996

3864
4082
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4178
Ministério do Planejamento e Orçamento
Medida Provisória n!! 1.503-3, de 8 de agosto de 1996

3843

Ministério dos Transportes
Medida Provisória n'.! 1.513, de 6 de agosto de 1996
(77) Decreto de 26 de agosto de 1996

3661
4081

CRÉDITO PRESUMIDO
Utilização. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Medida Provisória nl! 1.484·23, de 12 de agosto de 1996
Medida Provisória nl! 1.484-24, de 29 de agosto de 1996

3732
3925

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Ministério da Educação e do Desporto

(29) Decreto de 9 de agosto de 1996
(30) Decreto de 9 de agosto de 1996

4028
4029

Ministério da Saúde

(75) Decreto de 22 de agosto de 1996

4079

Operações Oficiais de Crédito

(28) Decreto de 9 de agosto de 1996
(34) Decreto de 13 de agosto de 1996

4027
4032

Tribunal de Contas da União

(33) Decreto de 9 de agosto de 1996

4032

CRÉDITO RURAL
Normas; Lei nl!9.138/95, alteração
Medida Provisória n!! 1.512-1 de 29 de agosto de 1996

3927

CURRAIS NOVOS, BARRAS (PI)
Interesse social, declaração
(82) Decreto de 26 de agosto de 1996

4086

CUSTEIO
Plano, criação
Medida Provisória n!! 1.475-17,12 de agosto de 1996

3700

D
DÉCIMOS
Criação; Servidor público civil; Remuneração; Leis nss 8.112190 e

8.911/94, alteração
Medida Provisória n!! 1.480-20, de 12 de agosto de 1996
Medida Provisória n!! 1.480·21, de 29 de agosto de 1996

3714
3907
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4179
DELTA DO PARNAíBA ver ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DELTA
DO PARNAíBA
DEPARTAMENTO DE pOLíCIA FEDERAL (DPF)
Ministério da Justiça; Programa de Modernização, Agilização, Aprimoramento e Segurança da Fiscalização do Tráfico Internacional e do
Passaporte Brasileiro, criação

Decreto n' 1.983, de 14 de agosto de 1996

3972

DESAPROPRIAÇÃO
Imóvel

Campos Novos (SC)
(41) Decreto de 15 de agosto de 1996
Corumbá (MS); Canoas (RS)
(104) Decreto de 28 de agosto de 1996

4038
4110

Imóvel; Reforma agrária
Agrinco, Santa Luzia (MA)

(7) Decreto de 6 de agosto de 1996
Aodirobal, Vitória do Mearim (MA)
(26) Decreto de 9 de agosto de 1996
Araquarí, Araquari (SC)
(43) Decreto de 15 de agosto de 1996
Boca de Campo, Pedra Grande (RN)
(98) Decreto de 28 de agosto de 1996
Bom Sossego, Bacabal (MA)
(81) Decreto de 26 de agosto de 1996
Caldeirão de Baixo/Caldeirão de Ciroa, Pedro 11 (PI)
(58) Decreto de 19 de agosto de 1996

4004
4024
4041
4103
4085
4058

Campinhos, Canavieiras (BA)

(57) Decreto de 19 de agosto de 1996
Campestre/Garrote Morto, Chapadinha (MA)
(45) Decreto de 15 de agosto de 1996

4057
4043

Centro Novo, Coroatá (MA)

(54) Decreto de 19 de agosto de 1996
Cikel, Santa Luzia (MA)
(8) Decreto de 6 de agosto de 1996
Copal, Santa Luzia (MA)
(6) Decreto de 6 de agosto de 1996

4053
4005
4002

Currais Novos, Barras (P!)

(82) Decreto de 26 de agosto de 1996

4086

Estância da Cruz, Santana do Livramento (RS)

(88) Decreto de 26 de agosto de 1996
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4093

4180
Estância São Joaquim, Santana do Livramento (RS)

(71) Decreto de 19 de agosto de 1996
Fazenda Água Clara, Sítio D'Abadia (GO)
(95) Decreto de 28 de agosto de 1996
Fazenda Amargosa, Itatira (CE)
(22) Decreto de 9 de agosto de 1996

4074
4100
4020

Fazenda Bacuri, Coroatá (MA)

(16) Decreta de 9 de agosto de 1996
Fazenda Baixa da Areia, Canindé (CE)
(9) Decreta de 6 de agosto de 1996

4014
4006

Fazenda BarreirãolBuenos Aires, Lagoa Grande e Presidente Ole-

gário(MG)
(40) Decreto de 15 de agosto de 1996
Fazenda Bela Vista ou Rio dos Poços, Matos Costa (SC)
(101) Decreto de 28 de agosto de 1996
Fazenda Bela Vista, São João D'Aliança (GO)
(65) Decreto de 19 de agosto de 1996
Fazenda Bom Jesus, Morada Nova (CE)
(60) Decreto de 19 de agosto de 1996
Fazenda Brasibel, Joguaretama (CE)
(84) Decreto de 26 de agosto de 1996
Fazenda CajazeirasIBoa Vista, Russas (CE)
(55) Decreto de 19 de agosto de 1996
Fazenda Campina, Bodoquena (MS)
(27) Decreta de 9 de agosto de 1996
Fazenda Caracol, Formoso do Araguaia (TO)
(94) Decreto de 28 de agosto de 1996
Fazenda Cerrado das Piranhas, Fonnoso do Araguaia (TO)
(97) Decreto de 28 de agosto de 1996
Fazenda Conquista, Santa Quitéria (CE)
(48) Decreto de 15 de agosto de 1996
Fazenda Embaúba, Santa Cruz Cabrália (BA)
(106) Decreto de 29 de agosto de 1996
Fazenda Holanda, Goiás (GO)
(64) Decreto de 19 de agosto de 1996
Fazenda Malhada, Canto do Buriti (Pl)
(47) Decreto de 15 de agosto de 1996
Fazenda Manah -Lotes 26 e 37, Santana do Araguaia (PA)
(42) Decreto de 15 de agoato de 1996
Fazenda Manah, Santana do Araguaia e Santa Maria das Barreiras

4036
4107
4066
4060
4089
4055
4026
4099

4102
4048

4134
4065

4045
4039

(PA)

(100) Decreto de 28 de agosto de 1996

4106
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4181
Fazenda Mangabeira, Umbaúba (SE)
(46) Decreto de 15 de agosto de 1996
Fazenda Monte Castelo, Esperantinópolis (MA)
(19) Decreto de 9 de agosto de 1996

Fazenda Mundo Novo, Russas (CE)
(24) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fazenda Mutirão, Araguatins (TO)
(56) Decreto de 19 de agosto de 1996
Fazenda Normandia - Gleba I, Caruaru (PE)
(l) Decreto de l' de agosto de 1996
Fazenda Oregon, Ilhéus (BA)
(25) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fazenda Ouro Branco, Choro(CE)
(17) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fazenda Paiol, Cáceres (MT)
(73) Decreto de 22 de agosto de 1996

Fazenda Palmeirinha, Porto Franco (MA)
(23) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fazenda Piatan Mirim, Canavieiras (BA)
(83) Decreto de 26 de agosto de 1996
Fazenda Picada, Nova Russas (CE)
(5) Decreto de 6 de agosto de 1996
Fazenda Pirarucu, Formoso do Araguaia (TO)
(99) Decreto de 28 de agosto de 1996
Fazenda Quixaba, Santa Quiléria (CE)
(12) Decreto de 8 de agosto de 1996
Fazenda Reunidas Sapucaia, Bananeiras (PB)
(49) Decreto de 15 de agosto de 1996
Fazenda Santa Adélia, Divinópolis do Tocantins (TO)
(44) Decreto de 15 de agosto de 1996
Sumal, Santa Luzia (MA)
(14) Decreto de 8 de agosto de 1996
Fazenda Santo Ângelo, Santana do Livramento (RS)

4044

4017
4022
4056
3997
4023
4015
4077
4021
4087
4001
4104
4009
4049
4042
4011

(86) Decreto de 26 de agosto de 1996

4091

Fazenda Santo Antônio, Passos Maia (Se)
(61) Decreto de 19 de agosto de 1996
(62) Decreto de 19 de agosto de 1996
(63) Decreto de 19 de agosto de 1996
(67) Decreto de 19 de agosto de 1996
(68) Decreto de 19 de agosto de 1996
(69) Decreto de 19 de agosto de 1996
(87) Decreto de 26 de agosto de 1996

4062
4063
4064
4069
4070
4071
4092
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4182
Fazenda São Gonçalo, Crateús (CE)

(53) Decreto de 15 de agosto de 1996

4052

Fazenda São Jorge, Santa Luzia (MA)

(51) Decreto de 15 de agosto de 1996

4050

Fazenda São José, Cáceres, Mirassol D'Oeste (MT)

(74) Decreto de 22 de agosto de 1996

4078

Fazenda São JoséINogueira, Mossoró (RN)

(4) Decreto de 6 de agosto de 1996
Fazenda São José, Sapé (PB)
(2) Decreto de 6 de agosto de 1996

4000
3998

Fazenda SeITa VerdeIBoa Vista, João Câmara (RN)

(21) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fazenda Sombrio, Alto Santo (CE)
(59) Decreto de 19 de agosto de 1996

4019
4059

Fazenda Tapuio!Lagoa do Cazuza, Miguel Alves e Porto (PI)

(13) Decreto de 8 de agosto de 1996

4010

Fazenda Três Poderes I e 11, Formoso do Araguaia (TO)

(93) Decreto de 28 de agosto de 1996

4098

Fazenda Três Voltas, Parauapebas (PA)

(3) Decreto de 6 de agosto de 1996

3999

Fazendas Santana/CerquinhalDuas Irmãs/Aroeiras/Alto e Morrinhos, Mirador (MA)

(70) Decreto de 19 de agosto de 1996
Gaiola Grande, ltapecoru (MA)
(18) Decreto de 9 de agosto de 1996

4072
4016

Gleba Estrela, Água Boa (MT)

(80) Decreto de 26 de agosto de 1996

4084

Gleba Mercedes Bens I, Tabaporã (MT)

(102) Decreto de 28 de agosto de 1996

4108

JaguaranaIFloresta, Colinas (MA)

(79) Decreto de 26 de agosto de 1996
Maracajá Ill, Coroalá (MA)
(50) Decreto de 15 de agosto de 1996

4083
4049

Minas de Prata, Vitória do Mearim (MA)

(20) Decreto de 9 de agosto de 1996

4018

Nogueira ou Santa Cruz, Coroatâ (MA)

(52) Decreto de 15 de agosto de 1996

4051

OiticiquinhaIPalestina, Independência e Tamboril (CE)

(89) Decreto de 26 de agosto de 1996
Paraíso, Coroalá (MA)
(15) Decreto de 9 de agosto de 1996

4094
4012
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4183
Santa Rita dos Matães, Codó (MA)
(85) Decreto de 26 de agosto de 1996
Sorocaba, Upanema (RN)
(96) Decreto de 28 de agosto de 1996
Varig Agropecuária, Santa Maria da Boa Vista (PE)
(66) Decreto de 19 de agosto de 1996
DIESEL ver ÓLEO DIESEL
DiRETORIA-GERAL DE ASSUNTOS CONSULARES, JURíDICOS E DE
ASSIST1lNCIA A BRASILEIROS NO EXTERIOR
Ministério das Relações Exteriores; Programa de Modernização, Agilização, Aprimoramento e Segurança da Fiscalização do Tráfego Internacional e do Passaporte Brasileiro, criação
Decreto n'11.983, de 14 de agosto de 1996

4090

4101
4066

3972

OlviDA MOBILIÁRIA
Município de São Paulo; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n'l 64, de 30 de agosto de 1996

3949

DOCUMENTOS DE VIAGEM ver REGULAMENTO DE DOCUMENTOS DE
VIAGEM

E
ELEIÇÕES
Normais; Propaganda eleitoral gratuita, Lei n2 8.713/93, regulamentação
Decreto n' 1.976, de 6 de agosto de 1996

3964

ELEIÇÕES MUNICIPAIS
Normas, Lei n!:! 9.100/95, alteração

Lei n' 9.301, de 29 de agosto de 1996

3660

EMBAIXADA DO BRASIL
Transferência, cumulatividade
Reino do Lesoto; África do Sul

(36) Decreto de 14 de agosto de 1996
República de Botsuana; África do Sul
(35) Decreto de 14 de agosto de 1996
República de Maurício; África do Sul
(37) Decreto de 14 de agosto de 1996

4034
4033
4034

EMBARCAÇÕES PESQUEIRAS NACIONAIS
Óleo diesel, auxílio pecuniário, concessão

Medida Provisória n!? 1.517, de 30 de agosto de 1996
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3669

4184
EMPRÉSTIMO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
ENCARGOS FINANCEIROS
Administração Pública Federal; Entidade, extinção, dissolução; Lei nO

8.931/94, alteração
Medida Provisória n' 1.489·14, de 8 de agosto de 1996

3756

Crédito Extraordinário
Medida Provisória n 21.466-3, de P!de agosto de 1996

3670

Orçamento Fiscal da União; Crédito Extraordinário
Medida Provis6ria n 21.466-4, de 29 de agosto de 1996

3863

ENERGIA ELÉTRICA
Concessão, transferência; Samarco Mineração S.A.; Cimento Cauê

(91) Decreto de 27 de agosto de 1996

4096

EQUIPAMENTOS

Aquisição; Impostosobre Produtos Industrializados(IPI), isenção
Medida Provisória n' 1.508·8, de 16 de agosto de 1996

3854

ESTADO DE SÃO PAULO
Letra Financeira do Tesouro, emissão; Precatório, liquidação

Resolução n!! 65, de 30 de agosto de 1996

3950

ESTADOS UNIDOS

Acordo de Cooperação em Ciência e Tecnologia,promulgação
Decreto n'l1.984, de 15 de agosto de 1996

3983

ESTÃNCIA DA CRUZ, SANTANA DO LIVRAMENTO (RS)
Interesse social, declaração

(88) Decreto de 26 de agosto de 1996

4093

ESTÃNCIA SÃO JOAQUIM, SANTANA DO LIVRAMENTO (RS)
Interesse social, declaração

(71) Decreto de 19 de agosto de 1996

4074

EXÉRCITO
Terra pública federal, uso especial; Decreto n1l97.596/89, alteração

Decreto n' 1.978, de 7 de agosto de 1996

3966
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4185

F
FACULDADE DE MEDICINA DO TRIÂNGULO MINEIRO
Servidor; Prestação de serviço extraordinário, autorização

(32) Decreto de 9 de agosto de 1996

4031

FAZENDA ÁGUA CLARA, SíTIO D'ABADIA (GO)
Interesse social, declaração

(95) Decreto de 28 de agosto de 1996

4100

FAZENDAAMARGOSA,ITATIRA(CE)
Interesse social, declaração

(22) Decreto de 9 de agosto de 1996

4020

FAZENDA BACURI, COROATÁ (MA)
Interesse social, declaração

(16) Decreto de 9 de agosto de 1996

4014

FAZENDA BAlA DA AREIA, CANlNDÉ (CE)
Interesse social, declaração

(9) Decreto de 6 de agosto de 1996

4006

FAZENDA BARREIRÃOIBUENOS AIRES, LAGOA GRANDE E PRESIDENTE OLEGÁRIO (MG)
Interesse social, declaração

(40) Decreto de 15 de agosto de 1996

4036

FAZENDA BELA VISTA OU RIO DOS POÇOS, MATOS COSTA (SC)
Interesse social, declaração

(101) Decreto de 28 de agosto de 1996

4107

FAZENDA BELA VISTA, SÁO JOÃO D'ALlANÇA (GO)
Interesse social, declaração

(65) Decreto de 19 de agosto de 1996

4066

FAZENDA BOM JESUS, MORADA NOVA (CE)
Interesse social, declaração

(60) Decreto de 19 de agosto de 1996

4060

FAZENDA BRASIBEL, JAGUARETAMA (CE)
Interesse social, declaração

(84) Decreto de 26 de agosto de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,v. 188, n. 8, p. 4169-4224, ago. 1996

4089

4186
FAZENDA CAJAZEIRASIBOA VISTA, RUSSAS (CE)
Interesse social. declaração
(55) Decreto de 19 de agosto de 1996

4055

FAZENDA CAMPINA, BODOQUENA (MS)
Interesse social, declaração
(27) Decreto de 9 de agosto de 1996

4026

FAZENDA CARACOL, FORMOSO DO ARAGUAIA (TO)
Interesse social, declaração
(94) Decreto de 28 de agosto de 1996

4099

FAZENDA CERRADO DAS PIRANHAS, FORMOSO DO ARAGUAIA (TO)
Interesse social, declaração
(97) Decreto de 28 de agosto de 1996

4102

FAZENDA CONQUISTA, SANTA QUITÉRIA (CE)
Interesse social, declaração
(48) Decreto de 15 de agosto de 1996

4048

FAZENDA EMBAúBA, SANTA CRUZ CABRÁLlA (BA)
Interesse social, declaração
(10B) Decreto de 29 de agosto de 1996

4134

FAZENDA HOLANDA, GOIÁS (GO)
Interesse social, declaração
(64) Decreto de 19 de agosto de 1996

4065

FAZENDA MALHADA, CANTO DO BURITI (PI)
Interesse social, declaração
(47) Decreto de 15 de agosto de 1996

4045

FAZENDAMANAH-LOTES N's 26E 37, SANTANA DO ARAGUAIA (PA)
Interesse social, declaração
(42) Decreto de 15 de agosto de 1996

4039
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4187
FAZENDA MANAH, SANTANA DO ARAGUAIA E SANTA MARIA DAS
BARREIRAS (P A)
Interesse social, declaração

(100) Decreto de 2 de agosto de 1996

4106

FAZENDA MANGABEIRA, UMBAÚBA (SE)
Interesse social, declaração

(46) Decreto de 15 de agosto de 1996

.

4044

FAZENDA MONTE CASTELO, ESPERANTINÓPOLIS (MA)
Interesse social, declaração
(19) Decreto de 9 de agosto de 1996

.

4017

FAZENDA MUNDO NOVO, RUSSAS (CE)
Interesse social, declaração

(24) Decreto de 9 de agosto de 1996

4022

FAZENDA MUTIRÃO, ARAGUATINS (TO)
Interesse social, declaração

(56) Decreto de 19 de agosto de 1996

.

4056

FAZENDA NORMANDIA-GLEBA I, CARUARU (PE)
Interesse social, declaração
(1) Decreto de lI!de agosto de 1996

3997

FAZENDA OREGON, ILHÉUS mA)
Interesse social, declaração
(25) Decreto de 9 de agosto de 1996

4023

FAZENDA OURO BRANCO, CHORÓ (CE)
Interesse social, declaração

(17) Decreto de 9 de agosto de 1996

4015

FAZENDA PAIOL, CÁCERES (MT)
Interesse social, declaração

(73) Decreto de 22 de agosto de 1996
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4077

4188
FAZENDA PALMEIRINHA, PORTO FRANCO (MA)
Interesse social, declaração

(23) Decreto de 9 de agosto de 1996

4021

FAZENDA PIATAN MIRIN, CANAVIEIRAS (BA)
Interesse social, declaração

(83) Decreto de 26 de agosto de 1996

4087

FAZENDA PICADA, NOVA RUSSAS (CE)
Interesse social, declaração
(5) Decreto de 6 de agosto de 1996

4001

FAZENDA PIRARUCU, FORMOSO DO ARAGUAIA (TO)
Interesse social, declaração
(99) Decreto de 28 de agosto de 1996

4104

FAZENDA QUIXABA, SANTA QUITÉRIA (CE)
Interesse social, declaração

(12) Decreto de 8 de agosto de 1996

4009

FAZENDA REUNIDAS SAPUCAIA, BANANEIRAS (PB)
Interesse social, declaração
(49) Decreto de 15 de agosto de 1996

4049

FAZENDA SANTA ADÉLIA
Interesse social, declaração
(44) Decreto de 15 de agosto de 1996

4042

FAZENDA SANTO ÂNGELO, SANTANA DO LIVIIAMENTO (RS)
Interesse social, declaração
(86) Decreto de 26 de agosto de 1996

4091

FAZENDA SANTO ANTÔNIO, PASSOS MAIA (SC)
Interesse social, declaração
(61) Decreto de 19 de agosto de 1996
(62) Decreto de 19 de agosto de 1996
(63) Decreto de 19 de agosto de 1996
(67) Decreto de 19 de agosto de 1996
(68) Decreto de 19 de agosto de 1996
(69) Decreto de 19 de agosto de 1996
(87) Decreto de 26 de agosto de 1996

4062
4063
4064
4069
4070
4071
4092
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4189
FAZENDASÃO GONÇALO, CRATÊUS(CE)
Interesse social, declaração
(53) Decreto de 15 de agosto de 1996 .......................................................

4052

FAZENDASÃO JORGE, SANTALUZIA(MA)
Interesse social, declaração
(51) Decreto de 15 de agosto de 1996 .......................................................

4050

FAZENDASÃO JOSÉ, CÁCERES,MlRASSOL D'OESTE (MT)
Interesse social, declaração
Fazenda São José. Cáceres, Mirassol D'Oeste (MT)

(74) Decreto de 22 de agosto de 1996

4078

FAZENDASÃO JOSÉ/NOGUElRA, MOSSORÓ (RN)
Interesse social, declaração
(4) Decreto de 6 de agosto de 1996

4000

FAZENDASÃO JOSÉ, SAPÉ (PB)
Interesse social, declaração
(2) Decreto de 6 de agosto de 1996

3998

FAZENDASERRA VERDElBOA VISTA,JOÃO cÂMARA (RN)
Interesse social, declaração

(21) Decreto de 9 de agosto de 1996

4019

FAZENDASOMBRIO,ALTOSANTO(CE)
Interesse social, declaração
(59) Decreto de 19 de agosto de 1996

4059

FAZENDATAPUlOILAGOA DO CAZUZA, M1GUELALVES E PORTO (PI)
Interesse social, declaração

(13) Decreto de 8 de agosto de 1996

4010

FAZENDATRÊS PODERES I E 11, FORMOSO DO ARAGUAIA (TO)
Interesse social, declaração

(93) Decreto de 28 de agosto de 1996

4098

FAZENDA TRÊs VOLTAS, PARAUAPEBAS (PA)
Interesse social, declaração
(3) Decreto de 6 de agosto de 1996
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3999

4190
FAZENDAS SANTANAlCERQillNHAlDUAS IRMÃS/AROEIRAS/ALTO E
MORRINHOS, MIRADOR (MA)
Interesse social, declaração

(70) Decreto de 19 de agosto de 1996

4072

FEIJÃO
Preço mínimo básico, fixação
Decreton!1 1.986, de 15 de agosto de 1996

3986

FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.
Concessão; Transporte Ferroviário de Carga

(76) Decreto de 26 de agosto de 1996

4080

FINANÇAS E CONTROLE ver SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO
FORÇAS ARMADAS
Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação
Medida Provisória nIl.1.492-12, de 8 de agosto de 1996

3768

FUNÇÃO GRATIFICADA
Quantitativo; Administração Pública
Medida Provisória n!! 1.491-12, de 8 de agosto de 1996

3766

FUNDAÇÃO CASA DO PENEDO, PENEDO (AL)
Utilidade pública, declaração

(72) Decreto de 20 de agosto de 1996

4075

FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO PARAAINFÃNCIA E ADOLESCÊ:NCIA(FCBIA)
Inventariança, encerramento
(92) Decreto de 27 de agosto de 1996

4097

FUNDAÇÃO FILANTRÓPICA E BENEFICENTE DE SAúDE ARNALDO
GAVAZZA FILHO, PONTE NOVA (MG)
Utilidade Pública, declaração

(lO) Decreto de 7 de agosto de 1996

4007
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4191
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERALDE UBERLÂNDIA
Servidor; Prestação de serviço extraordinário, autorização

(32) Decreto de 9 de agosto de 1996

4031

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERALDOMATO GROSSO
Servidor; Prestação de serviço extraordinário, autorização
(32) Decreto de 9 de agosto de 1996

4031

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERALDE MATO GROSSO DO SUL
Servidor; Prestação de serviço extraordinário, autorização

(32) Decreto de 9 de agosto de 1996

4031

FUNDO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO
Convênio Constitutivo do Banco Africano de Desenvolvimento; Texto,
aprovação
Decreto Legislativo n!!88, de 30 de agosto de 1996

3941

FUNDO DAMARINHA MERCANTE (FMM)
Legislação, alteração

Medida Provisória n' 1.501·12, de 8 de agosto de 1996.
Publicada no DO de 9 de agosto de 1996 .
Retificada no DO de 12 de agosto de 1996

3834
4141

Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
Medida Provisória nl!1.471-22, de 12 de agosto de 1996
Medida Provisória n!! 1.471·23, de 29 de agosto de 1996

3872

3679

Recursos, utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloyd-

brás)
Medida Provisória n' 1.469-8, de l' de agosto de 1996
Medida Provisória n' 1.469-9, de 29 de agosto de 1996

_..................

3673
3866

FUNDO DE AMORTIZAÇÃO DA DíVIDAPúBLICA MOBILIÁRIA FEDE·
RAL
Ações, depósito, autorização

Decreto n' 1.980, de 9 de agosto de 1996

3968

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
Legislação, alteração; Lei n 2 8.019/90, alteração
Medida Provisória n' 1.475-17, de I' de agosto de 1996
Medida Provisória nQ 1.475-18, de 29 de agosto de 1996

3700
3893

Recursos, alocação; Sistema Único de Saúde (SUS)
Medida Provis6ria n Q 1.494-10, de 8 de agosto de 1996

3775

Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
Medida Provisória n Q 1.471-22, de lI!de agosto de 1996

3674

Medida Provisória n' 1.471·23, de 29 de agosto de 1996

3872
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4192
FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAIS (FCVS)
Funcionamento; Legislação

Medida Provisória nl! 1.493-8, de 8 de agosto de 1996

3773

FUNDO DE ESTARILIDADE DO SEGURO RURAL (FESR)
Funcionamento; Legislação

Medida Provisória nl!1.493-8, de 8 de agosto de 1996

3773

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
Débito; Dívida ativa, inscrição; Lei n9 8.844/94, alteração
Medida Provisória nl! 1.478-14, de 12de agosto de 1996
Medida Provisória nl!1.478-15, de 29 de agosto de 1996

3710
3903

Normas; Lei n" 8.036/90, alteração
Medida Provisória n" 1.478-14, de 12 de agosto de 1996
Medida Provisória n 21.478-15, de 29 de agosto de 1996

3710
3903

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PISIPASEP
Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
Medida Provisória nl! 1.471·22, de 12 de agosto de 1996
Medida Provisória n!J.1.471-23, de 29 de agosto de 1996

3679
3872

FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
(FUNTREDE)
Funcionamento; Legislação
Medida Provisória n H 1.493-8, de 8 de agosto de 1996

3773

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Contribuição; Financiamento das ações e serviços de saúde
Emenda Constitucional nl! 12, de 16 de agosto de 1996

3653

G
GAIOLA GRANDE, ITAPECURU (MA)
Interesse social, declaração
(18) Decreto de 9 de agosto de 1996

4016

GLEBA ESTRELA, ÁGUA BOA (MT)
Interesse social, declaração
(80) Decreto de 26 de agosto de 1996

4084

GLEBA MERCEDES BENS I, TAPORÃ (MT)
Interesse social, declaração
(102) Decreto de 28 de agosto de 1996

4108

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 8, p. 4169-4224, ago. 1996

4193
GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET)
Criação; Militar; Forças Armadas
n~ 1.492-12, de 8 de agosto de 1996

Medida Provisória

3757

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO
Criação; Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária
Medida Provisória n!! 1.496·20, de 8 de agosto de 1996

3781

GRATIfICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VOO
Criação; Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego (DACTA)
Medida Provisória n!! 1.496-20, de 8 de agosto de 1996

3871

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)
Criação; Atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento
Medida Provisória n!! 1.497-21, 8 de agosto de 1996

3784

GRUPO-DEFESA AÉREA E CONTROLE DO TRÁFEGO (DACTA)
Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, criação

Medida Provisória n' 1.496-20, de 8 de agosto de 1996 .._._

._

._.._.._

3781

GRUPO EXECUTIVO DE REPRESSÃO AO TRABALHO FORÇADO (GERTRAF)

Criação; Decreto n!! 1.538195, alteração
Decreto n'21.982, de 14 de agosto de 1996

3971

GRUPO FOLCLÓRICO UCRANIANO BRASILEIRO VESSELKA, PRUDENTÓPOLIS
Utilidade Pública, declaração
Decreto de 20 de agosto de 1996

(72)

4075

H
liORA EXTRA ver PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO

I
IMÓVEL
Desapropriação
Corumbá (MS); Canoas (RS)
(104) Decreto de 28 de agosto de 1996
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4110

4194
Interesse social; Reforma agrária
Agrinco, Santa Luzia (MA)
(7) Decreto de 6 de agosto de 1996
Andirobal, Vitória do Mearim (MA)
(26) Decreto de 9 de agosto de 1996
Araquari, Araquari (SC)
(43) Decreto de 15 de agosto de 1996
Boca de Campo, Pedra Grande (RN)
(98) Decreto de 28 de agosto de 1996
Bom Sossego, Bacabal (MA)
(81) Decreto de 26 de agosto de 1996
Caldeirão de Baixo/Caldeirão de Cima, Pedro II (1'1)
(58) Decreto de 19 de agosto de 1996
Campestre/Garrote Morto, Chapadinha (MA)
(45) Decreto de 15 de agosto de 1996
Campinhos, Canavieiras mA)
(57) Decreto de 19 de agosto de 1996
Centro Novo, Coroatá (MA)
(54) Decreto de 19 de agosto de 1996
Cikel, Santa Luzia (MA)
(8) Decreto de 6 de agosto de 1996
Copal, Santa Luzia (MA)
(6) Decreto de 6 de agosto de 1996
Currais Novos, Barras (PI)
(82) Decreto de 26 de agosto de 1996
Estância da Cruz, Santana do Livramento (RS)
(88) Decreto de 26 de agosto de 1996
Estância São Joaquim, Santana do Livramento (RS)
(71) Decreto de 19 de agosto de 1996
Fazenda Água Clara, Sítio D'Abadia (GO)
(95) Decreto de 28 de agosto de 1996
Fazenda Amargosa, Itatira (CE)
(22) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fazenda Bacurí, Coroatá (MA)
(16) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fazenda Baixa da Areia, Oanindé (CE)
(9) Decreto de 6 de agosto de 1996
Fazenda Barreirão/Buenos Aires, Lagoa Grande e Presidente Olegãrio (MG)
(40) Decreto de 15 de agosto de 1996
Fazenda Bela Vista ou Rio dos Poços, Matos Costa (SC)
(101) Decreto de 28 de agosto de 1996

4004
4024
4041
4103
4085
4058
4043
4057
4053
4005
4002
4086
4093
4074
4100
4020
4014
4006

4036
4107
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4195
Fazenda Bela Vista, São João D'Aliança (GO)

(65) Decreta de 19 de agosto de 1996

4066

Fazenda Bom Jesus, Morada Nova (CE)

(60) Decreta de 19 de agosto de 1996

4060

Fazenda Brasibel, Jaguaretama (CE)

(84) Decreto de 26 de agosto de 1996

4089

Fazenda CajazeirasIBoa Vista, Russas (CE)

(55) Decreto de 19 de agosto de 1996

4055

Fazenda Campina, Bodoquena (MS)

(27) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fazenda Caracol,Formoso do Araguaia (TO)
(94) Decreto de 28 de agosto de 1996
Fazenda Cerradodas Piranhas, Formoso do Araguaia(TO)
(97) Decreto de 28 de agosto de 1996

4026
4099
4102

Fazenda Conquista, Santa Quitéria (CE)

(48) Decreta de 15 de agosto de 1996

4048

Fazenda Embaúba, Santa Cruz Cabrália (BA)

(106) Decreto de 29 de agosto de 1996
Fazenda Holanda, Goiás (GO)
(84) Decr~to de 19 de agosto de 1996
Fazenda Malhada, Canto do Buriti (PI)
(47) Decreta de 15 de agosto de 1996
Fazenda Manah - Lotes 26 e 37, Santana do Araguaia (PA)
(42) Decreto de 15 de agosto de 1996

4134
4065
4045
4039

Fazenda Manah, Santana do Araguaia e Santa Maria das Barrei-

ras (PA)
(100) Decreto de 28 de agosto de 1996
Fazenda Mangabeira,Umbaúba(SE)
(46) Decreto de 15 de agosto de 1996
Fazenda Monte Castelo, Esperantinôpolia (MA)
(19) Decreta de 9 de agosto de 1996

4106
4044
4017

Fazenda Mundo Novo, Russas (CE)

(24) Decreto de 9 de agosto de 1996

4022

Fazenda Mutirão, Araguatins (TO)

(56) Decreto de 19 de agosto de 1996

4056

Fazenda Normandia - Gleba I, Caruaru (PE)

(1) Decreto de 12 de agosto de 1996
Fazenda Oregon, Ilhéus (BA)
(25) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fazenda Ouro Branco, Choro (CE)
(17) Decreto de 9 de agosto de 1996
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4023
4015

4196
Fazenda Paiol, Cáceres (MT)

(73) Decreto de 22 de agosto de 1996

4077

Fazenda Pa1meirinha, Porto Franco (MA)

(23) Decreto de 9 de agosto de 1996

4021

Fazenda Piatan Mirim, Canavieiras (BA)

(83) Decreto de 26 de agosto de 1996

4087

Fazenda Picada, Nova Russas (CE)

(5) Decreto de 6 de agosto de 1996

4001

Fazenda Pirarucu, Formoso do Araguaia (TO)
(99) Decreto de 28 de agosto de 1996

4104

Fazenda Quixaba, Santa Quitéria (CE)
(12) Decreto de 8 de agosto de 1996

4009

Fazenda Reunidas Sapucaia, Bananeiras (PB)

(49) Decreto de 15 de agosto de 1996

4049

Fazenda Santa Adélia, Divinópolis do Tocantins (TO)

(44) Decreto de 15 de agosto de 1996

4042

Fazenda Santo Ângelo, Santana do Livramento (RS)

(86) Decreto de 26 de agosto de 1996

4091

Fazenda Santo Antônio, Passos Maia (SC)

(61)
(62)
(63)
(67)
(68)
(69)
(87)

Decreto de 19 de agosto de 1996
Decreto de 19 de agosto de 1996
Decreto de 19 de agosto de 1996
Decreto de 19 de agosto de 1996
Decreto de 19 de agosto de 1996
Decreto de 19 de agosto de 1996
Decreto de 26 de agosto de 1996

4062
4063
4064
4069
4070
4071
4092

Fazenda São Gonçalo, Crateús (CE)
(53) Decreto de 15 de agosto de 1996

4052

Fazenda São Jorge, Santa Luzia (MA)

(51) Decreto de 15 de agosto de 1996
Fazenda São José, Cáceres, Mirassol D'Oeste (MT)
(74) Decreto de 22 de agosto de 1996

4050
4078

Fazenda São JoséINogueira, Mosseró (RN)

(4) Decreto de 6 de agosto de 1996

4000

Fazenda São José, Sapé (PB)

(2) Decreto de 6 de agosto de 1996

3998

Fazenda Serra VerdeJBoa Vista, João Câmara (RN)
(21) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fazenda Sombrio, Alto Santo (CE)

4019

(59) Decreto de 19 de agosto de 1996

4059
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4197
Fazenda TapuiolLagoa do Cazuza, Miguel Alves e Porto (PI)
(13) Decreto de 8 de agosto de 1996
Fazenda Três Poderes I e 11, Formoso do Araguaia (TO)
(93) Decreto de 28 de agosto de 1996
Fazenda Três Voltas, Parauapebas (PA)
(3) Decreto de 6 de agosto de 1996
Fazendas Santana/CerquinhalDuas Irmãs/Aroeiras/Alto e Morrinhos, Mirador (MA)
(70) Decreto de 19 de agosto de 1996
Gaiola Grande, ltapecuru (MA)
(18) Decreto de 9 de agosto de 1996
Gleba Estrela, Água Boa (MT)
(80) Decreto de 26 de agosto de 1996
Gleba Mercedes Benz I, Tabaporã (MT)
(102) Decreto de 28 de agosto de 1996
JaguaranaIFloresta, Colinas (MA)
(79) Decreto de 26 de agosto de 1996
Maracajá IH, Coroatá (MA)
(50) Decreto de 15 de agosto de 1996
Minas de Prata, Vitória do Mearim (MA)
(20) Decreto de 9 de agosto de 1996
Nogueira ou Santa Cruz, Coroatá (MA)
(52) Decreto de 15 de agosto de 1996
Oiticiquinha/Palestina, Independência e Tamboril (CE)
(89) Decreto de 26 de agosto de 1996
Paraíso, Coroatá (MA)
(15) Decreto de 9 de agosto de 1996
Santa Rita dos Matões, Codó (MA)
(85) Decreto de 26 de agosto de 1996
Sorocaba, Upanema (RN)
(96) Decreto de 28 de agosto de 1996
Sumal, Santa Luzia (MA)
(14) Decreto de 8 de agosto de 1996
Varig Agropecuária, Santa Maria da Boa Vista (PE)
(66) Decreto de 19 de agosto de 1996
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Alíquota
Alteração
Decreto n!! 1.987, de 20 de agosto de 1996
Publicado no DO de 21 de agosto de 1996
Retificado no DO de 30 de agosto de 1996
Decreto n' 1.989, de 28 de agosto de 1996
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4010

4098
3999

4072
4016
4084

4108
4083

4049
4018
4051
4094
4012
4090
4101
4011

4066

3987

4142
3990

4198
Isenção; Informática, Bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n!! 1.509-7, de 16 de agosto de 1996

3856

Redução
Medida Provisória n'11.483-15, de 8 de agosto de 1996.

Publicada no DO de 9 de agosto de 1996
Retificada no DO de 12 de agosto de 1996

3734
4141

IMPOSTO DE RENDA
Legislação, alteração
Medida Provisória n!! 1.516, de 29 de agosto de 1996

3669

Legislação, Alteração; Contribuição social, lucro
Medida Provisória n!! 1.506·3, de 16 de agosto de 1996

3850

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Crédito Presumido

Medida Provisória n' 1.484·23, de l' de agosto de 1996

3782

Medida Provisória n9.1.484·24, de 29 de agosto de 1996

3925

Informática; Bens de; Tribunal Superior Eleitoral

Medida Provisória n' 1.509·7, de 16 de agosto de 1996

3856

Isenção
Equipamento; Máquina; Aparelho; Instrumento
Medida Provisória n9.I.S08-8, de 16 de agosto de 1996

3854

INCRA ver INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
INFORMÁTICA
Bens de; Imposto sobre Produtos Industrializados (lPD, isenção; Imposto
de Importação, isenção; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n Q 1.509-7, de 16 de agosto de 1996

3856

lNSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Privatização; Atividade financeira bancária; Setor público estadual, redução de participação
Medida Provisória n Q 1.514, de 7 de agosto de 1996

3662

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
ONCRA)
Crédito Extraordinário
Medida Provisória n 21.467-3, de 12 de agosto de 1996

3671

Orçamento Fiscal da União; Crédito extraordinário
Medida Provisória n Q 1.467-4, de 29 de agosto de 1996

3864

(78) Decreto de 26 de agosto de 1996

4082
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4199
INSTRUMENTOS ver EQUIPAMENTOS

INTEL8ATver ACORDO RELATIVO ÃORGANIZAÇAO INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE
INTERESSE PúBLICO
Contrato por tempo determinado; Serviço público; Lei n 2 8.745/93, alteração
Medida Provisória n!! 1.505-5, de 8 de agosto de 1996

3848

INTERESSE SOCIAL
Declaração

Agrinco, Santa Luzia (MA)
(7) Decreto de 6 de agosto de 1996
Andirobal, Vitória do Mearim (MA)
(26) Decreto de 9 de agosto de 1996

4004
4024

Axaquari,AxaquariCSC)
(43) Decreto de 15 de agosto de 1996

4041

Boca de Campo, Pedra Grande (RN)
(98) Decreto de 28 de agosto de 1996

4103

Bom Sossego, Bacabal (MA)
(81) Decreto de 26 de agosto de 1996

Caldeirão de BaixO/Caldeirão de Cima, Pedro 11 (PI)
(58) Decreto de 19 de agosto de 1996
Campestre/Garrote Morto, Chapadinha (MA)
(45) Decreto de 15 de agosto de 1998
Campinhos, Canavieiras (BA)
(57) Decreto de 19 de agosto de 1996

4085
4058
4043
4057

Centro Novo, Coroatá (MA)

(54) Decreto de 19 de agosto de 1996
Cikel, Santa Luzia (MA)

4053

(8) Decreto de 6 de agosto de 1996
Copal, Santa Luzia (MA)
(6) Decreto de 6 de agosto de 1996
Currais Novos, Barras (PI)
(82) Decreto de 26 de agosto de 1996
Estância da Cruz, Santana do Livramento (RS)

4005

(88) Decreto de 26 de agosto de 1996

4002
4086

4093

Estância São Joaquim, Santana do Livramento (RS)

(71) Decreto de 19 de agosto de 1996
Fazenda Ãgua Clara, Sítio D'Abadia (GO)
(95) Decreto de 28 de agosto de 1996
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4074
4100

4200
Fazenda Amargosa, ltatira (CE)
(22) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fazenda Bacuri, Coroatá (MA)
(16) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fazenda Baixa da Areia, Canindé (CE)

4020
4014

(9) Decreto de 6 de agosto de 1996

4006

Fazenda BarreirãolBuenos Aires, Lagoa Grande e Presidente Ole-

gário (MG)
(40) Decreto de 15 de agosto de 1996

4036

Fazenda Bela Vista ou Rio dos Poços, Matos Costa (SC)

(101) Decreto de 28 de agosto de 1996

4107

Fazenda Bela Vista, São João D'Aliança (GO)

(65) Decreto de 19 de agosto de 1996

4066

Fazenda Bom Jesus, Morada Nova (CE)

(60) Decreto de 19 de agosto de 1996

4060

Fazenda Brasibel, Jaguaretama (CE)

(84) Decreto de 26 de agosto de 1996

4089

Fazenda CajazeirasIBoa Vista, Russas (CE)

(55) Decreto de 19 de agosto de 1996

4055

Fazenda Campina, Bodoquena (MS)

(27) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fazenda Caracol, Formoso do Araguaia (TO)
(94) Decreto de 28 de agosto de 1996

4026
4099

Fazenda Cerrado das Piranhas, Fonnoso do Araguaia (TO)

(97) Decreto de 28 de agosto de 1996

4102

Fazenda Conquista, Santa Quitéria (CE)
(48) Decreto de 15 de agosto de 1996
Fazenda Embaúba, Santa Cruz Cabrália (BA)

4048

(106) Decreto de 29 de agosto de 1996

4134

Fazenda Holanda, Goiás (00)

(64) Decreto de 19 de agosto de 1996

4065

Fazenda Malhada, Canto do Buriti (PI)

(47) Decreto de 15 de agosto de 1996

4045

Fazenda Manah - Lotes 26 e 37, Santana do Araguaia (PA)

(42) Decreto de 15 de agosto de 1996

4039

Fazenda Manah, Santana do Araguaia e Santa Maria das 'Barreiras
(PA)

(100) Decreto de 28 de agosto de 1996

4106

Fazenda Mangabeira, Umbaúba (SE)
(46) Decreto de 15 de agosto de 1996
Fazenda Monte Castelo, Esperantin6polis (MA)
(19) Decreto de 9 de agosto de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188,
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4044
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4201
Fazenda Mundo Novo, Russas (CE)
(24) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fazenda Mutirão, Araguatins (TO)
(56) Decreto de 19 de agosto de 1996
Fazenda Normandia - Gleba I, Oaruaru (PE)
(1) Decreto de 1'1 de agosto de 1996
Fazenda Oregon, Ilhéus (BA)
(25) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fazenda Ouro Branco, Choró (CE)
(17) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fazenda Paiol, Cáceres (MT)
(73) Decreto de 22 de agosto de 1996
Fazenda Palmeirinha, Porto Franco (MA)
(23) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fazenda Piatan Mirim, Canavieiras (BA)
(83) Decreto de 26 de agosto de 1996
Fazenda Picada, Nova Russas (CE)
(5) Decreto de 6 de agosto de 1996
Fazenda Pirarucu, Formoso do Araguaia (TO)
(99) Decreto de 28 de agosto de 1996
Fazenda Quixabá, Santa Quitéria (CE)
(12) Decreto de 8 de agosto de 1996
Fazenda Reunidas Sapucaia, Bananeiras (PB)
(49) Decreto de 15 de agosto de 1996
Fazenda Santa Adélía, Divinópolis do Tocantins (TO)
(44) Decreto de 15 de agosto de 1996
Fazenda Santo Ângelo, Santana do Livramento (RS)
(86) Decreto de 26 de agosto de 1996
Fazenda Santo Antônio, Passos Maia (SE)
(61) Decreto de 19 de agosto de 1996
(62) Decreto de 19 de agosto de 1996
(63) Decreto de 19 de agosto de 1996
(67) Decreto de 19 de agosto de 1996
(68) Decreto de 19 de agosto de 1996
(69) Decreto de 19 de agosto de 1996
(87) Decreto de 26 de agosto de 1996
Fazenda São Gonçalo, Crateús (CE)
(53) Decreto de 15 de agosto de 1996
Fazenda São Jorge, Santa Luzia (MA)
(51) Decreto de 15 de agosto de 1996 .;.............................................
Fazenda São José, Cáceres, Mirassol D'Oeste (MT)
(74) Decreto de 22 de agosto de 1996
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4022
4056
3997
4023
4015
4077
4021
4087
4001
4104
4009

4049
4042
4091

4062
4063
4064
4069
4070
4071
4092
4052
4050
4078

4202
Fazenda São José/Nogueira, Moseorõ (RN)
(4) Decreto de 6 de agosto de 1996
Fazenda São José, Sapé (PB)
(2) Decreto de 6 de agosto de 1996
Fazenda Serra VerdeIBoa Vista, João Câmara (RN)
(21) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fazenda Sombrio, Alto Santo (CE)
(59) Decreto de 19 de agosto de 1996
Fazenda TapuiolLagoado Cazuza, Miguel Alves e Porto (PI)
(13) Decreto de 8 de agosto de 1996
Fazenda Três Poderes I e II, Formosodo Araguaia (TO)
(93) Decreto de 28 de agosto de 1996
Fazenda Três Voltas, Parauapebas (PA)
(3) Decreto de 6 de agosto de 1996
Fazendas Santana/CerquinhalDuas Irmãs/Aroeiras/Alto e Morrinbos, Nürador(NL\)
(70) Decreto de 19 de agosto de 1996
Gaiola Grande, ltapecuru (NL\)
(18) Decreto de 9 de agosto de 1996
Gleba Estrela, Água Boa (MT)
(80) Decreto de 26 de agosto de 1996
Gleba Mercedes Benz I, Tabaporã(MT)
(102) Decreto de 28 de agosto de 1996

4000
3998
4019
4059
4010
4098
3999

4072
4016
4084
4108

JaguaranaIFloresta, Colinas (MA)

(79) Decreto de 26 de agosto de 1996
Maracajá IlI, Coroatá (NL\)
(50) Decreto de 15 de agosto de 1996
Minas de Prata, Vitória do Mearim (MA)
(20) Decreto de 9 de agosto de 1996
Nogueira ou Santa Cruz, Coroatá(MA)
(52) Decreto de 15 de agosto de 1996
OiticiquinhaIPalestina, Independênciae Tamboril(CE)
(89) Decreto de 26 de agosto de 1996
Paraiso, Coroatá (MA)
(15) Decreto de 9 de agosto de 1996
Santa Rita dos Matões, Codó (NL\)
(85) Decreto de 26 de agosto de 1996

4083
4049
4018
4051
4094
4012
4090

Sorocaba, Upanema (RN)

(96) Decreto de 28 de agosto de 1996
Sumal, Santa Luzia (NL\)
(14) Decreto de 8 de agosto de 1996

4101
4011
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4203
Varig Agropecuária, Santa Maria da Boa Vista (PE)

(66) Decreto de 19 de agosto de 1996

4066

ISONOMIASALARIAL
Servidor Público

Medida Provisória n' 1.474·25, de l' de agosto de 1996...........................
Medida Provisória n' 1.474·26, de 29 de agosto de 1996

3690
3883

J
JAGUARANAlFLORESTA, COLINAS (MA)
Interesse social, declaração

(79) Decreto de 26 de agosto de 1996

4083

L
LARDAMENINA,SARANDI (RS)
Utilidade Pública, declaração
(10) Decreto de 7 de agosto de 1996

4007

LARDOS VEIJIINHOS, VIÇOSA(MG)
Utilidade Pública, declaração

(72) Decreto de 20 de agosto de 1996

4075

LEI DOS QUINTOS
Extinção; servidor público civil; Décimos, criação; Leis nss 8.112/90 e

8.911/94, alteração
Medida Prooisória n' 1.480·20, de l' de agosto de 1996
Medida Provisória n' 1.480-21, de 29 de agosto de 1996

3714
3907

LEI ORÇAMENTÁRIA ver ORÇAMENTO
LETRA FINANCEIRADO TESOURO
Emissão
Dívida mobiliária; Município de São Paulo

Resolução n' 64, de 30 de agosto de 1996

3949

Precatório, liquidação
Estado de São Paulo (LFTSP)
Resolução n' 65, de 30 de agosto de 1996
Município de Goiânia (GO)
Resolução n' 61, de 19 de agosto de 1996
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3950
3943

4204
LICITAÇÃO
Administração Pública; Lei n!! 8.666/93, alteração
Medida Provisória n!!1.500-13, de 8 de agosto de 1996

3832

M
MÁQUINA ver EQUIPAMENTOS
MARACAJÁ III, COROATÁ (MA)
Interesse social, declaração
(50) Decreto de 15 de agosto de 1996

4049

MARANHÃo
Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba, criação; Piauí e Ceará
(105) Decreto de 28 de agosto de 1996

4129

MENSALIDADE ESCOLAR
Valor total anual
Medida Provisória n" 1.477·26, de 12 de agosto de 1996
Medida Provisória n" 1.477-27, de 29 de agosto de 1996

.

3705
3898

MERCADO DE CAPITAIS
Normas; Lei n" 4.728165, alteração
Medida Provisória n'l 1.464-12, de 27 de agosto de 1996

3861

MERCOSUL
Imposto de Importação; Alíquota, alteração
Decreto n!!1.989, de 28 de agosto de 1996

3990

MILHO
Preço básico, fixação
Decreto n!! 1.986, de 15 de agosto de 1996

3986

MILITAR
Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação; Forças
Armadas
Medida Provisória n" 1.492-12, de 8 de agosto de 1996

3768

MINAS DE PRATA, VITÓRIA DO MEARIM (MA)
Interesse social, declaração
(20) Decreto de 9 de agosto de 1996

4018
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4205
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMADO ESTADO

Cargo em comissão, remanejamento, prazo, prorrogação; Decreto n 2
1.778/96 Ministério da Justiça
Decreto n!J.l.975, de 5 de agosto de 1996
Remanejamento
Ministério das Comunicações
Decreto n" 1.988, de 27 de agosto de 1996
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REFORMAAGRÃRIA

3964

3989

Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização, criação
Medida Provisória n!J.l.496-20. de 8 de agosto de 1996

3781

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(29) Decreto de 9 de agosto de 1996
(30) Decreto de 9 de agosto de 1996
MINISTÉRIO DA FAZENDA

4028
4029

Cargo em comissão, criação
Medida Provisória n!! 1.472-27, de 12 de agosto de 1996
Medida Provisória n!! 1.472-28, de 29 de agosto de 1996
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

3683
3876

Cargo em comissão, remanejamento; Decreto n 91. 778196
Decreto n'21.975, de 5 de agosto de 1996

3964

Departamento de Polícia Federal; Programa de Modernização, Agilização; Aprimoramento e Segurança da Fiscalização do Tráfego Internacional e do Passaporte Brasileiro, criação
Decreto n'21.983, de 14 de agosto de 1996

3972

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Orçamento da Seguridade Social; Crédito Suplementar
(75) Decreto de 22 de agosto de 1996
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

4079

Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n" 1.988, de 27 de agosto de 1996

3989

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Diretoria-Geral de Assuntos Consulares, Jurídicos e de Assistência a
Brasileiros no Exterior; Programa de Modernização, Agilização, Aprimoramento e Segurança da Fiscalização do Tráfico Internacional e do
Passaporte Brasileiro, criação
Decreto n!! 1.983, de 14 de agosto de 1996
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3972

4206
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Orçamento da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória n!! 1.503-3, de 8 de agosto de 1996

3843

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
Medida Provisória n!! 1.513, de 6 de agosto de 1996

3661

(77) Decreto de 26 de agosto de 1996

4081

MINISTÉRIOS
Organização
Medida Provisória n!! 1.498-20, de 8 de agosto de 1996

3788

MOVIMENTO PRÓ-INFÂNCIA E JUVENTUDE DE GOlANÉSIA, GOIANÉSIA(GO)
Utilidade Pública, declaração
(72) Decreto de 20 de agosto de 1996

4075

MUNIcípIO DE GOIÂNIA (GO)
Letra Financeira do Tesouro, emissão; Precatória, liquidação

Resolução n!1 61, de 19 de agosto de 1996

3943

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Letra Financeira do Tesouro (LFI'8P), emissão; Dívida mobiliária
Resolução n" 64, de 30 de agosto de 1996

3949

N
NOGUEIRA OU SANTA CRUZ, COROATÁ (MA)
Interesse social, declaração

(52) Decreto de 15 de agosto de 1996

4051

NOTA DO TESOURO NACIONAL (NTN)
Emissão; Banco do Brasil S.A.; Aumento de Capital
Medida Provisória n" 1.504-5, de 8 de agosto de 1996

3844

Programa Nacional de Desestatização (PND)
Medida Provisória n" 1.486-30, de 8 de agosto de 1996

3745

o
OBRA ASSISTÉ:NCIAL NOSSA SENHORA DO Ó, SÃO PAULO (SP)
Utilidade Pública, restabelecimento

(11) Decreto de 8 de agosto de 1996

4008
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4207
OITICIQUINHNPALESTINA, INDEPENDl!:NCIA E TAMBORIL (CE)
Interesse social, declaração

(89) Decreto de 26 de agosto de 1996

4094

ÓLEO DIESEL
Auxílio pecuniário, concessão; Embarcações pesqueiras nacionais
Medida Provisória n!!1.517, de 30 de agosto de 1996

3669

OPERAÇÃO FINANCEIRA

Empréstimo externo; Projeto de Reestruturação e Desestatização da
Rede Ferroviária Federal S.A
Resoluçãon!! 62, de 29 de agosto de 1996

3945

Empréstimo externo; Projeto de Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde
Resolução n' 63, de 29 de agosto de 1996

3947

OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRl!:DITO
Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar

(28) Decreto de 9 de agosto de 1996
(34) Decreto de 13 de agosto de 1996
ORÇAMENTO
Elaboração, diretrizes; Exercício de 1996; Lei nl! 9.082195, alteração
Medida Provisória n!! 1.502-7, de 8 de agosto de 1996

4027
4032

3841

Receita; Despesa; Exercício financeiro de 1996

Lei n' 9.275, de 10 de maio de 1996.
Publicada no Suplemento ao n" 90 do DO de 10 de maio de 1995 e
retificado no DO de 12 de agosto de 1995.

4137

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL ver CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL ver CRÉDITO SUPLEMENTAR
ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃo ver CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃO ver também CRÉDITO SUPLEMENTAR

p
PARAíso, COROATÁ (MA)
Interesse social, declaração

(15) Decreto de 9 de agosto de 1996
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4012

4208
PESSOA JURíDICA
Programa de Integração Social (PIS); Contribuição
Medida Provisória n" 1.485-28, de 8 de agosto de 1996

3742

PIAUí
Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba, criação; Maranhão e
Ceará

(105) Decreto de 28 de agosto de 1996

4129

PISIPASEP ver PRQGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO
DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PúBLICO
PLANO DE CUSTEIO
Criação; Lei n2 8.212191, alteração
Medida Provisória n'l 1.475-18, de 29 de agosto de 1996

3893

PLANO PLURIANUAL 199611999
Disposição

Lei n' 9.276, de 9 de maio de 1996.
Publicada naDO de 10 de maio de 1996 e retificada naDO de 28 de agosto
de 1996

4138

PRECATÓRIO
Liquidação
Estado de São Paulo; Letra Financeira do Tesouro, emissão

Resolução n!! 65, de 30 de agosto de 1996

3950

Município de Goiânia (00);
Letra Financeira do Tesouro, emissão

Resolução n!! 61, de 19 de agosto de 1996

3943

PRESIDltNCIA DA REPúBLICA
Organização
Medida Provisória n'l 1.498-20, de 8 de agosto de 1996

3788

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÃRIO
Autorização

Faculdade de Medicina doTriângulo Mineiro
(32) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fundação Universidade Federal de Uberlândia
(32) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso
(32) Decreto de 9 de agosto de 1996

4031

4031
4031
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4209
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
(32) Decreto de 9 de agosto de 1996
Universidade Federal de Goiás
(32) Decreto de 9 de agosto de 1996

4031

4031

PREVIDl!:NCIA SOCIAL
Beneficios, reajuste

Medida Provisória n 21.463-4, de 27 de agosto de 1996

3859

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
Pessoa Jurídica; Contribuição
Medida Provisória n!! 1.485·28, de 8 de agosto de 1996

3742

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO (PISIPASEP)
Contribuição
Medida Provisória n" 1.495-9, de 8 de agosto de 1996

3778

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO, APRIMORAMENTO E
SEGURANÇA DA FISCALIZAÇÃO DO TRÃFEGO INTERNACIONAL
E DO PASSAPORTE BRASILEffiO (PROMASP)
Criação

Ministério da Justiça
Departamento de Polícia Federal
Decreto n' 1.983, de 14 de agosto de 1996
Ministério das Relações Exteriores; Diretoria-Geral de Assuntos
Consulares, Jurídicos e de Assistência a Brasileiros no Exterior
Decreto n!l.1.983, de 14 de agosto de 1996

3972

3972

PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO E DESESTATlZAÇÃO DA REDE FERROVIÃRIA FEDERAL S.A.
Operação financeira; Empréstimo externo
Resolução n' 62, de 29 de agosto de 1996

3945

PROJETO DE REFORÇO À REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE
Operação financeira; Empréstimo externo
Resolução n' 63, de 29 de agosto de 1996

3947

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
Companhia Docas do Ceará (CDC), inclusão
Decreto n'11.990, de 29 de agosto de 1996
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3991

4210
Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), inclusão
Decreto ui! 1.990, de 29 de agosto de 1996

3991

Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), inclusão
Decreto uI! ].990, de 29 de agosto de 1996

3991

Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), inclusão

Decreton!!. 1.990, de 29 de agosto de 1996

3991

Companhia Docas do Maranhão (Codomar), inclusão
Decreto n'J ].990, de 29 de agosto de 1996

3991

Companhia Docas do Pará (CDP), inclusão
Decreto n'!.1.990, de 29 de agosto de 1996

_...........................

3991

Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), inclusão
Decreto n!! 1.990, de 29 de agosto de 1996

3991

Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), inclusão
Decreto n!!1.990, de 29 de agosto de 1996

3991

Criação; Lei n 2 8.031190, alteração
Medida Provisória n!! 1.481-39, de 12 de agosto de 1996
Medida Provisória n!!1.481-40, de 29 de agosto de 1996

3721
3914

Nota do Tesouro Nacional, utilização
Medida Provisória n" 1.486-30, de 8 de agosto de 1996

3745

Usina Termoelétrica de Alegrete, inclusão
Decreto n~ 1.977, de 7 de agosto de 1996

3966

2

Eleições, normas; Lei n 8.713/93, regulamentação
Decreto n!l. 1.976, de 6 de agosto de 1996

3964

R
RÁDIO A VOZ DO VALE PARANAPANEMA LTDA., CÂNDIDO MOTA (SP)

Radiodifusão; Serviço, concessão
Decreto Legislativo n e83, de 29 de agosto de 1996

3937

RÁDIO CHAMONIX LTDA., MOGI-MIRIM (SP)

Radiodifusão, serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n!! 79, de 29 de agosto de 1996

3935

RÁDIO CIDADE DE ITAIÓPOLIS LTDA., ITAIÓPOLIS (SC)

Radiodifusão; serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n!! 81, de 29 de agosto de 1996

3936
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4211
RÁDIO DIFUSORA DE PONTA GROSSA LTDA., PONTA GROSSA (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nf! 76, de 29 de agosto de 1996

3932

RÁDIO E TV UMBU LTDA., PASSO FUNDO (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n!.' 85, de 29 de agosto de 1996

3939

RÁDIO EMISSORA CONVENÇÃO DE ITU S.A., ITU (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Emissora Convenção de Itu S/C Ltda.

(31) Decreto de 9 de agosto de 1996

4030

RÁDIO EMISSORA CONVENÇÃO DE ITU S/C LTDA., ITU (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão transferência; Rádio Emissora Convenção de Itu SfA
(31) Decreto de 9 de agosto de 1996
0.0

4030

RÁDIO GLOBO CAPITAL LTDA., BELO HORIZONTE (MG)
Radiodifusão; ,Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n!! 80, de 29 de agosto de 1996

3935

RÁDIO GLOBO CAPITAL LTDA., BRASíLIA (DF)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

DecretoLegislativo n!.' 84, de 29 de agosto de 1996

3938

RÁDIO GLOBO S.A., RIO DE JANEIRO (RJ)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n 2 86, de 29 de agosto de 1996

3939

RÁDIO INDEPENDftNCIA DE SALTO DO LONTRA LTDA., SALTO DO
LONTRA (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n!l 78, de 29 de agosto de 1996

3934

RÁDIO SOCIEDADE RURAL S.C. LTDA., MANDAGUARI (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão
Decreto Legislatiuo n~ 75, de 29 de agosto de 1996

3932

RÁDIO TERRA LTDA., BELO HORIZONTE (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n!! 82, de 29 de agosto de 1996
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3937

4212
RÁDIO TV DO AMAZONAS S.A., RIO BRANCO (AC)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

DecretoLegislativo n'l. 77, de 29 de agosto de 1996

3933

RADIODIFUSÃO

Serviço,concessão
Rádio A Voz do Vale Paranapanema Ltda., Cândido Mota (SP)

DecretoLegislativo n li 83. de 29 de agosto de 1996
Rádio Sociedade Rural S.C. Ltda., Mandaguari (PR)
DecretoLegislativo n!! 75, de 29 de agosto de 1996
ViIIa do Conde FM Ltda., Olinda (PE)
DecretoLegislativo n!! 71, de 16 de agosto de 1996

3937
3932
3929

Serviço, concessâo,renovação
Rádio Chamonix Ltda., Mogi-Mirim (SP)
Decreto Legislativo n li 79, de 29 de agosto de 1996
Rádio Cidade de Itai6polis Ltda., Itai6polis (SC)
Decreto Legislatiuo n~ 81, de 29 de agosto de 1996
Rádio Difusora de Ponta Grossa Ltda., Ponta Grossa (PR)
DecretoLegislativo n!! 76, de 29 de agosto de 1996
Rádio e TV Umbu Ltda., Passo Fuodo (RS)
DecretoLegislativo n!! 85, de 29 de agosto de 1996
Rádio Globo Capital Ltda., Belo Horizonte (MG)
DecretoLegislativo n!! 80, de 29 de agosto de 1996
Rádio Globo Capital Ltda., Brasília (DF)
DecretoLegislativo n!! 84, de 29 de agosto de 1996
Rádio Globo S.A., Rio de Janeiro (RJ)
DecretoLegislativo n 2 86, de 29 de agosto de 1996
Rádio Independência de Salto do Lontra Ltda., Salto do Lontra (PR)
Decreto Legislativo n!! 78, de 29 de agosto de 1996
Rádio Terra Ltda., Belo Horizonte (MG)
DecretoLegislativo n!! 82, de 29 de agosto de 1996
Rádio TV do Amozonas S.A., Rio Branco (AC)
DecretoLegislativo n'l 77, de 29 de agosto de 1996
TV Globo de São Paulo Ltda., São Paulo (SP)
DecretoLegislativo n Q 72, de 16 de agosto de 1996
TV Globo Lida., Rio de Janeiro (RJ)
DecretoLegislativo n Q 73, de 16 de agosto de 1996

Serviço, concessão, transferência
Rádio Emissora Convenção de Itu S.C. Ltda.,
Rádio Emissora Convenção de Itu S/A, !tu (SP)
(31) Decreto de 9 de agosto de 1996

3935
3936
3932
3939
3935
3938
3939
3934
3937
3933
3930
3930

4030
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4213
REAL
Plano
Medida Complementar
Medida Provisória n~ 1.488-14. de 8 de agosto de 1996

3750

RECANTOSANTALUZIA, BUENO BRANDÃO (MG)
Utilidade Pública, declaração
(72) Decreto de 20 de agosto de 1996

4075

REFORMA AGRÁRIA
Imóvel; Desapropriação

Agrinco, Santa Luzia (MA)
(7) Decreto de 6 de agosto de 1996
Andirobal, Vitória do Mearim (MA)
(26) Decreto de 9 de agosto de 1996

4004
4024

Axaquari,Axaquari(SC)
(43) Decreto de 15 de agosto de 1996

4041

Boca de Campo. Pedra Grande (RN)

(98) Decreto de 28 de agosto de 1996

4103

Bom Sossego. Bacabal (MA)

(81) Decreto de 26 de agosto de 1996
Caldeirão de BaixolCladeirão de Cima, Pedro 11 (PI)
(58) Decreto de 19 de agosto de 1996
Campestre/Garrote Morto, Chapadinha (MA)
(45) Decreto de 15 de agosto de 1996

4085
4058
4043

Campinhos, Canavieiras (BA)

(57) Decreto de 19 de agosto de 1996

4057

Centro Novo, Coroatá (MA)

(54) Decreto de 19 de agosto de 1996
Cikel, Santa Luzia (MA)
(8) Decreto de 6 de agosto de 1996
Copal, Santa Luzia (MA)
(6) Decreto de 6 de agosto de 1996
Currais Novos, Barras (PI)
(82) Decreto de 26 de agosto de 1996

4053
4005
4002
4086

Estância da Cruz, Santana do Livramento (RS)

(88) Decreto de 26 de agosto de 1996

4093

Estância São Joaquim, Santana do Livramento (RS)

(71) Decreto de 19 de agosto de 1996
Fazenda Água Clara, Sitio D'Abadia (GO)
(95) Decreto de 28 de agosto de 1996
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4074
4100

4214
Fazenda Amargosa, Itatira (CE)

(22) Decreto de 9 de agosto de 1996

4020

Fazenda Bacuri, Coroatá (MA)

(16) Decreto de 9 de agosto de 1996

4014

Fazenda Baixa da Areia, Canindé (CE)

(9) Decreto de 6 de agosto de 1996

4006

Fazenda BarreirãolBuenos Aires, Lagoa Grande e Presidente Ole-

gário (MG)
(40) Decreto de 15 de agosto de 1996

4036

Fazenda Bela Vista ou Rio dos Poços, Matos Costa (SC)

(101) Decreto de 28 de agosto de 1996

4107

Fazenda Bela Vista, São João D'Aliança (GO)

(65) Decreto de 19 de agosto de 1996

4066

Fazenda Bom Jesus, Morada Nova (CE)

(60) Decreto de 19 de agosto de 1996

4060

Fazenda Brasibel, Jaguaretama (CE)

(84) Decreto de 26 de agosto de 1996

4089

Fazenda CajazeirasIBoa Vista, Russas (CE)

(55) Decreto de 19 de agosto de 1996

4055

Fazenda Campina, Bodoquema (MS)

(27) Decreto de 9 de agosto de 1996

4026

Fazenda Caracol, Formoso do Araguaia (TO)

(94) Decreto de 28 de agosto de 1996

4099

Fazenda Cerrado das Piranhas, Formoso do Araguaia (TO)

(97) Decreto de 28 de agosto de 1996
Fazenda Conquista, Santa Quitéria (CE)
(48) Decreto de 15 de agosto de 1996

4102
4048

Fazenda Embaúba, Santa Cruz Cabrália (BA)

(106) Decreto de 29 de agosto de 1996

4134

Fazenda Holanda, Goiás (GO)

(64) Decreto de 19 de agosto de 1996
Fazenda Malhada, Canto do Buriti (P1)
(47) Decreto de 15 de agosto de 1996

4065
4045

Fazenda Manah-Lotes 26 e 37, Santana do Araguaia (PA)

(42) Decreto de 15 de agosto de 1996

4039

Fazenda Manah, Santana do Araguaia e Santa Maria das Barreiras
(PA)

(100) Decreto de 28 de agosto de 1996
Fazenda Mangabeira, Umbaúba (SE)

4106

(46) Decreto de 15 de agosto de 1996

4044

Fazenda Monte Castelo, Esperantin6polis (MA)

(19) Decreto de 9 de agosto de 1996

4017
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4215
Fazenda Mundo Novo, Russas (CE)

(24) Decreto de 9 de agosto de 1996

4022

Fazenda Mutirão, Araguatins (TO)

(56) Decreto de 19 de agosto de 1996
Fazenda Normandia - Gleba I, Caruaru (PE)

4056

(1) Decreto de 12 de agosto de 1996

3997

Fazenda Oregon, Ilhéus (BA)
(25) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fazenda Ouro Branco, Choró (eE)
(17) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fazenda Paiol, Cáceres (MT)
(73) Decreto de 22 de agosto de 1996
Fazenda Palmeirinhas, Porto Franco (MA)
(23) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fazenda Piatan Mirim, Canavieiras (BA)
(83) Decreto de 26 de agosto de 1996
Fazenda Picada, Nova Russas (CE)
(5) Decreto de 6 de agosto de 1996
Fazenda Pirarucu, Formoso do Araguaia (TO)
(99) Decreto de 28 de agosto de 1996
Fazenda Quixaba, Santa Quitéria (CE)
(12) Decreto de 8 de agosto de 1996
Fazenda Reunidas Sapucaia, Bananeiras (PB)
(49) Decreto de 15 de agosto de 1996
Fazenda Santa Adélia, Divinópolis do Tocantins (TO)
(44) Decreto de 15 de agosto de 1996
Fazenda Santo Ângelo, Santana do Livramento (RS)
(86) Decreto de 26 de agosto de 1996
Fazenda Santo Antônio, Passos Maia (SC)
(61) Decreto de 19 de agosto de 1996
(62) Decreto de 19 de agosto de 1996
(63) Decreto de 19 de agosto de 1996
(67) Decreto de 19 de agosto de 1996
(68) Decreto de 19 de agosto de 1996
(69) Decreto de 19 de agosto de 1996
(87) Decreto de 26 de agosto de 1996
Fazenda São Gonçalo, Crateús (CE)
(53) Decreto de 15 de agosto de 1996
Fazenda São Jorge, Santa Luzia (MA)
(51) Decreto de 15 de agosto de 1996
Fazenda São José, Cáceres, Mirassol D'Oeste (MT)
(74) Decreto de 22 de agosto de 1996
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4023
4015

4077
4021

4087
4001

4104
4009
4049
4042
4091
4062
4063
4064
4069

4070
4071
4092
4052

4050
4078

4216
Fazenda São JoséINogueira, Mossoró (RN)
(4) Decreto de 6 de agosto de 1996
Fazenda São José, Sapé {PB}
(2) Decreto de 6 de agosto de 1996
Fazenda SeITa VerdeIBoa Vista, João Câmara (RN)
(21) Decreto de 9 de agosto de 1996

Fazenda Sombrio, Alto Santo (CE)
(59) Decreto de 19 de agosto de 1996

4000
3998
4019

4059

Fazenda TapuiolLagoa do Cazuza, Miguel Alves e Porto (FI)

(13) Decreto de 8 de agosto de 1996
:................
Fazenda Três Poderes I e Il, Formoso do Araguaia (TO)
(93) Decreto de 28 de agosto de 1996

4010
4098

Fazenda Três Voltas, Parauapebas (PA)

(3) Decreto de 6 de agosto de 1996

3999

Fazendas Santana/CerquinhalDuas Irmãs/Aroeiras/Alto e Morri-

nbos, Mirador (MA)
(70) Decreto de 9 de agosto de 1996

4072

Gaiola Grande, Itapecuru (MA)

(18) Decreto de 9 de agosto de 1996
Gleba Estrela, Água Boa (MT)
(80) Decreto de 26 de agosto de 1996
GlebaMercedesBenz I, Taboporã (MT)
(102) Decreto de 28 de agosto de 1996

4016
4084
4108

JaguaranaIFloresta, Colinas (MA)

(79) Decreto de 26 de agosto de 1996
Maracejé I1I, Coroatá (MA)
(50) Decreto de 15 de agosto de 1996

4083
4049

Minas de Prata, Vitória do Mearim (MA)
(20) Decreto de 9 de agosto de 1996
Nogueira ou Santa Cruz, Coroatá (MA)

4018

(52) Decreto de 15 de agosto de 1996

4051

OiticiquinhaIPalestina, Independência e Tamboril (CE)

(89) Decreto de 26 de agosto de 1996

4094

Paraíso, Coroatá (MA)
(15) Decreto de 9 de agosto de 1996

4012

Santa Rita dos Matões, Codó (MA)

(85) Decreto de 26 de agosto de 1996

4090

Sorocaba, Upanema (RN)

(96) Decreto de 28 de agosto de 1996

4101

Sumal, Santa Luzia (MA)
(14) Decreto de 8 de agosto de 1996

4011
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4217
Varig Agropecuária, Santa Maria da Boa Vista (PE)
(66) Decreto de 19 de agosto de 1996

4066

REGULAMENTO DE DOCUMENTOS DE VIAGEM
Aprovação

Decreto n!! 1.983, de 14 de agosto de 1996

3972

REINO DO LESOTO

Embaixada do Brasil, transferência, cumulatividade; África do Sul
(36) Decreto de 14 de agosto de 1996

4034

REPúBLICA DE BOTSUANA

Embaixada do Brasil, transferência, cumulatividade; África do Sul
(35) Decreto de 14 de agosto de 1996

4033

REPúBLICA DE MAURícIO

Embaixada do Brasil, transferência, cumulatividade; África do Sul
(37) Decreto de 14 de agosto de 1996

4034

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Sistema Financeiro Nacional
Medida Provisória n'21.47D-9, de 12 de agosto de 1996
Medida Provisória n" 1.470·10, de 29 de agosto de 1996

3674
3867

s
SALÁRIO MíNIMO

Reajuste
Medida Provisória

n~

1.463-4, de 27 de agosto de 1996

3859

SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

Energia elétrica, produção; Cimento Cauê S.A., concessão, transferência
(91) Decreto de 27 de agosto de 1996

4096

SANTA RITA DOS MATÕES, CODÓ (MA)

Interesse social, declaração
(85) Decreto de 26 de agosto de 1996

4090

SEGURIDADE SOCIAL

Alíquotas de contribuição, alteração
Medida Provisória n~ 1.463-4, de 27 de agosto de 1996

3859

Contribuição; Lucro, alteração
Medida Provis6ria n'lI.516, de 29 de agosto de 1996

3669
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4218
Organização; Lei nl! 8.212/91, alteração
Medida Provisória n" 1.475-17, de 12 de agosto de 1996
Medida Provisória n'! 1.475-18, de 29 de agosto de 1996

3700
3893

Servidor público civil; Contribuição social
Medida Provisória n'J.l.482-26, de 12 de agosto de 1996
Medida Provisória n'J. 1.482-27,de 29 de agosto de 1996

3731
3876

SERVIÇO PúBLICO
Contrato por tempo determinado; Interesse público; Lei n 2 8.745/93,
alteração
Medida Provisória n'J.l.S0S-S, de 8 de agosto de 1996

3848

SERVIDOR
Prestação de serviço extraordinário, autorização
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro
(32) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fundação Universidade Federal de Uberlândia
(32) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso
(32) Decreto de 9 de agosto de 1996
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
(32) Decreto de 9 de agosto de 1996
Universidade Federal de Goiás
(32) Decreto de 9 de agosto de 1996

4031
4031
4031

4031
4031

SERVIDOR INATIVO
Contribuição
Medida Provisória n Q 1.463-4, de 27 de agosto de 1996

3859

SERVIDOR PúBLICO
Isonomia salarial
Medida Provisória n Q 1.474-25, de 12 de agosto de 1996
Medida Provisória n" 1.474·26, de 29 de agosto de 1996

.

3690
3883

Remuneração; Data de pagamento
Medida Provisória n Q 1.479·18, de lI!de agosto de 1996
Medida Provisória n Q 1.479-19, de 29 de agosto de 1996

3712
3905

Tabela de vencimentos, unificação, critérios
Medida Provisória n Q 1.474-25, de 12 de agosto de 1996

3690
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4219
SERVIDOR PúBLICO CIVIL
Remuneração; Vantagem pessoal, extinção; Lei dos Quintos; Décimos,
criação; Leis nss 8.112/90 e 8.911/94, alteração
Medida Provisória n!!1.480-20, de 12 de agosto de 1996
Medida Provisória n!!1.480-21, de 29 de agosto de 1996

3714
3907

Seguridade Social; Contribuição social

Medida Provisória n!! 1.482-26, de 12 de agosto de 1996
Medida Provisória n!! 1.482-27, de 29 de agosto de 1996

3731
3924

SETOR PúBLICO ESTADUAL
Atividade fínanceira bancária, redução de participação
Medida Provisória n!! 1.514, de 7 de agosto de 1996

3662

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
Organização

Medida Provisória nl!1.499-29, de 8 de agosto de 1996

3818

SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
Organização
Medida Provisória n!l.1.499-29, de 8 de agosto de 1996

3818

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Alteração; Artigo 192, Constituição Federal
Emenda Constitucional n!l.13, de 22 de agosto de 1996

3654

Reestruturação, programa; Conselho Monetário Nacional
Medida Provisória n!l.1.507·10, de 16 de agosto de 1996

3852

Responsabilidade solidária
Medida Provisória n!l.1,470·9, de 12 de agosto de 1996
Medida Provisória n!l.I,470-10, de 29 de agosto de 1996

3674
3867

SISTEMA úNIco DE SAÚDE (SUS)
Financiamento; Recursos; Assistência Médico Social; Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT)
Medida Provisória n!l.1,494·10, de 8 de agosto de 1996

3775

SOCIEDADE DE ESTUDOS JURíDICOS BRASIL-ALEMANHA-SEJUBRA,
SÃO PAULO (SP)
Utilidade Pública, declaração
(72) Decreto de 20 de agosto de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,v. 188, n. 8, p. 4169-4224, age. 1996

4075

4220
SOCIEDADE DE PROMOÇÃO DA CASA DE OSWALDO CRUZ, RIO DE
JANEIRO (RJ)
Utilidade Pública, declaração

(72) Decreto de 20 de agosto de 1996

4075

SORGO

Valorde financiamento, fixação
Decreto n!l1.986, de 15 de agosto de 1996

3986

SOROCABA, UPANEMA(RN)
Interesse social, declaração

(96) Decreto de 28 de agosto de 1996

4101

SUMAL, SANTA LUZIA (MA)
Interesse social, declaração

(14) Decreto de 28 de agosto de 1996

4011

SUPERINTENDÊ:NCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO (SUNAB)
Cargo em comissão, criação

Medida Provisória n!! 1.472-27, de lI!de agosto de 1996

3683

T
TARIFA EXTERNA COMUM
Lista de Exceção, alteração

Decreto n' 1.992, de 29 de agosto de 1996

3993

TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP)
Criação

Medida Provisória n!! 1.471-22, de 12 de agosto de 1996
Medida Provisória n!! 1.471-23, de 29 de agosto de 1996

.

3679
3872

TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão

Rádio A Voz do Vale Paranapanema Ltda., Cândido Mota (SP)
Decreto Legislativo n!l83, de 29 de agosto de 1996
Rádio Sociedade Rural S.C. Ltda., Mandaguari (PR)
Decreto Legislativo n!l 75, 29 de agosto de 1996
ViIla do Conde FM Ltda., Olinda (PE)
Decreto Legislativo n!'. 71, de 16 de agosto de 1996

3937
3932
3929
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4221
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Rádio Chamonix Ltda., Mogi-Mirim (SP)
Decreto Legislativo n!! 79. de 29 de agosto de 1996
Rádio Cidade de ltaiópolis Ltda., ltaiópolis (SC)
DecretoLegislativo n Q 81, de 29 de agosto de 1996
Rádio Difusora de Ponta Grossa Ltda., Ponta Grossa (PR)
Decreto Legislativo n" 76, de 29 de agosto de 1996
Rádio e TV Umbu Ltda., Passo Fundo (RS)
DecretoLegislativo n!! 85, de 29 de agosto de 1996
Rádio Globo Capital Ltda., Belo Horizonte (MG)
Decreto Legislativo n!! 80, de 29 de agosto de 1996
Rádio Globo Capital Ltda., Brasília (DF)
DecretoLegislativo n" 84, de 29 de agosto de 1996
Rádio Globo S.A., Rio de Jaoeiro (RJ)
DecretoLegislativo n I! 86, de 29 de agosto de 1996
Rádio Independência de Salto do Lontra Ltda., Salto do Lontra (PR)
DecretoLegisLativo n Q 78, de 29 de agosto de 1996
Rádio Terra Ltda., Belo Horizonte (MG)
DecretoLegisLativo n Q 82, de 29 de agosto de 1996
Rádio TV do Amazonas S.A, Rio Branco (AC)
DecretoLegisLativo n ~ 77, de 29 de agosto de 1996
TV Globo de São Paulo Ltda., São Paulo (SP)
Decreto LegisLativo n Q 72, de 16 de agosto de 1996
TV Globo Ltda., Rio de Jaoeiro (RJ)
DecretoLegislativo nº 73, 16 de agosto de 1996
Serviços; Organização; Órgão regulador
Lei n'9.295, de 19 de julho de 1996. Publicada no DO de 20 de julho
de 1996 e retificada no DO de 6 de agosto de 1996

3935
3936
3932
3939

3935
3938

3939
3934
3937
3933
3930
3930

4137

TERRAPÚBLICA FEDERAL
Exército, uso especial; Decreto n 2 97.596/89, alteração

Decreton' 1.978, de 7 de agosto de 1996

3966

TRABALHADOR
Participação nos lucros
Medida Provisória n!! 1.487-21, de 8 de agosto de 1996

3748

TRABALHO RURAL
Normas; Lei n 2 5.889/73, alteração
Lei n Q 9.300, de 29 de agosto de 1996
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3659

4222
TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA
Ferrovia Centro-Atlântica S.A., concessão

(76) Decreto de 26 de agosto de 1996

4080

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Orçamento Fiscal da União; Crédito Suplementar
(33) Decreto de 9 de agosto de 1996

4032

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Informática. bens de; Aquisição
Medida Provisória n'l 1.509-7, de 16 de agosto de 1996

3856

TRIGO
Preço mínimo básico, fixação
Decreto n!.! 1.985, de 15 de agosto de 1996

3984

TRITICALE
Valor de fmanciamento, fixação
Decreto n!.! 1.985, de 15 de agosto de 1996

3984

TV GLOBO DE SÃO PAULO LTDA., SÃO PAULO (SP)
Radiodifusão, concessão, renovação
Decreto Legislativo n'l 72, de 16 de agosto de 1996

3930

TV GLOBO LTDA., RIO DE JANEIRO (RJ)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n!.! 73, de 16 de agosto de 1996 _

3930

u
UNIÃO FEDERAL
Contribuição, definição; Fundo Nacional de Saúde
Emenda Constitucional n" 12, de 16 de agosto de 1996

3653

UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVlLLE, JOINVlLLE (SC)
Credenciamento
(38) Decreto de 14 de agosto de 1996

4035
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4223
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA, CHAPECÓ (SC)
Credenciamento
(39) Decreto de 14 de agosto de 1996

4036

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
Servidor; Prestação de serviço extraordinário, autorização
(32) Decreto de 9 de agosto de 1996

4031

USINA TERMOELÉTRICA DE ALEGRETE
Programa Nacional de Desestatização (PND), inclusão
Decreto n" 1.977, de 7 de agosto de 1996

3966

UTILIDADE PUBLICA
Declaração
Associação Beneficente Cultural e Assistencial São Leopoldo, Curi-

tiba (PR)
(10) Decreto de 7 de agosto de 1996
Associação Beneficente Lar Irmão José, Itapevi (SP)
(72) Decreto de 20 de agosto de 1996
Associação de Proteção e Orientação aos Excepcionais, Campos dos
Goitacazes (RJ)

4007

(72) Decreto de 20 de agosto de 1996

4075

4075

Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais, Maceió (AL)

(lO) Decreto de 7 de agosto de 1996
Casa da Criança Maria de Nazaré, Coronel Macedo (SP)
(72) Decreto de 20 de agosto de 1996
".......................................
Colégio Santa Rita, Areia (PB)
(72) Decreto de 20 de agosto de 1996
Fundação Casa do Penedo, Penedo (AL)

(72) Decreto de 20 de agosto de 1996
Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza
Filho, Ponte Nova (MG)
(10) Decreto de 7 de agosto de 1996
Grupo Folclórico Ucraniano Brasileiro Vesselka, Prudentópolis (PR)
(72) Decreto de 20 de agosto de 1996
Lar da Menina, Sarandi (RS)

(10) Decreto de 7 de agosto de 1996

4007
4075
4075

4075

4007
4075

4007

Lar dos Velhinhos, Viçosa (MG)

(72) Decreto de 20 de agosto de 1996

4075

Movimento Pró-Infância e Juventude de Goíanésta, Goianésia (GO)
"
"
"......
(72) Decreto de 20 de agosto de 1996

4075
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4224
Recanto Santa Luzia, Bueno Brandão (MG)
(72) Decreto de 20 de agosto de 1996

4075

Sociedade de Estudos Jurídicos Brasil-Alemanha-Sejubra, São Pau-

lo (SP)
(72) Decreto de 20 de agosto de 1996

4075

Sociedade de Promoção da Casa de Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro
(RJ)

(72) Decreto de 20 de agosto de 1996
Imóvel; Desapropriação, Campos Novos (SC)
(41) Decreto de 15 de agosto de 1996
Canoas(RS)
(104) Decreto de 28 de agosto de 1996...............................................

Corumbá (MS)
(104) Decreto de 28 de agosto de 1996

4075

4038
4110
4110

Restabelecimento
Associação Beneficente Lar São Francisco de Assis, Pedro Osório

(RS)
(11) Decreto de 8 de agosto de 1996

4008

Associação dos Juízes Federais do Brasil, Porto Alegre (RS)

(11) Decreto de 8 de agosto de 1996

4008

Obra Assistencial Nossa Senhora do O'. São Paulo (SP)
(11) Decreto de 8 de agosto de 1996

4008

v
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
Aumento de Capital, autorização

(90) Decreto de 27 de agosto de 1996

4095

VARIG AGROPECUÁRIA, SANTA MARIA DA BOA VISTA (PE)
Interesse social, declaração
(66) Decreto de 19 de agosto de 1996

4066

VILLA DO CONDE FM LTDA., OLINDA (PE)
Radiodifusão; Serviço, permissão
Decreto Legislativo n!! 71, de 16 de agosto de 1996

3929
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS

EMENDA CONSTITUCIONAL NQ 14
Modifica os arts. 34, 208, 211 e 212 do
Constituição Federal e dá nova redação ao
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transit6rias.

As Mesas da CÂMARA DOS DEPUTADOS e do SENADO
Q
FEDERAL, nos termos do § 3 do art. 60 da Constituição Federal,
promulgam a seguinte emenda ao Texto Constitucional:

Art. 1Q É acrescentada no inciso VII do art. 34 da Constituição
Federal, a alínea e, com a seguinte redação:
«e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de
impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.»
Art. 2Q É dada nova redação aos incisos I e II do art. 208 da

Constituição Federal nos seguintes termos:
«I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratnita para todos os que a ele não
tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva universalização do ensino médio
gratuito;»
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Art. 3· É dada nova redação aos §§ 1· e 22 do art. 211 da
Constituição Federal e nele são inseridos mais dois parágrafos, passando a ter a seguinte redação:
«Art. 211.

.

§ 1· A União organizará o sistema federal de ensino e o dos
Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais
e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante
assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios.

§ 2· Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino
fundamental e na educação infantil.
§ 3· Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.

§ 4· Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados
e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a
assegurar a universalização do ensino obrígatõrío,»

Art. 4· É dada nova redação ao § 5· do art. 212 da Constituição
Federal nos segnintes termos:
«§ 5· O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribnição social do salário-educação,
recolhida pelas empresas, na forma da lei,»

Art. 5· É alterado o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e nele são inseridos novos parágrafos, passando o
artigo a ter a seguinte redação:
«Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgação desta
emenda, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão não menos de sessenta por cento dos recursos a que se refere
o caput do art. 212 da Constituição Federal, à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração
condigna do magistério.
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§ I" A distribuição de responsabilidades e recursos entre os
Estados e seus Municípios a ser concretizada com parte dos
recursos definidos neste artigo, na forma do disposto no art. 211
da Constituição Federal, é assegurada mediante a criação, no
âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, de natureza contábil.

§ 2" O fundo referido no parágrafo anterior será constituído
por, pelo menos, quinze por cento dos recursos a que se referem
os arts. 155, inciso 11; 158, inciso IV; e 159, inciso I, alíneas a e b;
e inciso 11, da Constituição Federal, e será distribuido entre cada
Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de
alunos nas respectivas redes de ensino fundamental.
§ 3" A União complementará os recursos dos fundos a que
se refere o § I", sempre que, em cada Estado e no Distrito
Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido
nacionalmente.
§ 4" A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
ajustarão progressivamente, em um prazo de cinco anos, suas
contribuições ao Fundo, de forma a garantir um valor por aluno
correspondente a um padrão mínimo de qualidade de ensino,
definido nacionalmente.
§ 5" Uma proporção não inferior a sessenta por cento dos
recursos de cada fundo referido no § I" será destinada ao pagamento dos professores do ensino fundamental em efetivo exercício no magistério.
§ 6" A União aplicará na erradicação do analfabetismo e na
manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental, inclusive na complementação a que se refere o § 3", nunca menos que
o equivalente a trinta por cento dos recursos a que se refere o
caput do art. 212 da Constituição Federal.
§ 7" A lei disporá sobre a organização dos fundos, a distribuição proporcional de seus recursos, sua fiscalização e controle,
bem como sobre a forma de cálculo do valor mínimo nacional por
aluno,»
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Art. 6Q Esta emenda entre em vigor a primeiro dejaneiro do ano
subseqüente ao de sua promulgação.
Brasília, 12 de setembro de 1996.
Mesa da cÂMARA DOS DEPUTADOS

Mesa do SENADOFEDERAL

Deputado Luiz EDUARDO
Presidente

Senador JOSÉ SARNEY
Presidente

Deputado RONALDO PERIM

Senador TEOTONIO VILELA FILHO

12 Vice-Presidente

12 Vice-Presidente

Deputado BETO MANSUR
22 Vice-Presidente

Senador JúLIO CAMPOS
2' Vice-Presidente

Deputado WILSON CAMPOS
1Q Secretário

Senador ODACIR SOARES
I' Secretário

Deputado LEOPOLDO BESSONE

Senador RENAN CALHEIROS

22 Secretário

22 Secretário

Deputado BENEDITO DOMINGOS

Senador ERNANDES AMORIM
4Q Secretário

32 Secretário

Deputado JOÃO HENRIQUE
4º Secretário

Senador EDUARDO SUPLICY
Suplente de Secretário

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 15
Dá nova redação ao § 4' do art. 18 da
Constituição Federal.

As Mesas da CÂMARA DOS DEPUTADOS e do SENADO
FEDERAL, nos termos do § 3Q do art. 60 da Constituição Federal,
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Artigo único. O § 4Q do art. 18 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 18.
..
Q
§ 4 A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento
de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios
envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.»
Brasília, 12 de setembro de 1996.
Mesa da cÂMARA DOS DEPUTADOS

Mesa do SENADOFEDERAL

Deputado LUÍZ EDUARDO
Presidente

Senador JOSÉ SARNEY
Presidente

Deputado RONALDO PERIM
l' Vice-Presidente

Senador TEOTONIO VILELA FILHO
1º Vice-Presidente

Deputado BETO MANSUR
2º Vice-Presidente

Senador JÚLIO CAMPOS
22 Vice-Presidente

Deputado WILSON CAMPOS
1º Secretário

Senador ODACIR SOARES
1e Secretário

Deputado LEOPOLDO BESSONE
22 Secretário

Senador RENAN CALHEIROS
2º Secretário

Deputado BENEDITO DOMINGOS
3º Secretário

Senador ERNANDES AMORIM
4' Secretário

Deputado JOÃO HENRIQUE
4º Secretário

Senador EDUARDO SUPLICY
Suplente de Secretário
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LEI COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMENTAR N" 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o imposto dos Estados e do
Distrito Federal sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicaçoo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciarem
no exterior.
Art. 2· O imposto incide sobre:
I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive
o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e
estabelecimentos similares;
II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;
IH - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão,
\
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a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;
IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços
não compreendidos na competência tributária dos Municípios;
V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços
sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios,
quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à
incidência do imposto estadual.
§ 1" O imposto incide também:

I - sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, por
pessoa fisica ou jurídica, ainda quando se tratar de bem destinado a
consumo ou ativo permanente do estabelecimento;
II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se
tenha iniciado no exterior;

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de
petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele
derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais,
cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente.
§ 2" A caracterização do fato gerador independe da natureza
jurídica da operação que o constitua.
Art. 3" O imposto não incide sobre:
I - Operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão;
II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados
semi-elaborados, ou serviços;

III - operações interestaduais relativas a energia elétrica
e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos
dele derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização;
IV - operações com ouro, quando definido em lei como ativo
financeiro ou instrumento cambial;
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v - operações relativas a mercadorias que tenham sido ou
que se destinem a ser utilizadas na prestação, pelo próprio autor da
saída, de serviço de qualquer natureza definido em lei complementar
como sujeito ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei complementar;
VI - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou
de outra espécie;

VII - operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação efetuada pelo credor em decorrência do
inadimplemento do devedor;
VIII - operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário;
IX - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras.
Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso
11a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação
para o exterior, destinada a:
I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;
11 -

armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.

Art. 4" Contribuinte é qualquer pessoa física, ou jurídica, que
realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito
comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física oujurídica que, mesmo sem habitualidade:
I - importe mercadorias do exterior, ainda que as destine a
consumo ou ao ativo permanente do estabelecimento;
11 - seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja
prestação se tenha iniciado no exterior;
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III - adquira em licitação de mercadorias apreendidas ou
abandonadas;

IV - adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos
derivados de petróleo oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização.
Art. 5· Lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo
pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou
responsável, quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para
o não recollúmento do tributo.
Art. 6" Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto
ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que o contribuinte assumirá a condição de substituto tributário.
§ 1· A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao
imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações,
sejam antecedentes, concomitantes ou subseqüentes, inclusive ao
valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a
consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte
do imposto.
§ 2· A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a
mercadorias ou serviços previstos em lei de cada Estado.

Art. 7· Para efeito de exigência do imposto por substituição
tributária, inclui-se, também, como fato gerador do imposto, a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em
outro por ele indicado.
Art. 8· A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será:
I - em relação às operações ou prestações antecedentes ou
concomitantes, o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído;
II - em relação às operações ou prestações subseqüentes, obtida pelo somatório das parcelas seguintes:
a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído intermediário;
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b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos
cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;
c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativas às
operações ou prestações subseqüentes.
§ 1º Na hipótese de responsabilidade tributária em relação às
operações ou prestações antecedentes, o imposto devido pelas referidas operações ou prestações será pago pelo responsável, quando:
I - da entrada ou recebimento de mercadoria ou do serviço;
11 - da saída subseqüente por ele promovida, ainda que insenta ou não tributada;
111 - ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a
ocorrência do fato determinante do pagamento do imposto.
§ 2º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a
consumidor, único ou máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, é o referido preço por ele estabelecido.
§ 3º Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante
ou importador, poderá a lei estabelecer como base de cálculo este
preço.
§ 4º A margem a que se refere a alínea c do inciso 11 do caput
será estabelecida com base em preços usualmente praticados no
mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por
entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a
média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua
fixação ser previstos em lei.
§ 5º O imposto a ser pago por substituição tributária, na hipótese do inciso 11 do caput, corresponderá à diferença entre o valor
resultante da aplicação da alíquota prevista para as operações ou
prestações internas do Estado de destino sobre. a respectiva base de
cálculo e o valor do imposto devido pela operação ou prestação própria
do substituto.
Art. 9º A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos
Estados interessados.
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§ 1º a responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá ser
atribuída:
I - ao contribuinte que realizar operação interestadual com
petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele
derivados, em relação às operações subseqüentes;

11 - às empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas operações internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de substituto tributário, pelo pagamento do imposto, desde
a produção ou importação até a última operação, sendo seu cálculo
efetuado sobre o preço praticado na operação final, assegurado seu
recolhimento ao Estado onde deva ocorrer esta operação.
§ 2º Nas operações interestaduais com as mercadorias de que
tratam os incisos I e 11 do parágrafo anterior, que tenham como
destinatário consumidor final, o imposto incidente na operação será
devido ao Estado onde estiver localizado o adquirente e será pago pelo
remetente.

Art. 10. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à
restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar.
§ 1º Formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no prazo de noventa dias, O contribuinte substituído poderá
se creditar, em sua escrita fiscal, do valor objeto do pedido, devidamente atualizado segundo os mesmos critérios aplicáveis ao
tributo.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo decisão contrária irrecorrível, o contribuinte substituído, no prazo de quinze dias
da respectiva notificação, procederá no estorno dos créditos lançados,
também devidamente atualizados, com o pagamento dos acréscimos
legais cabíveis.

Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da
cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é:
I -

tratando-se de mercadoria ou bem:

a) o do estabelecimento onde se encontre, no momento da ocorrência do fato gerador,
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b) onde se encontre, quando em situação irregular pela falta de
documentação fiscal ou quando acompanhado de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária;
c) o do estabelecimento que transfira a propriedade, ou O título
que a represente, d~ mercadoria por ele adquirida no País e que por
ele não tenha transitado;
d) importado do exterior, O do estabelecimento onde ocorrer a
entrada física;
e) importado do exterior, o do domicílio do adquirente, quando
não estabelecido;
f) aquele onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação
de mercadoria importada do exterior e apreendida;
g) o do Estado onde estiver localizado o adquirente, inclusive
consumidor final, nas operações interestaduais com energia elétrica
e petróleo, lubrificantes e combustíveis dele derivados, quando não
destinados à industrialização ou à comercialização;
h) o do Estado de onde o ouro tenha sido extraído, quando não
considerado c~mo ativo financeiro ou instrumento cambial;
i) o de desembarque do produto, na hipótese de captura de
peixes, crustáceos e moluscos;

II -

tratando-se de prestação de serviço de transporte:

a) onde tenha início a prestação;
b) onde se encontre o transportador, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhada de
documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária;
c) o do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese do
inciso XIII do art. 12 e para os efeitos do § 3Q do art. 13;

III cação:

tratando-se de prestação onerosa de serviço de comuni-

a) o da prestação do serviço de radiofusão sonora e de som e
imagem, assim entendido o da geração, emissão, transmissão e retransmissão, repetição, ampliação e recepção;
b) o do estabelecimento da concessionária ou da permissionária
que forneça ficha, cartão, ou assemelhados com que o serviço é pago;
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c) o do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese e
para os efeitos do inciso XIII do art. 12;
d) onde seja cobrado o serviço, nos demais casos;
IV - tratando-se de serviços prestados ou iniciados no exterior,
o do estabelecimento ou do domicílio do destinatário.
§ 12 O disposto na alínea c do inciso I não se aplica às mercado-

rias recebidas em regime de depósito de contribuinte de Estado que
não o do depositário.
§ 22 Para os efeitos da alínea h do inciso I, o ouro, quando
definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, deve ter sua
origem identificada.
§ 32 Para efeito desta lei complementar, estabelecimento é o
local, privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde
pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter
temporário ou permanente, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias, observado, ainda, o seguinte:

I - na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-se como tal o local em que tenha sido efetuada a
operação ou prestação, encontrada a mercadoria ou constatada a
prestação;
II -

é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular;

III - considera-se também estabelecimento autônomo o veículo usado no comércio ambulante e na captura de pescado;
IV - respondem pelo crédito tributário todos os estabelecimentos do mesmo titular.
§ 42 (Vetado).
§ 52 Quando a mercadoria for remetida para armazém geral ou
para depósito fechado do próprio contribninte, no mesmo Estado, a
posterior saída considerar-se-á ocorrida no estabelecimento do depositante, salvo se para retornar ao estabelecimento remetente.

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no
momento:
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I - da saída de mercadoria de estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;
II - do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento;
III - da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em
armazém geral ou em depósito fechado, no Estado do transmitente;
IV - da transmissão de propriedade de mercadoria, ou de
título que a represente, quando a mercadoria não tiver transitado
pelo estabelecimento. transmitente;
V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza;
VI - do ato final do transporte iniciado no exterior;
VII - das prestações onerosas de serviços de comunicação,
feita por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a
transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;
VIII - do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços:
a) não compreendidos na competéncia tributária dos Municípios;
b) compreendidos na competência tributária dos Municípios e
com indicação expressa de incidência do imposto de competência
estadual, como definido na lei complementar aplicável;
IX - do desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas
do exterior;
X - do recebimento, pelo destinatário, de serviço prestado
no exterior;
XI - da aquisição em licitação pública de mercadorias importadas do exterior apreendidas ou abandonadas;
XII - da entrada no território do Estado de lubrificantes e
combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo oriundos de
outro Estado, quando não destinados à comercialização;
XIII - da utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação
se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a operação
ou prestação subseqüente.
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§ 1° Na hipótese do inciso VII, quando o serviço for prestado
mediante pagamento em ficha, cartão ou assemelhados, considera-se
ocorrido o fato gerador do imposto quando do fornecimento desses
instrumentos ao usuário.
§ 2° Na hipótese do inciso IX, após o desembaraço aduaneiro, a
entrega, pelo depositário, de mercadoria ou bem importados do exterior deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu desembaraço, que somente se fará mediante a exibição do comprovante de
pagamento do imposto incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo
disposição em contrário.
Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do
art. 12, o valor da operação;
H - na hipótese do inciso II do art. 12, o valor da operação,
compreendendo mercadoria e serviço;
IH - na prestação de serviço de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço;
IV -

no fornecimento de que trata o inciso VIII do art. 12;

a) o valor da operação, na hipótese da alínea a;
b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, na
hipótese da alínea b;

V parcelas;

na hipótese do inciso IX do art. 12, a soma das seguintes

a) o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de
importação, observado o disposto no art. 14;

b) Imposto de Importação;

c) Imposto sobre Produtos Industrializados;
d) Imposto sobre Operações de Câmbio;

e) quaísquer despesas aduaneiras;
VI - na hipótese do inciso X do art. 12, o valor da prestação
do serviço, acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados
com a sua utilização;
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VII - no caso do inciso XI do art. 12, o valor da operação
acrescido do valor dos impostos de importação e sobre produtos
industrializados e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao
adquirente;
VIII - na hipótese do inciso XII do art. 12, o valor da operação
de que decorrer a entrada;
IX - na hipótese do inciso XIII do art. 12, o valor da prestação
no Estado de origem.
§ 1· Integra a base de cálculo do imposto:
I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo
destaque mera indicação para fins de controle;
11 - o valor correspondente a:
a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou
debitadas, bem como descontos concedidos sob condição;
b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente
ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.
§ 2· Não integra a base de cálculo do imposto o montante do
Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de ambos os
impostos.
§ 3· No caso do inciso IX, o imposto a pagar será o valor
resultante da aplicação do percentual equivalente à diferença entre
a alíquota interna e a interestadual, sobre o valor ali previsto.
§ 4· Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado
em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do
imposto é:
I - o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria;

11 - o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma
do custo da matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento;
111 - tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu
preço corrente no mercado atacadista do estabelecimento remetente.
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§ 5· Nas operações e prestações interestaduais entre estabelecimentos de contribuintes diferentes, caso haja reajuste do valor
depois da remessa ou da prestação, a diferença fica sujeita ao imposto
no estabelecimento do remetente ou do prestador.

Art. 14. O preço de importação expresso em moeda estrangeira
será convertido em moeda nacional pela mesma taxa de cãmbio
utilizada no cálculo do Imposto de Importação, sem qualquer acréscimo ou devolução posterior se houver variação da taxa de cãmbio até
o pagamento efetivo do preço.
Parágrafo único. O valor fixado pela autoridade aduaneira para
base de cálculo do Imposto de Importação, nos termos da lei aplicável,
substituirá o preço declarado.

Art. 15. Na falta do valor a que se referem os incisos I e VIU do
art. 13, a base de cálculo do imposto é:
I - o preço corrente da mercadoria, ou de seu similar, no
mercado atacadista do local da operação ou, na sua falta, no mercado
atacadista regional, caso o remetente seja produtor, extrator ou
gerador, inclusive de energia;
U - o preço FüB estabelecimento industrial à vista, caso o
remetente seja industrial;
Ill - o preço FüB estabelecimento comercial à vista, na venda a
outros comerciantes ou industriais, caso o remetente seja comerciante.
§ 1· Para aplicação dos incisos U e Ill do caput, adotar-se-á
sucessivamente:
I - o preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente na operação mais recente;
U - caso o remetente não tenha efetuado venda de mercadoria,
o preço corrente da mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista do local da operação ou, na falta deste, no mercado atacadista
regional.
§ 2· Na hipótese do inciso Ill do caput, se o estabelecimento
remetente não efetue vendas a outros comerciantes ou industriais ou,
em qualquer caso, se não houver mercadoria similar, a base de cálculo
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será equivalente a setenta e cinco por cento do preço de venda corrente
no varejo.
Art. 16. Nas prestações sem preço determinado, a base de cálculo do imposto é o valor corrente do serviço, no local da prestação.
Art. 17. Quando o valor do frete, cobrado por estabelecimento
pertencente ao mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de interdependência, exceder os níveis normais de preços em vigor, no mercado
local, para serviço semeibante, constantes de tabelas elaboradas
pelos órgãos competentes, o valor excedente será havido como parte
do preço da mercadoria.
Parágrafo úuico. Considerar-se-ão interdependentes duas empresas quando:
I - uma delas, por si, seus sócios ou acionistas, e respectivos
cônjuges ou filhos menores, for titular de mais de cinqüenta por cento
do capital de outra;

11 - uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de
diretor, ou sócio com funções de gerência, ainda que exercidas sob
outra denominação;

111 - uma delas locar ou transferir a outra, a qualquer título,
veículo destinado ao transporte de mercadorias.
Art. 18. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome
em consideração, o valor ou o preço de mercadorias, bens, serviços ou
direitos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam
fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for
devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou
prestação de serviços de transporte interestadual e intermuuicipal e
de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo
ou por outro Estado.
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Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de
mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada
ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.
§ 1º Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou
utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas
ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios
à atividade do estabelecimento.
§ 2º Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade
do estabelecimento os veículos de transporte pessoal.
§ 3º É vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no estabelecimento ou a prestação de serviços a ele feita:
I - para a integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural, quando a saída do produto resultante não
for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se tratar-se de saída
para o exterior;
II - para comercialização ou prestação de serviço, quando a
saída ou a prestação subseqüente não forem tributadas ou estiverem
isentas do imposto, exceto as destinadas ao exterior.
§ 4º Deliberação dos Estados, na forma do art. 28, poderá dispor
que não se aplique, no todo ou em parte, a vedação prevista no
parágrafo anterior.
§ 5º Além do lançamento em conjunto com os demais créditos,
para efeito da compensação prevista neste artigo e no anterior, os
créditos resultantes de operações de que decorra entrada de mercadorias destinadas ao ativo permanente serão objeto de outro lançamento, em livro próprio ou de outra forma que a legislação determinar, para aplicação do disposto no art. 21, §§ 5º, 6º e 7º.
§ 6º Operações tributadas, posteriores a saídas de que trata o §
3º, dão ao estabelecimento que as praticar direito a creditar-se do
imposto cobrado nas operações anteriores às isentas ou não tributadas sempre que a saída isenta ou não tributada seja relativa a:
I
produtos agropecuários;
II - quando autorizado em lei estadual, outras mercadorias.
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Art. 21. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto
de que se tiver credit~dosempre que o serviço tomado ou a mercadoria
entrada no estabelecImento:
I - for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada
ou isenta, sendo esta circunstância imprevisivel na data da entrada
da mercadoria ou da utilização do serviço;
II - for integrada ou consumida em processo de industrialização, quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver
isenta do Imposto;
III - vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento;
IV - vier a perecer, deteriorar ou extraviar-se.

§ 1º Devem ser também estornados os créditos referentes a
bens do ativo permanente alienados antes de decorrido o prazo de
cinco anos contado da data da sua aquisição, hipótese em que o
estorno será de vinte por cento por ano ou fração que faltar para
completar o qüinqüênio.
§ 2º Não se estornam créditos referentes a mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações ou prestações destinadas
ao exterior.

§ 3º O não creditamento ou o estorno a que se referem o § 3º do

art. 20 e o caput deste artigo, não impedem a utilização dos mesmos
créditos em operações posteriores, sujeitas ao imposto, com a mesma
mercadoria.
§ 4º Em qualquer período de apuração do imposto, se bens do
ativo permanente forem utilizados para produção de mercadorias
cuja saida resulte de operações isentas ou não tributadas ou para
prestação de serviços isentos ou não tributados, haverá estorno dos
créditos escriturados conforme o § 5º do art. 20.
§ 5º Em cada período, o montante do estorno previsto no parágrafo anterior será o que se obtiver multiplicando-se o respectivo
crédito pelo fator igual a um sessenta avos da relação entre a soma
das saídas e prestações isentas e não tributadas e o total das saídas
e prestações no mesmo período. Para este efeito, as saídas e prestações com destino ao exterior equiparam-se às tributadas.
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§ 6º O quociente de um sessenta avos será proporcionalmente
aumentado ou diminuído, pro rata die, caso o período de apuração for
superior ou inferior a um mês.
§ 7º O montante que resultar da aplicação dos §§ 4º, 5' e 6º deste
artigo será lançado no livro próprio como estorno do crédito.
§ 8º Ao fim do quinto ano contado da data do lançamento a que
se refere o § 5º do art. 20, o saldo remanescente do crédito será
cancelado de modo a não mais ocasionar estornos.

Art. 22. (Vetado).
Art. 23. O direito de crédito, para efeito de compensação com
débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido
as mercadorias ou para O qual tenham sido prestados os serviços, está
condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação.
Parágrafo único. O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos cinco anos contados da data de emissão do documento.

Art. 24. A legislação tributária disporá sobre o período de apuração do imposto. As obrigações consideram-se vencidas na data em
que termina o período de apuração e são liquidadas por compensação
mediante pagamento em dinheiro como disposto neste artigo:
I - as obrigações consideram-se liquidadas por compensação
até o montante dos créditos escriturados no mesmo período mais o
saldo credor do período ou períodos anteriores, se for O caso;
II - se o montante dos débitos do período superar o dos créditos, a diferença será liquidada dentro do prazo fixado pelo Estado;

III - se o montante dos créditos superar os dos débitos, será
transportada para o período seguinte.
Art. 25. Para efeito de aplicação do art. 24, os débitos e créditos
devem ser apurados em cada estabelecimento do sujeito passivo. Para
este mesmo efeito, a lei estadual poderá determinar que se leve em
conta o conjunto dos débitos e créditos de todos os estabelecimentos
do sujeito passivo no Estado.
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§ 1º Saldos credores acumulados a partir da data de publicação
desta lei complementar por estabelecimentos que realizem operações
e prestações de que tratam o inciso H do art. 3º e seu parágrafo único
podem ser, na proporção que estas saidas representem do total das
saídas realizadas pelo estabelecimento:
.
I - imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado;
II - havendo saldo remanescente, transferidos pelo sujeito
passivo a outros contribuintes do mesmo Estado, mediante a emissão
pela autoridade competente de documento que reconheça o crédito.
§ 2º Lei estadual poderá, nos demais casos de saldos credores
acumulados a partir da vigência desta lei complementar, permitir
que:
I - sejam imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado;
II - sejam transferidos, nas condições que definir, a outros
contribuintes do mesmo Estado.

Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado
nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:
I - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria
ou serviço de determinado período;
II - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria
ou serviço em cada operação;

III - que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o
direito de ímpungná-la e instaurar processo contraditório.
§ 1º Na hipótese do inciso IH, ao fim do período, será feito o
ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará
a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será
compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.
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§ 2· A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o
inciso IH não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.
Art. 27. (Vetado).
Art. 28. (Vetado).
Art. 29. (Vetado).
Art. 30. (Vetado).
Art. 31. Até o exercício financeiro de 2002, inclusive, a União
entregará mensalmente recursos aos Estados e seus Municípios,
obedecidos os limites, os critérios, os prazos e as demais condições
fixados no anexo desta lei complementar, com base no produto da
arrecadação estadual efetivamente realizada do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação no período julho de 1995 ajunho de 1996, inclusive.
§ 1· Do montante de recursos que couber a cada Estado, a União
entregará,diretamente:
I - setenta e cinco por cento ao próprio Estado; e
H - vinte e cinco por cento aos respectivos Municípios, de
acordo com os critérios previstos no parágrafo único do art. 158 da
Constituição Federal.
§ 2· Para atender ao disposto no caput, os recursos do Tesouro
Nacional serão provenientes:
I - da emissão de títulos de sua responsabilidade, ficando
autorizada, desde já, a inclusão nas leis orçamentárias anuais de
estimativa de receita decorrente dessas emissões, bem como de dotação até os montantes anuais previstos no anexo, não se aplicando
neste caso, desde que atendidas as condições e os limites globais
fixados pelo Senado Federal, quaisquer restrições ao acréscimo que
acarretará no endividamento da União;
H - de outras fontes de recursos.
§ 3· A entrega dos recursos a cada Unidade Federada, na forma
e condições detalhadas no anexo, especialmente no seu item 9, será
satisfeita, primeiro, para efeito de pagamento ou compensação da
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dívida da respectiva Unidade, inclusive de sna administração indireta, vencida e não paga ou vincenda no mês seguinte àquela em que
for efetivada a entrega, junto ao Tesouro Nacional e aos demais entes
da administração federal. O saldo remanescente, se houver, será
creditado em moeda corrente.

§ 4' O prazo definido no caput poderá ser estendido até o
exercício financeiro de 2006, inclusive, nas situações excepcionais
previstas no subitem 2.1. do anexo.
§ 5' Para efeito da apuração de que trata o art. 4' da Lei
Complementar n' 65, de 15 de abril de 1991, será considerado o valor
das respectivas exportações de produtos industrializados, inclusive
de semi-elaborados, não submetidas a incidência do imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação em 31 de julho de 1996.

Art. 32. A partir da data de publicação desta lei complementar:
I - o imposto não incidirá sobre operações, que destinem
ao exterior, mercadorias, inclusive produtos primários e produtos
industrializados semi-elaborados, bem como sobre prestações de
serviços para o exterior;
II - darão direito de crédito, que não será objeto de estorno,
as mercadorias entradas no estabelecimento para integração ou consumo em processo de produção de mercadorias industrializadas,
inclusive semi-elaboradas, destinadas ao exterior;
II! - entra em vigor o disposto no anexo integrante desta lei
complementar.

Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte:
I - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, nele entradas a partir de
l' de janeiro de 1998;
II - a energia elétrica usada ou consumida no estabelecimento dará direito de crédito a partir da data da entrada desta lei
complementar em vigor;
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lU - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao ativo permanente do estabelecimento, nele entradas a partir
da data da entrada desta lei complementar em vigor.
Art. 34. (Vetado).
Art. 35. As referências feitas aos Estados nesta lei complementar entendem-se feitas também ao Distrito Federal.
Art. 36. Esta lei complementar entra em vigor no primeiro dia
do segundo mês seguinte ao da sua publicação, observado o disposto
nos arts. 32 e 33 e no anexo integrante desta lei complementar.
Brasília, 13 de setembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
ANEXO
(Lei Complementar n 87, de 13 de setembro de 1996)
Q

1. A União entregará recursos aos Estados e seus Municípios,
atendidos limites, critérios, prazos e demais condições fixados neste
anexo, com base no produto da arrecadação do Imposto Estadual
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de'
Comunicação (ICMS), efetivamente realizada no período julho de
1995 a junho de 1996, inclusive.
1.1 Do montante dos recursos que cabe a cada Estado, a União
entregará, diretamente:
1.1.1 ao próprio Estado, 75% (setenta e cinco por cento);
1.1.2 aos seus Municípios, 25% (vinte e cinco por cento), distribuídos segundo os mesmos critérios de rateio aplicados às parcelas
de receita que lhes cabem do ICMS.
2. A entrega dos recursos, apurada nos termos deste anexo, será
efetuada até o exercício financeiro de 2002, inclusive.
2.1 Excepcionalmente, o prazo poderá ser estendido no caso de
Estado cuja razão entre o respectivo valor previsto da entrega anual
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de recursos (VPE), aplicado a partir do exercício de 1998, fixado no
subitem 5.8.2. e sujeito a revisão nos termos do subitem 5.8.3., e o
rodu to de sua arrecadação de ICMS entre julho de 1995 ajunho de
1996, ambos expressos a preços médios deste período, seja:
2.1.1 superior a 0,10 (dez centésimos) e inferior ou igual a 0,12
(doze centésimoS), até o exercício financeiro de 2003, inclusive;
2.1.2 superior a 0,12 (doze centésimos) e inferior ou igual a 0,14
(quatorze centésimos), até o exercício financeiro de 2004, inclusive;
2.1.3 superior a 0,14 (quatorze centésimos) e inferior ou igual a
0,16 (dezesseis centésimos), até o exercício financeiro de 2005, inclusive;
2.1.4 superior a 0,16 (dezesseis centésimos), até o exercício
financeiro de 2006, inclusive.
2.2 Fica autorizada, desde já, a adequação do disposto nas leis
das diretrizes orçamentárias da União para os exercícios financeiros
de 1996 e de 1997, no que couber, para que sejam financiadas e
atendidas as despesas da União necessárias ao atendimento do disposto no art. 31 desta lei complementar, observados os limites e
condições fixados neste anexo.
2.3 O Poder Executivo Federal enviará ao Congresso Nacional,
no prazo de até cinco dias após publicada esta lei complementar,
projeto de lei de abertura de crédito especial para atender as despesas
como adiantamento de que trata o item 4 e os demais recursos a serem
entregues ainda no exercício financeiro de 1996.
3. A periodicidade da entrega dos recursos é mensal.
3.1 A apuração do montante dos recursos a serem entregues
será feita mensalmente. Período de competência é o mês da apuração.
3.2 A entrega de recursos a cada Unidade Federada será efetuada até o final do segundo mês subseqüente ao período de competência.
3.3 O primeiro período de competência é o mês em que for
publicada esta lei complementar.
4. Até trinta dias após a data da publicação desta lei complementar, a União entregará ao conjunto dos Estados, a título de
adiantamento, o montante de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões
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de reais), proporcionalmente aos respectivos valores previstos da
entrega anual de recursos (VPE), fixados no subitem 5.8.1 para
aplicação no exercicio financeiro de 1996.
4.1 Do valor do adiantamento que cabe a cada Estado, a União
entregará, diretamente, 75% (setenta e cinco por cento) ao próprio
Estado e 25% (vinte e cinco por cento) aos seus Municípios, nos termos
do subitem 1.1.
4.2 Nos primeiros doze períodos de competência, será descontado dos recursos a serem entregues mensalmente a cada Estado e a
cada Município, antes de aplicado o disposto no item 9, um doze avos
do respectivo valor do adiantamento, atualizado pela variação do
Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna, até o mês
do período de competência. Eventual saldo remanescente será deduzido, integralmente, dos recursos a Serem entregues a Unidade Federada no período ou períodos de competência imediatamente seguintes, até que seja anulado.
5. A cada período de competência, o valor a ser entregue ao
Estado (VE), que inclui a parcela de seus Muuicípios, será apurado
da seguinte forma:
VE = (lCMSb x P x A) - ICMS r
N

sujeito a: VE ,; VME,
sendo:VME = VPEx PxAxT
12
5.1 VE é o valor apurado da entrega, referente a cada período
de competência.
5.2 ICMSb é o produto da arrecadação do ICMS no período base,
este indicado pelo subscrito b, observado que:
5.2.1 nos primeiros doze períodos de competência, o período base é:
5.2.1.1 no primeiro período de competência, no mesmo mês do
período julho de 1995 a junho de 1996;
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5.2.1.2 a partir do segundo período de competência, igual ao
eríodo base anteríor acrescido do mês seguinte do período julho de
1995 ajunho de 1996, sendo que, no período de competência imediatamente seguinte àquele em que o mês de junho de 1996 'estiver
contido no período base, será incluído o mês de julho de 1995;
5.2.2 a partir do décimo terceiro período de competência, o
período base é julho de 1995 a junho de 1996.
5.3 P é o fator de atualização, igual à razão entre o índice de
preçoS médio do período de referência e o índice de preços médio do
período base, adotando-se o Indice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação Getúlio
Vargas, ou, na sua ausência, outro índice de preços de caráter
nacional.
5.4 A é o fator de ampliação, que será igual a 1,03 (um inteiro e
três centésimos) nos exercícios financeiros de 1996 e 1997 e, nos
exercícios financeiros seguintes, igual ao valor apurado da seguinte
forma:

5.4.1 C é o fator de crescimento, igual a:
5.4.1.1 no exercício financeiro de 1998, 1,0506 (um inteiro e
quinhentos e seis décimos de milésimo);
(um

5.4.1.2 nos exercícios financeiros de 1999 e seguintes, 1,0716
inteiro e setecentos e dezesseis décimos de milésimo);
5.4.2 E é o fator de eficiência relativa, igual a:
E = 1 +ôR

ou
E = 1 +ôU,
o que for maior
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5.4.2.1 L>R é uma medida do desempenho da arrecadação relativamente ao dos demais Estados, cujo valor será o resultante da
aplicação da seguinte fórmula:
ICMSIUFv - ICMSIBRv
ICMSIUF~

ICMSIBR~

5.4.2.2 L> U é uma medida do desempenho de arrecadação relativamente ao da União, cujo valor será o resultante da aplicação da
seguinte fórmula:
ICMSIUFv - ATUIUFv
ICMSIUF~

ATUIUF~

5.4.2.3 ICMSIUF é o produto da arrecadação de ICMS do Estado;
5.4.2.4 ICMSIBR é o produto da arrecadação de ICMS do conjunto dos demais Estados;
5.4.2.5 ATUIUF é o produto da arrecadação da União no Estado,
abrangendo as receitas tributária e de contribuições, inclusive as vinculadas à seguridade social, e excluídas as receitas do imposto sobre
operações de crédito, cãmbio e seguro e, quando incidentes sobre instituições financeiras, do Imposto de Renda sobre pessoas jurídicas e da
contribuição social sobre o lucro líquido, bem como do Imposto de Renda
retido na Fonte sobre rendimentos de capital e remessas para o exterior,
da contribuição provisória sobre movimentação financeira e de outros
tributos de caráter provisório que venham a ser instituídos;
5.4.2.6 o período de avaliação, indicado pelo subscrito v, é:
5.4.2.6.1 no período de competência janeiro de 1998, o próprio mês;
5.4.2.6.2 nos demais períodos de competência do exercício de
1998, igual ao período de avaliação imediatamente anterior acrescido
do mês subseqüente;
5.4.2.6.3 a partir do exercício de 1999, igual ao período de
competência acrescido dos onze meses imediatamente anteriores;
5.4.2.7 o período padrão para a comparação, indicado pelo subscrito p, é aquele formado pelos mesmos meses que compõem o período
de avaliação, um ano antes deste último;
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5.4.2.8 Os valores relativos ao período padrão para comparação
(ICMSIUF p, ICMSIBRp e ATUIUFp) serão atualizados para preços
médios do período de av:u:iação, pela variação do Indice Geral de
PreçoS conceito DisponibIlIdade Interna, da Fundação Getúlio Vargas' ou, na sua ausência, por outro índice de preços de caráter
nacional.
5.5 ICMSr é o produto da arrecadação do ICMS no período de
referência, indicado pelo subscritor, observado que:
5.5.1 nos primeiros doze períodos de competência, o período de
referência é:
5.5.1.1 no primeiro período de competência, o mesmo mês;
5.5.1.2 a partir do segundo período de competência, igual ao
período de referência imediatamente anterior acrescido do mês seguinte;
5.5.2 a partir do décimo terceiro período de competência, o
período de referência é igual ao período de competência acrescido dos
onze meses imediatamente anteriores.
5.6 T é o fator de transição, cujo valor é igual:
5.6.1 a 1 (um) nos exercícios financeiros de 1996, 1997 e 1998;
5.6.2 a 0,900 (novecentos milésimos), 0,775 (setecentos e setenta
e cinco milésimos), 0,625 (seiscentos e vinte e cinco milésimos), 0,450
(quatrocentos e cinqüenta milésimos), respectivamente, nos exercicios financeiros de 1999, 2000, 2001 e 2002, ressalvados os casos dos
Estados enquadrados no disposto:
5.6.2.1 no subitem 2.1.1., em que o valor é igual a 0,900 (novecentos milésimos), 0,775 (setecentos e setenta e cinco milésimos),
0,625 (seiscentos e vinte e cinco milésimos), 0,450 (quatrocentos e
cinqüenta milésimos) e 1/6 (um sexto), respectivamente, nos exercícios de 1999,2000,2001,2002 e 2003;
5.6.2.2 no subitem 2.1.2., em que o valor é igual a 0,900 (novecentos milésimos), 0,775 (setecentos e setenta e cinco milésimos),
0,625 (seiscentos e vinte e cinco milésimos), 0,450 (quatrocentos e
cinqüenta milésimos), 217 (dois sétimos) e 117 (um sétimo), respectivamente, nos exercícios de 1999,2000,2001,2002,2003 e 2004;
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5.6.2.3 no subitem 2.1.3., em que o valor é igual a 0,900 (novecentos milésímos),0,775 (setecentos e setenta e cinco milésimos), 5/8
(cinco oitavos), 4/8 (quatro oitavos), 3/8 (três oitavos), 2/8 (dois oitavos) e 1/8 (um oitavo), respectivamente, nos exercícios de 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004 e 2005;
5.6.2.4 no subitem 2.1.4., caso em que o valor é igual a 0,900
(novecentos milésimos), 7/9 (sete nonos), 6/9 (seis nonos), 5/9 (cinco
nonos), 4/9 (quatro nonos), 3/9 (três nonos), 2/9 (dois nonos) e 1/9 (um
nono), respectivamente, nos exercícios de 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.
5.7 N é o número de meses que compõem o período de referência.
5.8 VME é o valor máximo da entrega de recursos a cada Estado,
incluída a parcela de seus Municípios, resultante da multiplicação do
valor previsto da entrega anual de cada Estado (VPE), dividido por
doze, pelos valores dos fatores de atualização (P), ampliação (A) e
transição (T), atendido o seguinte:
5.8.1 nos exercícios financeiros de 1996 e 1997, o valor previsto
da entrega anual de recursos (VPE), expresso a preços médios do
período julho de 1995 a junho de 1996, ao conjunto das Unidades
Federadas, é igual a R$ 3.600.000.000,00 (três bilhões e seiscentos
milhões de reais), e o de cada Estado, incluídas as parcelas de seus
Municípios, é:
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso

R$ 5.331.274,73
R$ 48.598.880,81
R$ 20.719.213,10
R$ 34.023.345,57
R$ 129.014.673,83
R$ 66.400.645,01
R$ 47.432.892,61
R$ 148.862.799,15
R$ 73.335.579,92
R$ 59.783.744,19
R$ 82.804.150,57
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Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Parmôa
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rio de Janeiro
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins

R$ 62.528.891,22
R$ 432.956.072,19
R$ 158.924.710,50
R$ 16.818.496,99
R$ 352.141.201;59
R$ 81.223.637,38
R$ 14.593.845,83
R$ 21.213.050,05
R$ 313.652.856,27
R$ 291.799.979,19
R$ 14.608.957,22
R$ 2.237.772,73
R$ 116.297.618,94
R$ 985.414.322,57
R$ 14.670.108,64
R$ 4.611.279,20;

5.8.2 nos exercícios financeiros de 1998 e seguintes, o valor
previsto da entrega anual de recursos (VPE), expresso a preços
médios do período julho de 1995 a junho de 1996, ao conjunto das
Unidades Federadas, é igual a R$ 4.400.000.000,00 (quatro bilhões e
quatrocentos milhões de reais), e O de cada Estado, incluídas as
parcelas de seus Municípios, é:
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

cor, LeIS .ttep. !i'ed. Brasu, Brasína, v. lt'SM, n.

5.972.742,49
53.413.686,32
21.516.418,81
50.234.403,21
165.826.967,44
82.950.622,96
58.559.486,64
169.650.089,02
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Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rio de Janeiro
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

93.108.148,77
65.646.646,51
93.328.929,22
71.501.907,89
509.553.128,12
169.977.837,01
23.041.487,41
394.411.651,45
101.621.401,92
18.568.105,75
26.396.605,37
372.052.391,48
368.969.789,87
17.881.807,93
2.872.885,44
144.198.422,18
1.293.240.592,06
19.101.069,13
6.402.775,60;

5.8.3 o valor previsto da entrega anual de recursos (VPE) de
cada Estado, fixado no subitem anterior, será revisto com base nos
resultados de apuração especial a ser realizada pelo Confaz, conjuntamente com os Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, que avaliará o impacto efetivo dos créditos relativos a bens de
uso e consumo próprio do estabelecimento, concedidos a partir daquele exercício, sobre o produto da arrecadação do ICMS no primeiro
semestre de 1998, observado o seguinte:
5.8.3.1 para efeito da apuração nos períodos de competência de
fevereiro a agosto de 1998, oVPE correspondente ao exercíciofinanceiro
de 1998 será temporariamente elevado em 30% (trinta por cento);
5.8.3.2 as reduções de receitas verificadas pela apuração especial serão comparadas ao produto da arrecadação efetiva de ICMS do
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o período e os percentuais de redução aplicados à receita do

~es:to no período julho de 1995 ajunho de 1996, obtendo-se valores

unp erão acrescidos ao VPE de cada Estado, relativo aos exercícios
:':'::ceirOs de 1996 e 1997, fixado no subitem 5.8.1.;
.

5.8.3.3 o resultado do cálculo previsto no subitem anterior substítuirá oVPE de cada Estado e_o VPE gl.obal, de que tr~~ o subitem 5.8.2.,
e será utilizado nas ap?,"açoe~ relativas a?s exerCIClOS financeiros de
1998 e seguintes, ~clusIve aplicado retro~tivamente desde o período de
competência fevereIro de 1998, sendo as diferenças apuradas acrescidas
u diminuídas dos valores a serem entregues no período ou períodos
~ediatamente seguintes ao final do processo de revisão.
5.9 Respeitados os limites globais e condições estabelecidas
pelo Senado ~~deral, fica autorizada,.desde já; a emi~são de títulos
de responsabIlIdades do Tesouro Nacional e a mclusao de dotações
no orçamento fiscal da União até o montante equivalente ao valor
máximo anual da entrega de recursos para o conjunto das Unidades Federadas, apurado nos termos deste item para cada exercício
financeiro.

6. Até trinta dias após a publicação desta lei complementar,
cada Estado poderá optar, em caráter irretratável, pelas seguintes
modalidades de cálculo do valor do fator de ampliação (A) relativo aos
exercícios financeiros de 1998 e seguintes:

6.1 C é o fator de crescimento, fixado no subitem 5.4.1.
6.2 F é o fator de estímulo ao esforço de arrecadação, apurado
no primeiro período de competência de cada trimestre civil da seguinte forma:

se M'IBIBR,;O ou MCMS ,; (1,75 x M'IBIBR,
F = O (zero);
caso contrário,

F = (MCMSIUF) - 1,75 x APIBIBR)

UoL LeIS
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6.2.1 l\.PIBIBR é a taxa de variação real do Produto Interno
Bruto do País, estimada e divulgada trimestralmente pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, comparando-se com
igual período um ano antes:
6.2.1.1 emjaneiro de 1998, o valor referente ao quarto trimestre
de 1997;
6.2.1.2 em abril de 1998, o valor referente ao primeiro trimestre
de 1998;
6.2.1.3 em julho de 1998, o valor referente ao primeiro semestre
de 1998;
6.2.1.4 em outubro de 1998, o valor referente aos três primeiros
trimestres de 1998;
6.2.1.5 em janeiro de 1999, o valor referente ao ano de 1998;
6.2.1.6 a partir de abril de 1999, o valor referente ao período de
doze meses imediatamente anterior ao período de competência considerado;
6.2.2 l\.ICMSfUF é a taxa de variação do produto da arrecadação
do ICMS do Estado entre o período de avaliação e igual período um
ano antes, este expresso a preços médios do período de avaliação,
mediante atualização pela variação do Indice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas, ou, na sua
ausência, por outro índice de caráter nacional;
6.2.2.2 o período de avaliação é:
6.2.2.2.1 em janeiro de 1998, o mesmo mês;
6.2.2.2.2 em abril de 1998, o período fevereiro a abril de 1998;
6.2.2.2.3 em julho de 1998, o período fevereiro a julho de 1998;
6.2.2.2.4 em outubro de 1998, o período fevereiro a outubro de
1998;
6.2.2.2.5 em janeiro de 1999, o período fevereiro de 1998 a
janeiro de 1999;
6.2.2.2.6 a partir de abril de 1999, o período de competência
considerado acrescido dos onze meses imediatamente anteriores;
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6.3 o valor do fator de estímulo (F) apurado no primeiro período
de competência de cada trimestre aplica-se aos três períodos de
competência daquele trimestre;
6.4 A opção de que trata este item será comunicada pelo Poder
Executivo Estadual, no devido prazo, ao Ministério da Fazenda, que
a fará publicar no Diário Oficial da União.
7. A cada período de competência, se o montante de recursos a
ser entregue ao conjunto dos Estados, incluídas as parcelas de seus
Municípios, for inferior ao valor previsto da entrega anual (VPE)
global do País, fixado nos subitens 5.8.1. e 5.8.2. e sujeito à revisão
de que trata o subitem 5.8.3., dividido por 12 (doze) e multiplicado
pelos valores dos fatores de atualização (P) e de transição (T), a
diferença poderá ser utilizada para elevar o valor máximo de entrega
de recursos (VME) no caso de Estados cujos valores que seriam
entregues (VE), apurados pela fórmula de cálculo prevista no item 5,
superarem o seu VME.
7.1 O valor global a ser utilizado na elevação dos VME dos
Estados será distribuído proporcionalmente à diferença a maior em
cada Estado, entre o VE, apurado pela fórmula de cálculo, e o seu
VME. Fica limitado o montante de recursos a ser acrescido ao VME
de cada Estado ao menor dos seguintes valores:
7.1.1 30% (trinta por cento) do correspondente VPE, fixado nos
subitens 5.8.1. e 5.8.2., dividido por 12 (doze) e multiplicado pelo fator
P; ou
7.1.2 a diferença a maior entre VE e VME.
7.2 Após definido o rateio entre os Estados do valor global a ser
utilizado na elevação dos respectivos VME, a entrega dos recursos
adicionais ao Estado, inclusive da parcela de seus Municípios, só
ocorrerá se atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:
7.2.1 o Estado esteja enquadrado em uma das situações excepcionais previstas no subitem 2.1.; e
7.2.2 o Estado apresente fator de eficiência relativa (E) igual
ou superior a 1 (um) no período de competência considerado, ainda
que tenha optado pela aplicação da modalidade de cálculo prevista
no item 6.
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8. Caberá ao Ministério da Fazenda processar as informações
recebidas e apurar, nos termos deste anexo, o montante a ser entregue
a cada Estado, bem como os recursos a serem destinados, respectivamente, ao Governo do Estado e aos Governos dos Municípios do
mesmo.
8.1 Antes do início de cada exercício financeiro, o Estado comunicará ao Ministério da Fazenda os índices de participação dos respectivos Municípios no rateio da parcela do ICMS a serem aplicados
no correspondente exercício, observado, ainda, o seguinte:
8.1.1 os coeficientes de participação dos Municípios a serem
respeitados no exercício de 1996, inclusive para efeito da destinação
de parcela do adiantamento, serão comunicados pelo Estado até dez
dias após a data da publicação desta lei complementar;
8.1.2 o atraso na comunicação dos coeficientes acarretará a
suspensão da entrega dos recursos ao Estado e aos respectivos Municípios, até que seja regularizada a entrega das informações.
8.2 Para apuração dos valores a serem entregues a cada período
de competéncia, o Estado enviará ao Ministério da Fazenda, até o
décimo dia útil do segundo mês seguinte ao período de competência,
balancete contábil mensal ou relatório resumido da execução orçamentária mensal, devidamente publicado, que deverá especificar o
produto da arrecadação do ICMS, incluindo o da respectiva cota-parte
municipal.
8.3 Os valores entre'gues pela União ao Estado, bem como aos
seus Municípios, a cada exercício financeiro, serão revistos e compatibilizados com base no respectivo balanço anual, a ser enviado no
prazo de até dez dias após sua publicação. Eventual diferença, após
divulgada no Diário Oficial da União, será acrescida ou descontada
dos recursos a serem entregues no período, ou períodos, de competência imediatamente seguintes.
8.4 O atraso na apresentação pelo Estado dos seus balancetes
ou relatórios mensais, bem como do balanço anual, acarretará postecipação da entrega dos recursos para a data em que for efetuada a
entrega do período de competência seguinte, desde que regularizado
o fluxo de informações.
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8.5 Exclusivamente para efeito de apuração do valor a ser entregue aos outros Estados, fica o Ministério da Fazenda autorizado a
estimar o produto da arrecadação do ICMS do Estado que não tenha
enviado no devido prazo seu balancete ou relatório mensal, inclusive
com base em informações levantadas pelo Confaz.
8.6 Respeitados os mesmos prazos concedidos aos Estados, o
Ministério da Fazenda deverá apurar e publicar no Diário Oficial da
União a arrecadação tributária da União realizada em cada Estado,
que deverá ser compatível e consistente com a arrecadação global no
País constante de seus balancetes periódicos e do balanço anual.

8.7 Fica o Ministério da Fazenda obrigado a publicar o Diário
Oficial da União, até cinco dias úteis antes da data prevista para a
efetiva entrega dos recursos, o resultado do cálculo do montante a ser
entregue a cada Estado e os procedimentos utilizados na sua apuração, os quais, juntamente com o detalhamento da memória de cálculo,
serão remetidos, no mesmo prazo, ao Tribunal de Contas da União,
para seu conhecimento e controle.
9. A forma de entrega dos recursos a cada Estado e a cada
Município observará o disposto neste item.
9.1 O Ministério da Fazenda informará, no mesmo prazo e
condições previstos no subitem 8.7., o respectivo montante da dívida
da administração direta e indireta da Unidade Federada, apurado de
acordo com o definido nos subitens 9.2. e 9.3., que será deduzido do
valor a ser entregue à respectiva Unidade em uma das duas formas
previstas no subitem 9.4.
9.2 Para efeito de entrega dos recursos à Unidade Federada, em
cada período de competência e por uma das duas formas previstas no
subitem 9.4., serão obrigatoriamente considerados, pela ordem e até
o montante total da entrega apurada no respectivo período, os valores
das seguintes dividas:
9.2.1 contraídas junto ao Tesouro Nacional pela Unidade Federada, vencidas e não pagas, computadas primeiro as da administração
direta e depois as da administração indireta;
9.2.2 contraídas junto ao Tesouro Nacional pela Unidade Federada, vincendas no mês seguinte àquele em que serão entregues os
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recursos, computadas primeiro as da administração direta e depois
as da administração indireta;
9.2.3 contraídas pela Unidade Federada com garantia da União,
inclusive dívida externa, primeiro, as vencidas e não pagas e, depois,
as vincendas no mês seguinte àquele em que serão entregues os
recursos, sempre computadas inicialmente as da administração direta e posteriormente as da administração indireta;
9.2.4 contraídas pela Unidade Federadajunto aos demais entes
da administração federal, direta e indireta, primeiro, as vencidas e
não pagas e, depois, as vincendas no mês seguinte àquele em que
serão entregues os recursos, sempre computadas inicialmente as da
administração direta e 'posteriormente as da administração indireta.
9.3 para efeito do disposto no subitem 9.2.4., ato do Poder
Executivo Federal poderá autorizar:
9.3.1 a inclusão, como mais uma opção para efeito da entrega
dos recursos, e na ordem que determinar, do valor correspondente a
título da respectiva Unidade Federada na carteira da União, inclusive
entes de sua administração indireta, primeiro relativamente aos
valores vencidos e não pagos e, depois, aos vincendos no mês seguinte
àquele em que serão entregues os recursos;
9.3.2 a suspensão temporária da dedução de dívida compreendida pelo dispositivo, quando não estiver disponíveis, no prazo devido,
as necessárias informações.
9.4 Os recursos a serem entregues à Unidade Federada, em cada
período de competência, equivalentes ao montante das dívidas apurado na forma do subitem 9.2 e do anterior, serão satisfeitos pela
União por uma das seguintes formas:
9.4.1 entrega de obrigações do Tesouro Nacional, de série especial, inalienáveis, com vencimento não inferior a dez anos, remunerados por taxa igual ao custo médio das dívidas da respectiva Unidade
Federada junto ao Tesouro Nacional, com poder liberatório para
pagamento das referidas dívidas; ou
9.4.2 correspondente compensação.
9.5 Os recursos a serem entregues à Unidade Federada, em cada
período de competência, equivalentes a diferença positiva entre o
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valor total que lhe cabe e o valor da dívida apurada nos termos dos
subitens 9.2. e 9.3. e liquidada na forma do subitem anterior, serão
satisfeitos através de crédito, em moeda corrente, à conta bancária
do beneficiário.
.
10. Os parâmetros utilizados no cálculo da entrega dos recursos
a cada Estado de que trata este anexo serão considerados, no que
couber para efeito da renegociação ou do refinanciamento de dívidas
junto ao Tesouro Nacional.
11. As referidas feitas aos Estados neste anexo entendem-se
também feitas ao Distrito Federal.
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LEIS

LEI N" 9.302, DE 4 DE SETEMBRO DE 1996
Autoriza o Banco Central do Brasil, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda,
a doar o imóvel que menciona, no Municipio
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O VICE-PRESIDENT~ DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1· É o Banco Central do Brasil autorizado a doar à União,
sem encargos, para uso do Ministério Público Federal, os Salões
n.s 1201, 1301, 1401, 1501, 1601, 1701, 1801, 1901 e 2001, correspondentes a nove pavimentos, do 12· ao 20· andar do imóvel
localizado na Rua Uruguaiana n·174, na Cidade do Rio de Janeiro,
RJ, com área, limites e confrontações constantes da escritura de
permuta lavrada no 23· Ofício de Notas da Cidade do Rio de
Janeiro, RJ, à fi. 60v do Livro n· 2.625, em 31 de julho de 1978, e
Registrada sob os n·s 13-02024, 11-11932, 13-02025, 6-18282,
6-18283, 6-18284, 6-18285, 6-18286 e 6-18287, no livro do
Registro Geral de Imóveis do Cartório do 2· Ofício da Comarca
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, em 21 de dezembro
de 1978.
\...i0l.

LeIS rcep. reu, rsrasn, jsrasína, v. 188, n. 9, p. 4267-4284, set. 1996

4268
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan

. LEI N' 9.303, DE 5 DE SETEMBRO DE 1996
Altera a redação do art. 8r! da Lei n!?
9.034, de 3 de maio de 1995, que «dispõe sobre
a utilização de meios operacionais para a
prevenção e repressão de ações praticadas por
organizações criminosas».

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' O art. 8' da Lei n' 9.034, de 3 de maio de 1995, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 8° O prazo para encerramento da instrução criminal,
nos processos por crime de que trata esta lei, será de 81 (oitenta
e um) dias, quando o réu estiver preso, e de 120 (cento e vinte)
dias, quando solto».
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim (*)
(*) Conforme redação dada pela retificação publicada no DO de 9.9.1996 (pág. 4739
desta obra).
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LEI Nº 9.304, DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Autoriza a reversão ao Município de São
Pedro dos Ferros, Estado de Minas Gerais,
do terreno que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a promover a reversão,
ao Município de São Pedro dos Ferros, Estado de Minas Gerais, do
terreno, com área de 255,00m2, situado na Praça Senador Cupertino,
naquele Município, doado à União Federal através da Lei Municipal
nº 89, de 19 de fevereiro de 1954, e de Escritura Pública de Doação
lavrada em 5 de setembro de 1955, transcrita em 6 de setembro de
1955 no Cartório do Registro Civil e Tabelião de Notas do Município
de São Pedro dos Ferros, Comarca de Rio Casca, Estado de Minas
Gerais, a fls. 16 a 20 do Livro de Notas nº 63.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
LEI Nº 9.305, DE 12 DE SETEMBRO DE 1996
Concede a título de indenização decorrente de responsabilidade civil da União,
pensão especial aos dependentes de José lvanildo Sampaio de Souza.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1s É concedida, a título de indenização decorrente de responsabilidade civil da União, pensão especial, mensal, no valor de
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R$ 300,00 (trezentos reais), em conjunto, a Maria Silvana Santos
Sampaio, viúva, a Natália Santos Sampaio e Loran Santos Sampaio,
filhos menores de José Ivanildo Sampaio de Souza, morto em dependência da Polícia Federal em Fortaleza, Estado do Ceará, em 24 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. As importâncias recebidas pelos beneficiários
serão deduzidas de qualquer indenização que a União venha a ser
obrigada a pagar em razão do fato.
Art. 2Q Ocorrendo o falecimento de qualquer beneficiário, a
quota respectiva reverterá, em parte iguais, aos supérstites.
Art. 3Q A pensão especial será devida ao filho até a idade de
vinte e um anos e, em caso de invalidez, enquanto esta durar.
Art. 4Q O benefício previsto nesta lei será reajustado na conformidade com o art. 224 da Lei n Q 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e
seus efeitos financeiros retroagem à data de 24 de outubro de 1995.
Art. 5Q A despesa decorrente desta lei correrá à conta dos Encargos Gerais da União - recursos sob a supervisão do Ministério da
Fazenda.
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7Q Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de setembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CAEDOSO
Pedro Malan
LEI NO 9.306, DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Câmara dos Deputados, crédito suplementar
no valor deR$ 8.000.000,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor da Cãmara
dos Deputados, crédito suplementar no valor de R$ 8.000.000,00 (oito
milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo 11desta lei, no montante especificado.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 18.9.1996, págs. 18501/18502.

LEI N· 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a arbitragem.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1· As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da
arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais
disponíveis.
Art. 2· A arbitragem poderá ser de direito ou de eqüidade, a
critério das partes.
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§ l' Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito
que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haj a violação aos
bons costumes e à ordem pública.
§ 2' Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios. gerais de direito, nos usos e
costumes e nas regras internacionais de comércio.

CAPÍTULO II
Da Convenção de Arbitragem e seus Efeitos
Art. 3' As partes interessadas podem submeter a solução de
seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem,
assim entendidas a cláusula compromissória e o compromisso
arbitral.
Art. 4' A cláusula compromissória é a convenção através da
qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal
contrato.
§ I" A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito,
podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado
que a ele se refira.
§ 2' Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá
eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou
concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por
escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto
especialmente para essa cláusula.

Art. 5' Reportando-se as partes, na cláusula compromissória,
às regras de algum órgão arbitral institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada de acordo com tais
regras, podendo, igualmente, as partes estabelecer na própria cláusula, ou em outro documento, a forma convencionada para a instituição da arbitragem.
Art. 6' Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a
arbitragem, a parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar inicio à arbitragem, por via postal ou por outro meio
qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento,
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convocando-a para, em dia, hora e local certos, firmar o compromisso
arbitral.
Parágrafo único. Não comparecendo a parte convocada ou,
comparecendo, recusar-se a firmar o compromisso arbitral, poderá
a outra parte propor a demanda de que trata o art. 7° desta lei,
perante o órgão do Poder Judiciário a que, originariamente, tocaria
o julgamento da causa.
Art. 7° Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo a
fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência especial para tal fim.
§ 1° O autor indicará, com precisão, o objeto da arbitragem,
instruindo o pedido com o documento que contiver a cláusula compromissória.
§ 2° Comparecendo as partes à audiência, o juiz tentará, previamente, a conciliação acerca do litígio. Não obtendo sucesso, tentará
o juiz conduzir as partes à celebração, de comum acordo, do compromisso arbitral.
§ 3° Não concordando as partes sobre os termos do compromisso, decidirá o juiz, após ouvir o réu, sobre seu conteúdo, na própria
audiência ou no prazo de dez dias, respeitadas as disposições da
cláusula compromissória e atendendo ao disposto nos arts. 10 e 21,
§ 2, desta lei.
§ 4° Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de árbitros, caberá ao juiz ouvidas as partes, estatuir a
respeito, podendo nomear árbitro único para a solução do litígio.
§ 5° A ausência do autor, sem justo motivo, à audiência designada para a lavratura do compromisso arbitral, importará a extinção
do processo sem julgamento de mérito.
§ 6Q N ã o comparecendo o réu à audiência, caberá ao juiz, ouvido
o autor, estatuir a respeito do conteúdo do compromisso, nomeando
árbitro único.
§ 7° A sentença que julgar procedente o pedido valerá como
compromisso arbitral.
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Art. 8º A cláusula compromissória é autônoma em relação ao
contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não
implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.
Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de oficio, ou por
provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e
eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a
cláusula compromissória.
Art. 9º O compromisso arbitral é a convenção através da qual
as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas,
podendo ser judicial ou extrajudicial.
§ 1e O compromisso arbitral judicial celebrar-se-á por termo
nos autos, perante o juízo ou tribunal, onde tem curso a demanda.
§ 2º O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por
escrito particular, assinado por duas testemunhas, ou por instrumento público.
Art. 10. Constará, obrigatoriamente, do compromisso arbitral:
I - o nome, profissão, estado civil e domicílio das partes;
II - o nome, profissão e domicílio do árbitro, ou dos árbitros,
ou, se for o caso, a identificação da entidade à qual as partes delegaram a indicação de árbitros;
III - a matéria que será objeto da arbitragem; e
IV - o lugar em que será proferida a sentença arbitral.
Art. 11. Poderá, ainda, o compromisso arbitral conter:

I - local, ou locais, onde se desenvolverá a arbitragem;
II - a autorização para que o árbitro ou os árbitros julguem
por eqüidade, se assim for convencionado pelas partes;
III - o prazo para apresentação da sentença arbitral;
IV - a indicação da lei nacional ou das regras corporativas
aplicáveis à arbitragem, quando assim convencionarem as partes;
V - a declaração da responsabilidade pelo pagamento dos
honorários e das despesas com a arbitragem; e
VI - a fixação dos honorários do árbitro, ou dos árbitros.
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Parágrafo único. Fixando as partes os honorários do árbitro, ou
dos árbitros, no compromisso arbitral este constituirá título executivo
extrajudicial; não havendo tal estipulação, o árbitro requererá ao
órgão do Poder Judiciário que seria competente para julgar, originariamente, a causa que os fixe por sentença.
Art. 12. Extingue-se o compromisso arbitral:
I - escusando-se qualquer dos árbitros, antes de aceitar a
nomeação, desde que as partes tenham declarado, expressamente,
não aceitar substituto;
II -

falecendo ou ficando impossibilitado de dar seu voto al-

gum dos árbitros, desde que as partes declarem, expressamente, não

aceitar substituto; e
III - tendo expirado o prazo a que se refere o art. 11, inciso III,
desde que a parte interessada tenha notificado o árbitro, ou o presidente do tribunal arbitral, concedendo-lhe o prazo de dez dias para a
prolação e apresentação da sentença arbitral.
CAPÍTULO UI
Dos Árbitros

Art. 13. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a
confiança das partes.
§ 1· As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em
número ímpar, podendo nomear, também, os respectivos suplentes.

§ 2· Quando as partes nomearem árbitros em número par, estes
estão autorizados, desde logo, a nomear mais um árbitro. Não havendo
acordo, requererão as partes ao órgão do Poder Judiciário a que tocaria,
originariamente, o julgamento da causa a nomeação do árbitro, aplicável, no que couber, o procedimento previsto no art. 7· desta lei.
§ 3· As partes poderão, de comum acordo, estabelecer processo
de escolha dos árbitros, ou adotar as regras de um órgão arbitral
institucional ou entidade especializada.

§ 4· Sendo nomeados vários árbitros, estes, por maioria, elegerão o presidente do tribunal arbitral. Não havendo consenso, será
desiguado presidente o mais idoso.
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§ 5" O árbitro ou o presidente do tribunal designará, se julgar
conveniente, um secretário, que poderá ser um dos árbitros.
§ 6" No desempenho de sua função o árbitro deverá proceder
com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição.
§ 7" Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral determinar às partes
o adiantamento de verbas para despesas e diligências que julgar
necessárias.
Art. 14. Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas
que tenham, com as partes ou com o litígio que lhes for submetido,algumas das relações que caracterizam os casos de impedimento ou
suspeição de juízes, aplicando-se-lhes, no que couber, os mesmos
deveres e responsabilidades, conforme previsto no Código de Processo
Civil.
§ 1" As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o
dever de revelar, antes da aceitação da função, qualquer fato que
denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e independência.
§ 2" O árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido
após sua nomeação. Poderá, entretanto, ser recusado por motivo
anterior à sua nomeação, quando:
a) não for nomeado, diretamente, pela parte; ou

b) o motivo para a recusa do árbitro for conhecido posteriormente
à sua nomeação.

Art. 15. A parte interessada em argüir a recusa do árbitro
apresentará, nos termos do art. 20, a respectiva exceção, diretamente
ao árbitro ou ao presidente do tribunal arbitral, deduzindo suas
razões e apresentando as provas pertinentes.
Parágrafo único. Acolhida a exceção, será afastado o árbitro
suspeito ou impedido, que será substituído, na forma do art. 16
desta lei:
Art. 16. Se o árbitro escusar-se antes da aceitação da nomeação, ou, após a aceitação, vier a falecer, tornar-se impossibilitado para
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o exercício da função, ou for recusado, assumirá seu lugar o substituto
indicado no compromisso, se houver.
§ 1· Não havendo substituto indicado para o árbitro, aplicar-seão as regras do órgão arbitral institucional ou entidade especializada,
se as partes as tiverem invocado na convenção de arbitragem.
§ 2· Nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando
as partes a um acordo sobre a nomeação do árbitro a ser substituído,
procederá a parte interessada da forma prevista no art. 7· desta lei,
a menos que as partes tenham declarado, expressamente, na convenção de arbitragem, não aceitar substituto.

Art. 17. Os árbitros, quando no exercício de Suas funções ou em
razão delas, ficam equiparados aos funcionários públicos, para os
efeitos da legislação penal.
Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que
proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder
Judiciário.
CAPÍTULO IV
Do Procedimento Arbitral
Art. 19. Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a
nomeação pelo árbitro, se for úuico, ou por todos, se forem vários.
Parágrafo único. Instituída a arbitragem e entendendo o árbitro
ou o tribunal arbitral que há necessidade de explicitar alguma questão disposta na convenção de arbitragem, será elaborado,juntamente
com as partes, um adendo, firmado por todos, que passará a fazer
parte integrante da convenção de arbitragem.
Art. 20. A parte que pretender argüir questões relativas à
competência, suspeição ou impedimento do árbitro ou dos árbitros,
bem como nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, deverá fazê-lo na primeira oportuuidade que tiver de se manifestar, após a instituição da arbitragem.
§ 1· Acolhida a argüição de suspeição ou impedimento, será o
árbitro substituído nos termos do art. 16 desta lei, reconhecida a
incompetência do árbitro ou do tribunal arbitral, bem como a nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, serão as
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partes remetidas ao órgão do Poder Judiciário competente parajulgar
a causa.
§ 2" Não sendo acolhida a argüição, terá normal prosseguimento a arbitragem, sem prejuízo de vir a ser examinada a decisão pelo
órgão do Poder Judiciário competente, quando da eventual propositura da demanda de que trata o art. 33 desta lei.
Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido
pelas partes na convenção de arbitragem, que poderá reportar-se às
regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada,
facultando-se, ainda, às partes delegar ao próprio árbitro, ou ao
tribunal arbitral, regular o procedimento.
§ I" Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá
ao árbitro ou ao tribunal arbitral discipliná-lo.
§ 2" Serão, sempre, respeitados no procedimento arbitral os
principios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento.
§ 3" As partes poderão postular por intermédio de advogado,
respeitada, sempre, a faculdade de designar quem as represente ou
assista no procedimento arbitral.
§ 4" Competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no inicio do
procedimento, tentar a conciliação das partes, aplicando-se, no que
couber, o art. 28 desta lei.

Art 22. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas e determinar a realização de
perícias ou outras provas que julgar necessárias, mediante requerimento das partes ou de ofício.
§ I" O depoimento das partes e das testemunhas será tomado
em local, dia e hora previamente comunicados, por escrito, e reduzido
a termo, assinado pelo depoente, ou a seu rogo, e pelos árbitros.
§ 2" Em caso de desatendimento, sem justa causa, da convocação para prestar depoimento pessoal, o árbitro ou o tribunal arbitral
levará em consideração o comportamento da parte faltosa, ao proferir
sua sentença; se a ausência for de testemunha, nas mesmas circunstâncias, poderá o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral requerer
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à autoridade judiciária que conduza a testemunha renitente, comprovando a existência da convenção de arbitragem.
§ 3· A revelia da parte não impedirá que seja proferida a sentença arbitral.
§ 4· Ressalvado o disposto no § 2·, havendo necessidade de
medidas coercitivas ou cautelares, os árbitros poderão solicitá-las ao
órgão do Poder Judiciário que seria, originariamente, competente
para julgar a causa.
§ 5· Se durante o procedimento arbitral, um árbitro vier a ser
substituído fica a critêrio do substituto repetir as provas já produzidas.

CAPÍTULO V
Da Sentença Arbitral

Art. 23. A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado
pelas partes. Nada tendo sido convencionado, o prazo para a apresentação da sentença é de seis meses, contado da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro.
Parágrafo único. As partes e os árbitros, de comum acordo,
poderão prorrogar o prazo estipulado.

Art. 24. A decisão do árbitro ou dos árbitros será expressa em
documento escrito.
§ 1· Quando forem vários os árbitros, a decisão será tomada por
maioria. Se não houver acordo majoritário, prevalecerá o voto do
presidente do tribunal arbitral.
§ 22 O árbitro que divergir da maioria poderá, querendo, declarar seu voto em separado.
Art. 25. Sobrevindo no curso da arbitragem controvérsia acerca
de direitos indisponiveis e verificando-se que de sua existência, ou
não, dependerá o julgamento, o árbitro ou o tribunal arbitral remeterá
as partes à autoridade competente do Poder Judiciário, suspendendo
o procedimento arbitral.
Parágrafo único. Resolvida a questão prejudicial e juntada aos
autos a sentença ou acórdão transitado em julgado, terá normal
seguimento a arbitragem.
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Art. 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo
do litigio;
II - os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as
questões de fato e de direito, mencionando-se, expressamente, se os
árbitros julgaram por eqüidade;
III - o dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões
que lhes forem submetidas e estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso; e
IV - a data e o lugar em que foi proferida.

Parágrafo único. A sentença arbitral será assinada pelo árbitro
ou por todos os árbitros. Caberá ao presidente do tribunal arbitral,
na hipótese de um ou alguns dos árbitros não poder ou não querer
assinar a sentença, certificar tal fato.
Art. 27. A sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade
das partes acerca das custas e despesas com a arbitragem, bem como
sobre verba decorrente de litigáncia de má-fé, se for o caso, respeitadas as disposições da convenção de arbitragem, se houver.
Art. 28. Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a
acordo quanto ao litígio, o árbitro ou o tribunal arbitral poderá, a
pedido das partes, declarar tal fato mediante sentença arbitral, que
conterá os requisitos do art. 26 desta lei.
Art. 29. Proferida a sentença arbitral, dá-se por finda a arbitragem, devendo o árbitro, ou o presidente do tribunal arbitral enviar
cópia da decisão às partes, por via postal ou por outro meio qualquer
de comunicação, mediante comprovação de recebimento, ou, ainda,
entregando-a diretamente às partes, mediante recibo.
Art. 30. No prazo de cinco dias, a contar do recebimento da
notificação ou da ciência pessoal da sentença arbitral, a parte interessada, mediante comunicação à outra parte, poderá solicitar ao
árbitro ou ao tribunal arbitral que:
I - corrija qualquer erro material da sentença arbitral;
II - esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da
sentença arbitral, ou se pronuncie sobre ponto omitido a respeito do
qual devia manifestar-se a decisão.
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Parágrafo único. O árbitro ou o tribunal arbitral decidirá, no
prazo de dez dias, aditando a sentença arbitral e notificando as partes
na forma do art. 29.
Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus
sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do
Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo.
Art. 32. É nula a sentença arbitral se:
I
for nulo o compromisso;
II
emanou de quem não podia ser árbitro;
III
não contiver os requisitos do art. 26 desta lei;
IV
for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem;
V
não decidir todo o litígio submetido à arbitragem;
VI
comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva;
VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12,
inciso III, desta lei; e
VIII - forem desrespeitados os princípios de que trata o art.
21, § 2', desta lei.
Art. 33. A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder
Judiciário competente a decretação da nulidade da sentença arbitral,
nos casos previstos nesta lei.
§ l' A demanda para a decretação de nulidade da sentença arbitral seguirá o procedimento comum, previsto no Código de Processo
Civil, e deverá ser proposta no prazo de até noventa dias após o
recebimento da notificação da sentença arbitral ou de seu aditamento.
§ 2' A sentença que julgar procedente o pedido:
I - decretará a nulidade da sentença arbitral, nos casos do art.
32, incisos I, n, VI, VII e VIII;
II . - determinará que O árbitro ou o tribunal arbitral profira
novo laudo, nas demaís hipóteses.
§ 3' A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser argüida mediante ação de embargos do devedor, conforme o art.
741 e seguintes do Código de Processo Civil, se houver execução judicial.
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CAPÍTULüVI
Do Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais
Estrangeiras
Art. 34. A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou
executada no Brasil de conformidade com os tratados internacionais
com eficácia no ordenamento interno e, na sua ausência, estritamente
de acordo com os termos desta lei.
Parágrafo único. Considera-se sentença arbitral estrangeira a
que tenha sido proferida fora do território nacional.
Art. 35. Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está sujeita, unicamente, à homologação do
Supremo Tribunal Federal.
Art. 36. Aplica-se à homologação para reconhecimento ou execução de sentença arbitral estrangeira, no que couber, o disposto nos
arts. 483 e 484 do Código de Processo Civil.
Art. 37. A homologação de sentença arbitral estrangeira será
requerida pela parte interessada, devendo a petição inicial conter as
indicações da lei processual, conforme o art. 282 do Código de Processo
Civil, e ser instruída, necessariamente, com:
I - o original da sentença arbitral ou uma cópia devidamente
certificada, autenticada pelo consulado brasileiro e acompanhada de
tradução oficial;
II - o original da convenção da arbitragem ou cópia devidamente certificada, acompanhada de tradução oficial.
Art. 38. Somente poderá ser negada a homologação para o
reconhecimento ou execução de sentença arbitral estrangeira, quando
o réu demonstrar que:
I - as partes na convenção de arbitragem eram incapazes;
II - a convenção de arbitragem não era válida segundo a lei à
qual as partes a submeteram, ou, na falta de indicação, em virtude
da lei do pais onde a sentença arbitral foi proferida;
III - não foi notificado da desiguação do árbitro ou do procedimento de arbitragem, ou tenha sido violado o principio do contraditório, impossibilitando a ampla defesa;
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IV - a sentença arbitral foi proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, e não foi possível separar a parte excedente
daquela submetida à arbitragem;
V - a instituição da arbitragem não está de acordo com o
compromisso arbitral ou cláusula compromissória;
VI - a sentença arbitral não se tenha, ainda, tomado obrigatória para as partes, tenha sido anulada, ou, ainda, tenha sido
suspensa por órgão judicial do país onde a sentença arbitral for
prolatada.
Art. 39. Também será denegada a homologação para o reconhecimento ou execução da sentença arbitral estrangeira, se o Supremo
Tribunal Federal constatar que:
I - segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível
de ser resolvido por arbitragem;
II - a decisão ofende a ordem pública nacional.
Parágrafo único. Não será considerada ofensa à ordem pública
nacional a efetivação da citação da parte residente ou domiciliada no
Brasil, nos moldes da convenção de arbitragem ou da lei processual
do pais onde se realizou a arbitragem, admitindo-se, inclusive, a
citação postal com prova inequívoca de recebimento, desde que assegure à parte brasileira tempo hábil para o exercício do direito de
defesa.
Art. 40. A denegação da homologação para reconhecimento ou
execução de sentença arbitral estrangeira por VÍcios formais, não
obsta que a parte interessada renove o pedido, uma vez sanados os
VÍcios apresentados.
CAPÍTULO VII
Disposições Finais

Art. 41. Os arts. 267, inciso VII; 301, inciso IX; e 584, inciso IlI,
do Código de Processo Civil passam a ter a seguinte redação:
«Art. 267
VII -

.

pela convenção de arbitragem;»

«Art. 301

.
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IX - convenção de arbitragem;»
«Art. 584
..
III - a sentença arbitral e a sentença homologatória de
transação ou de concíliação:»
Art. 42. O art. 520 do Código de Processo Civil passa a ter mais
um inciso, com a seguinte redação:
«Art. 520
..
VI - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem.»
Art. 43. Esta lei entrará em vigor sessenta dias após a data de
sua publicação.
Art. 44. Ficam revogados os arts. 1.037 e 1.048 da Lei n· 3.071,
de 1· de janeiro de 1916, Código Civil Brasileiro; os arts. 101 e 1.072
a 1.102 da Lei n· 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo
Civil; e demais disposições em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.518, DE 19 DE SETEMBRO
DE 1996
Altera a legislação que rege o SalárioEducação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força-de lei:
Art. I" O Salário-Educação, previsto no § 5" do art. 212 da
Constituição, e devido pelas' empresas, é calculado com base na
alíquota de 2,5% sobre a folha do salário de contribuição, entendendo-se como tal o definido no art. 28, incisos I e 111, da Lei n" 8.212, de
24 de julho de 1991, e legislação posterior.
§ I" A contribuição a que se refere o caput deste artigo obedecerá aos mesmos prazos e condições e sujeitar-se-á às mesmas
sanções administrativas ou penais e outras normas relativas às
contribuições sociais e demais importâncias devidas às Seguridade
Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sobre a matêria.
§ 22 Integram a receita do Salário-Educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 3" Entende-se por empresa, para os fins desta medida provisória, qualquer firma individual ou sociedade que assume o risco de
atividade econômica. urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem
Cal. LeíB Hep.
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como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.
§ 42 Estão isentas do recolhimento da contribuição a que se
refere este artigo:
.
a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem
como suas respectivas autarquias;

.

b) as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
c) as escolas comuuitárias, confessionais ou filantrópicas, devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual
de educação, e portadoras de Certificado ou Registro de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,

renovado a cada três anos;
d) as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a
ser definidas em regulamento;
e) as organizações hospitalares e de assistência social, desdeq\le
atendam aos seguintes requisitos, cumulativamente:
1. sejam reconhecidas como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal;
2. sejam portadoras do Certificado ou do Registro de Entidade
de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
3. promovam a assistência social beneficente, inclusive educacio-

nal ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
4. não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituido-

res ou benfeitores remuneração, e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer titule;
5. apliquem integralmente o eventual resultado operacional na
manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais,
apresentando' anualmente ao Conselho Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades.
Art. 22 O Salário-Educação não tem caráter remuneratório na
relação de emprego e não se vincula, para qualquer efeito, ao salário ou
à remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuintes.
Art. 32 A contribuição do Salário-Educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao FNDE.
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Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado,
a importância equivalente a um por cento, a títnlo de taxa de administração, creditando orestante no Banco do Brasil S.A., em favor do FNDE,
para os fins previstos no art. 6º desta medida provisória.
Art. 4º A fiscalização da arrecadação do Salário-Educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
matéria.
Art. 5º As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do Salário-Educação,
poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira pública
federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho
Deliberativo.
Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação préescolar, ao pagamento de encargos administrativos e Pasep.
Art. 6º A partir de 1º de janeiro de 1997, o montante da arrecadação do Salário-Educação, após a dedução prevista no art. 3º, será
distribuído pelo FNDE, observada a arrecadação realizada em cada
Estado e no Distrito Federal, em quotas, da seguinte forma:
I - Quota Federal, correspondente a 1/3 do montante de recursos, que será destinada ao FNDE e direcionada ao financiamento
do ensino fundamental;
II - Quota Estadual, correspondente a 2/3 do montante de
recursos, que será creditada, mensal e automaticamente, em contas
específicas mantidas pelas Secretarias de Educação dos Estados e do
Distrito Federal.
§ 1º A Quota Federal será aplicada no financiamento de programas e projetos voltados para a universalização do ensino fundamental, de forma a propiciar a redução dos desuíveis socioeducacionais
existentes entre municípios, estados e regiões brasileiras.
§ 2º Os recursos da Quota Estadual serão redistribuídos entre
o governo estadual e os governos dos respectivos municípios, proporcionalmente ao número de alunos matriculados no ensino fundamental regular, nas respectivas redes de ensino, de acordo com as estatísticas oficiais do censo educacional realizado pelo Ministério da
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Educação e do Desporto, e serão empregados no financiamento de
programas, projetos e ações desse nível de ensino.
Art. 7' O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará, por
intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do Salário-Educação, na forma do regulamento e das instruções que para esse
fim forem baixadas por aquele fundo.
Art. 8' Os alunos regularmente atendidos, na data de edição
desta medida, como beneficiários das modalidades de manutenção de
ensino fundamental, quer regular, quer supletivo, na forma da legislação em vigor, terão, a partir de I" de janeiro de 1997, o benefício
assegurado, vedados novos ingressos, conforme vier a ser estabelecido
pelo Poder Executivo.
Art. 9' O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória,
no prazo de sessenta dias, contados a partir da data de sua publicação.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revoga-se a Lei n' 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 19 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.519, DE 20 DE SETEMBRO
DE 1996
Altera a redação do art. 34 da Lei nº
9.082, de 25 de julho de 1995, e do art. 35 da
Lei n" 9.293, de 15 de julho de 1996, que
dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes
para a elaboração da lei orçamentária para
os exercícios de 1996 e 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
o art. 62 da Constituição, e tendo em vista o disposto no item 2.2 do
anexo à Lei Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996, adota a
seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' O art. 34 da Lei n' 9.082, de 25 de julho de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 34
.
........................................................................................................

VIII - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996.
........................................................................................................»

Art. 2' O art. 35 da Lei n' 9.293, de 15 de julho de 1996, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 35
.
IX - a entrega de recursos às unidades federadas e seus
municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n? 87, de 13 de setembro de 1996.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 20 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.520, DE 24 DE SETEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre a novação de dívidas e
responsabilidades do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS); altera o
Decreto-Lei nº 2.406, de 5 dejaneiro de 1988
e as Leis nre 8.004 e 8.100. de 14 de março
de 1990 e 5 de dezembro de 1990, respectivamente, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º As dívidas do Fundo de Compensação de Variações
Salariais (FCVS), junto às instítuições financiadoras, relatívas a
saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser
celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta medida
provisória.
§ 1º Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:
a) dívida caracterizada vencida, a originária de contratos encero
rados, por decurso de prazo ou por liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e o prazo para quitação do saldo de sua
responsabilidade já expirado;
b) dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo ou por liquidação antecipada, de
financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a
responsabilidade do fundo está definida, mas o prazo para quitação
do saldo de sua responsabilidade ainda não chegou a seu termo;
c) dívida não caracterizada, a originária de contratos em ser de
financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.
§ 2º A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes condições:
a) prazo máximo de trinta anos, contados a partir de 1º de janeiro
de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze anos para
o principal;
b) remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao índice
que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança,
acrescida:
1. de juros de 3,12% a.a., para as operações realizadas com
recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
2. de juros de 6,17% a.a., correspondente à taxa efetiva de juros
aplicada aos depósitos de poupança, para as demais operações;
c) registro sob a forma escrituraI em sistema centralizado de
liquidação e de custódia.
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§ 3º As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas
de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura
do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.
§ 4º As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser
objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenha sido transferidos a terceiros.
§ 5º Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de 1º de janeiro de 1997, a remuneração de todos os saldos
residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se
os critérios estabelecidos na alínea b do § 2º deste artigo.
§ 6º A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, semestralmente, a partir de 1º de janeiro de 1997,
de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria do Ministro
de Estado da Fazenda.
§ 7º As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 31 de dezembro de
1996, manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às
condições de novação estabelecidas neste artigo.
§ 8º A adesão a que se refere o § 7º deste artigo incluirá,
obrigatoriamente, os critérios não caracterizados, que serão objeto de
novação, à medida em que se tomarem caracterizados, nos termos
desta medida provisória.
Art. 2º A novação de que trata o artigo anterior far-se-á mediante:
I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos das
instituições financiadoras junto ao FCVS;
II - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas,
apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no § 5º
do art. 1º desta medida provisória, ainda que a conciliação entre
credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
a) das instituições financiadoras do SFH junto à CEF, na qualidade de agente operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionaís, efetuadas no âmbito do SFH;
b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de
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sitos e Letras Imobiliárias (FGDLl) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH);
c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;

III - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de seus
créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim com a
comprovação da regularização dos débitos a que se refere o inciso II
deste artigo;
IV - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposto no § 8· do art. 1· desta medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de Administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a
certeza da dívida caracterizada;
VI - declaração do credor, firmada por dois de seus diretores,
quanto ao correto recolhimento das contribuições trimestrais ao
FCVS, incidentes sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do SFH;

VII - parecer da Secretaria Federal de Controle (SFC), sobre
o disposto no inciso V;
VIII IX
(PGFN);

parecer da Secretaria do Tesouro Nacional (STN);
parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

X
autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.
§ 1· As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento de
créditos das instituições financiadoras do SFH junto ao FCVS, desde
que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou
curadores.
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§ 2' A CEF, como administradora ou gestora dos diversos fundos do SFH, no âmbito de sua competência, apurará os valores dos
débitos referidos nas alíneas a e b do inciso 11 deste artigo.
§ 3' A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará
o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso 11 deste artigo.

§ 4' O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua
inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a
cobrança, por débito automático à conta de reservas bancárias, com
a imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças
eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou,
nos demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à PGFN,
para fins de inscrição em Dívida Ativa da Uuião.
§ 5' A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.

Art. 3' Fica alterado o § 3' do art. 3' da Lei n' 8.100, de 5 de
dezembro de 1990, e acrescentado o § 4', os quais passam a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 32

.

§ 3' Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de Administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro
habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.
§ 4' O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os atos
normativos necessários à administração e manutenção do cadastro a que se refere o § 3' deste artigo."

Art. 4' As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independente da adesão a que se refere o §
7' do art. l' desta medida provisória, deverão encaminhar, até 31 de
dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição do
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Cadastro Nacional de Mutuários, conforme disposto no § 3· do art. 3·
da Lei n? 8.100, de 1990, na redação dada por esta medida provisória.
Parágrafo único. O não-cumprimento do disposto neste artigo
importará, para as operações não cadastradas, na perda da prioridade
quanto à responsabilização do FCVS.
Art. 5· Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2· deste artigo e no art. 6·, são livremente
negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:

I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b
do inciso II do art. 2· desta medida provisória;
II - pagamento de até 75% da contribuição trimestral dos
agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme disposto no inciso II
do art. 6· do Decreto-Lei n· 2.406, de 5 de janeiro de 1988, na redação
dada por esta medida provisória;

III - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990, na sua redação
atual, observados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento em moedas de privatização.
§ 1· A utilização dos créditos novados para os fins previstos nos
incisos II e III deste artigo ficará limitada àqueles substituídos por
dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2· As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos II e III deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por
títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação
a ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 6· Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais fundos
geridos ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao
agente operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes dívidas.
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Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução
de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.
Art. 7º O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade
de agente operador do FGTS, a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições
previstas no art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990;
II - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso anterior.
Art. 8º Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituida pela Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
na utilização dos créditos de que trata o art. 5º, como contrapartida da
aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, observado o disposto nos
§§ 3º e 4º do art. 65 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho
de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos créditos
de que trata o art. 5º desta medida provisória ou dos bens e direitos
adquiridos no âmbito do PND.
Art. 9º O valor correspondente aos créditos a que se refere o art.
5º desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem na
titularidade de instituição financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório dos
recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos saldos
de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos créditos
a que se refere o caput deste artigo.
Art. 10. O inciso II do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.406, de 1988,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6º

.
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II - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em 0,1%, incidente sobre o saldo dos financiamentos
imobiliários concedidos a adquirentes de moradia própria com
cobertura do FCVS, existentes no último dia do trimestre, podendo ser pago, em até 75%, com títulos recebidos da quitação da
dívida do FCVS para com os agentes financiadores;
........................................................................................................»

Art. 11. O saldo de recursos existente na Fundbab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto
Seguro de Crédito do SFH.
Art. 12. Ficam extintas as contribuições ao Fundbab.
Art. 13. Nos financiamentos concedidos a mutuário do SFH,
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF, na
qualidade de agente operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as
características descritas nas alíneas a e c do § 2º do art. lº desta
medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da
operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de
responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5º
do art. 1º desta medida provisória.
§ 1e Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradora do
FCVS.
§ 2º A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.

Art. 14. O parágrafo único do art. 1º e os arts. 2º, 3º e 5º da Lei
nº 8.004, de 14 de março de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 12

.

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da
instituição financiadora.
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Art. 2º Nos contratos que tenham cláusula de cobertura de
eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do
contrato original, desde que se trate de financiamento destinado
à casa própria observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal,
bem assim os seguintes requisitos:
I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento desse encargo até a data da formalização da transferência, com base no índice de atualização das contas de poupança
mantidas no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo
(SBPE), e acrescido da quinta parte do valor atualizado do
encargo, observando, nos contratos enquadrados no Plano de
Equivalência Salarial, instituido através do Decreto-Lei nº 2.164,
de 19 de setembro de 1984, e da Lei n? 8.692, de 28 de julho de
1993, que:
a) eventuais índices de reajustamento de prestações não
aplicados à categoria profissional do mutuário anterior serão
recuperados por ocasião da transferência;
b) o enquadramento na categoria profissional do novo mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;

11 - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor contábil do financiamento, da qual cinqüenta por cento serão destinados ao FCVS.
§ 1e Nas transferências dos contratos de financiamento da
casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo
devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei
nº 8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e
incisos I e II deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de
contribuição ao FCVS.
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§ 2" Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância
das seguintes exigências:
a) limite máximo de financiamento, desde que não haja
desembolso adicional de recursos;
b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do
imóvel objeto da transferência;
c) localização do imóvel no domicílio do comprador,»

«Art. 3º A critério da instituição financiadora, as transferências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mutuário,
do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da
data do último reajuste até a data da transferência, observados os
percentuais de pagamento previstos no caput e nos incisos I, H e HI
do art. 5" desta lei e os requisitos legais e regulamentares da casa
própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação
ao valor do novo encargo mensal..
«Art. 5º O mutuário do SFH que tenha firmado contrato até
14 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, a contar da publicação desta medida provisória,
liquidar antecipadamente sua divida, mediante o pagamento de
valor correspondente a:

I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da
liquidação;
H - contratos firmados de 1º de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;

IH - contratos firmados de I" de janeiro de 1989 até 14 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
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§ 1· A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos
devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao
valor total das mensalidades vincendas, que será integralmente
utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer
repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se
encerra no momento da liquidação do contrato.
........................................................................................................»

Art. 15. As transferências que, à data da publicação desta medida provisória, tenham sido celebradas entre o mutuário e o adquirente, sem interveniência da instituição financiadora, poderão ser
regularizadas nos termos desta medida provisória.
Art. 16. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente,
observada a legislação pertinente, na composição do capital acionário
de Sociedade de Objetivo Exclusivo (SOE).
Art. 17. O Ministro de Estado da Fazenda, o CMN e o Conselho
Curador do FGTS expedirão, no âmbito das respectivas competências,
as instruções que se fizerem necessárias à execução das disposições
desta medida provisória, inclusive com relação aos prazos.
Art. 18. Fica revogado o art. 6· da Lei n· 8.004, de 14 de março
de 1990.
Art. 19. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Antonio Kandir
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REEDIÇÕES
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.483-16, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996
Reduz o Imposto de Importação para os
produtos que especifica e dá outras prooidên:
cias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. lº Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até 31 de dezembro de 1999:
I - redução de noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos
acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
11 - redução de até noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos
e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos; e
111 - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente sobre os produtos relacionados nas alíneas a a c do §
1º deste artigo.
§ 1º O disposto nos incisos I e II aplica-se exclusivamente às
empresas montadoras e aos fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto
de três rodas ou mais e jipes;
b) caminhonetas, furgões, pick-ups e veículos automotores, de
quatro rodas ou mais para transporte de mercadorias de capacidade
máxima de carga não superior a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias
de capacidade de carga igual ou superior a quatro toneladas, veículos
terrestres para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-tratores;
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tratores agrícolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
fJ carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de
mercadorias; e
h) partes, peças e componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nesta e nas alíneas anteriores.
d)

§ 22 O disposto no inciso HI aplica-se exclusivamente às importações realizadas diretamente pelas empresas montadoras e fabricantes
nacionais dos produtos nele referidos, ou indiretamente, por intermédio
de empresa comercial exportadora, em nome de quem será reconhecida
a redução do imposto, nas condições fixadas em regulamento.

§ 32 A aplicação da redução a que se referem os incisos I e H não
poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação inferior a
dois por cento.
§ 42 A aplicação da redução a que se refere o inciso IH deste
artigo não poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação
inferior à Tarifa Externa Comum.
§ 52 Os produtos de que tratam os incisos I e H do caput deste
artigo deverão ser usados no processo produtivo da empresa e, adicionalmente, quanto ao inciso I, compor o seu ativo permanente,
vedada, em ambos os casos, a revenda, exceto nas condições fixadas
em regulamento.
§ 62 Não se aplica aos produtos importados nos termos deste
artigo o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei n 2 37, de 18 de
novembro de 1966.
§ 72 Não se aplica aos produtos importados nos termos do inciso
HI o disposto no art. 11 do Decreto-Lei n2 37, de 1966, ressalvadas as
importações realizadas por empresas comerciais exportadoras nas
condições do § 22 deste artigo, quando a transferência de propriedade
não for feita à respectiva empresa montadora ou fabricante nacional.
§ 82 Não se aplica aos produtos importados nos termos dos incisos
I, H e III o disposto no Decreto-Lei n2 666, de 2 de julho de 1969.
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Art. 2' Ü Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:
I - o valor total FüB das importações de matérias-primas e
dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § l' do artigo anterior,
procedentes e originárias de países membros do Mercosul, adicionadas às realizadas nas condições previstas nos incisos H e IH do artigo
anterior, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa;
H - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricados no País, e o valor total FüB das
importações dos mesmos produtos realizadas nas condições previstas
no mesmo inciso, em período a ser determinado, por empresa;

HI - o valor total das aquisições de cada matéria-prima, produzida no País, e o valor total FüB das importações das mesmas
matérias-primas, realizadas nas condições previstas no inciso H do
artigo anterior, em período a ser determinado, por empresa; e
IV - o valor total FüB das importações dos produtos relacionados no inciso H do artigo anterior, realizadas nas condições previstas no mesmo inciso e o valor das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa.
§ l' Com o objetivo de evitar concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
dos produtos relacionados nos incisos I e H do artigo anterior, nas
condições estabelecidas nestes mesmos incisos.
§ 2' Entende-se, como exportações líquidas, o valor FüB das
exportações dos produtos relacionados no § l' do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FüB das importações realizadas sob o regime de
drawback; e
b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a repre-

sentante no exterior.
§ 3º No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.
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§ 4Q Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas no País, definidas em regulamento, poderá ser estabelecido prazo para o atendimento às proporções a que se refere este artigo,
contado a partir da data do primeiro desembaraço aduaneiro dos
produtos relacionados nos incisos II e III do art. F.
Art. 3Q Para os efeitos dos arts. 2Q e 4Q, serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no exterior, as:
I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei n" 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora; e

II tegrais.

exportações realizadas por intermédio de subsidiárias in-

Art. 4Q Poderão ser computadas adicionalmente, como exportações líquidas, nas condições estabelecidas em regulamento, valores
correspondentes:
I - ao valor FüB exportado dos produtos de fabricação própria relacionadas nas alíneas a a h do § 1Q do art. 1Q;
II - ás máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes, peças de reposição, fabricados no País e incorporados ao ativo permanente das empresas;

UI - ao valor FüB importado de ferramentais de prensa novos,
bem como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição, incorporados ao ativo permanente das empresas; e
IV - a investimentos efetivamente realizados em desenvolvimento tecnológico no País, nos limites fixados em regulamento.
Art. 5Q Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão as regras definidas em regulamento.
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Art. 6· As empresas fabricantes dos produtos referidos na alínea h do § 1· do art. 1·, que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no País, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § 1· do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativo àqueles produtos, desde que a exportação tenha sido intermediada pela montadora.
Art. 7· O Poder Executivo poderá estabelecer, para as empresas
montadoras e fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
h do § 1· do art. 1·, em cuja produção forem utilizados insumos
importados, relacionados no inciso II do mesmo artigo, índice médio
de nacionalização anual, decorrente de compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.
Parágrafo único. Para as empresas que venham a se instalar no
País, para as linhas de produção novas e completas, onde se verifique
acréscimo de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresasjá instaladas, definidas em regulamento, o índice de que trata este
artigo deverá ser atendido no prazo de três anos, a contar da data de
inicio da produção dos referidos produtos, conforme dispuser o regulamento.
Art. 8· O comércio realizado no âmbito do Mercosul, dos produtos relacionados no art. 1·, obedecerá às regras específicas aplicáveis.
Art. 9· O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas siguatárias de compromissos especiais de exportação, celebrados nos termos dos Decretos-Leis n·s 1.219, de 15 de maio de 1972,
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 10. A autorização de importação e o desembaraço aduaneiro dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § 1· do art. 1· são
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo das demais exigências legais e regulamentares:
I - Certificado de Adequação à legislação nacional de trânsito; e
II - Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei n? 8.723, de 28 de outubro de 1993.
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§ 1" Os certificados de adequação de que tratam os incisos I e

II serão expedidos, segundo as normas emanadas do Conselho Nacional de Trãnsito (Contran) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conam a ).
§ 22 As adequações necessárias à emissão dos certificados serão
realizadas na origem.
§ 32 Sem prejuízo da apresentação do certificado de que trata o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trãnsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.
Art. 11. O Poder Executivo estabelecerá os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se referem os artigos
anteriores, bem como os mecanismos de controle necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Parágrafo único, O reconhecimento da redução do Imposto de
Importação de que trata o art. 12 estará condicionado à apresentação
da habilitação mencionada no caput deste artigo.
Art. 12. As pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real,
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
depreciação normal e sem prejuízo desta, do custo de aquisição ou
construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos,
novos, relacionados no anexo à Medida Provisória n? 1.508-8, de 16
de agosto de 1996, adquiridos entre a data da publicação desta medida
provisória e 31 de dezembro de 1997, utilizados em processo industrial do adquirente.
§ 12 A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
§ 22 A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.

§ 32 A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.
§ 42 As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.
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Art. 13. A inobservância ao disposto nas proporções, limites e
índice a que se referem os arts. 2' e 7' estará sujeita à multa de:
I - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1', que
exceder a proporção a que se refere o inciso H do art. 2';
H - setenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1', que
exceder os limites adicionais a que se refere o § l' do art. 2';

IH - sessenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso H do art. 1', que exceder a proporção a que se refere o inciso
IH do art. 2';
IV - sessenta por cento aplicada sobre o valor FüB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso H do art. 1', que exceder os limites adicionais a que se refere o
§ l' do art. 2';
V - setenta por cente aplicada sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas no inciso H do art. 1', que
concorrer para o descumprimento do indice a que se refere o caput do
art 72 ;
VI - 120% incidente sobre o valor FüB das importações realizadas nas condições previstas nos incisos H e IH do art. 1', que
exceder a proporção a que se refere o inciso I do art. 2'; e
VII - setenta por cento incidente sobre o valor FüB das importações dos produtos relacionados uo inciso H do art. 1', realizadas nas
condições previstas no mesmo inciso, que exceder a proporção a que
se refere o inciso IV do art. 2'.
Parágrafo único. O produto da arrecadação das multas a que se
refere este artigo será recolhido ao Tesouro Nacional.
Art. 14. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória:
I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais; e
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II - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros de
mesma natureza.

Art. 15. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei n· 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.483-15, de 8 de agosto de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.485-29 DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se
refere o § l' do art. 22 da Lei n' 8.212, de 24
dejulho de 1991, e dá outras providências.

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

Art. 1· Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1· do art. 22 da Lei n· 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
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I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
II - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda não liquidadas;

III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;
c) despesas de cãmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;

IV -

no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas;

V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de
provisões ou reservas técnicas;
VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
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§ 1. É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas na
cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
§ 2. Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o
resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3. As exclusões e deduções previstas neste artigo restringemse a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.

Art. 2· A contribuição de que trata esta medida provisória será
calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a base de
cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3· As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § 1" do art. 22 da Lei n· 8.212,
de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta medida
provisória.
Art. ,4· O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.485-28, de 8 de agosto de 1996.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7· Ficam revogados o art. 5· da Lei n· 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e os arts. 1·, 2· e 3· da Lei n? 8.398, de 7 de janeiro
de 1992.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.486-31, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nocional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados TW âmbito do Programa NacioTULI de Deeeetoueaçõo (PND),
instituído pela Lei n' 8.031, de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n' 8.177, de J'de março
de 1991, e da Lei n' 8.249, de 24 de outubro de
1991, e altera osarts. 2'e3'daLei n'8.249191.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F O art. 30 daLeinQ8.177, de 1Qde março de 1991, alterado
pela Lei n" 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a
ser emitida, respeitados a autorização concedida e os limites
fixados na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais,
com a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos
necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos
orçamentos ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ 1Q Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), instituido pela Lei n Q8.031, de 12 de abril de
1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos recebidos em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.
Q
§ 2 OS recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serâo usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
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b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia; da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.
§ 3" A NTN poderá ainda ser emitida para troca voluntária
por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da divida externa brasileira, para utilização:
a) em projetos voltados a atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra
audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da documentação a ela relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura;

b) mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC),
nos termos do inciso XI do art. 5º da Lei n" 8.313, de 23 de
dezembro de 1991.
§ 4" A troca a que se refere o parágrafo anterior será
regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual..

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

111 -

formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;

c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
.para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
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(Proex), instituído pela Lei n 2 8.187, de 12 dejunho de 1991; nas
operações de troca por Brazil Investment Bond (BIB), de que trata
o art. 12 desta lei; nas operações de troca por bõnus previstas nos
acordos de reestruturação da dívida externa e nas operações de
troca por títulos da dívida externa para utilização em projetos de
incentivo ao setor audiovisual brasileiro, e doações ao FNC, de
que trata o art. 30, § 3 2, da Lei n" 8.177, de 12 de março de 1991,
em sua atual redação.

§ 22

.

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

Art. 3 2 O parágrafo único do art. 32 da Lei n 2 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3Q

.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e díreitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei n 2 8.031, de 12 de abril de 1990.»
Art. 42 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 1.486-30, de 8 de agosto de 1996.
Art. 52 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175 2 da Independência e 108 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.487-22, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nOS lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7", inciso XI, da Constituição.

Art. 2" Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ 1" Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constarregras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da em-

presa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2" O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.

§ 3" Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
a) a pessoa física;
b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
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1. não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade
institucional e no País;
3. destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais,
comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.
Art. 3° A participação de que trata O art. 2° não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando O princípio da habitualidade.
§ 1° Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2° É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.

§ 3° A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1996, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.
§ 4° As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhímento do imposto.
Art. 4° Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I
II -

mediação;
arbitragem de ofertas finais.
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§ l' Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2' O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3' Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.

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

Art. 5' A participação de que trata o art. 19 desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.487-21, de 8 de agosto de 1996.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.488-15, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
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Art. 1Q As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo Seu
valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2Q e 3Q do Decreto-Lei n?
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6Q da Lei n Q
8.880, de 27 de maio de 1994;
b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;
c) correção monetária ou de reajuste por índices de preço gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2Q É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§ 1Q É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2Q Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior tiver ocorrido.
§ 3Q Ressalvado o disposto no § 7Q do art. 28 da Lei n" 9.069,
de 29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de
periodicidade inferior à anual.
§ 4Q Nos contratos de prazo de duração igual ou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aqnisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano,
contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os
pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
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§ 5· O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1996.
§ 6· O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3· Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n· 8.666, de 21 de junho
de 1993.
§ P A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data-limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.

§ 2· O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 4· Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5· do art. 27 da Lei n· 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5· Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Art. 6· A partir de 1· de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de
Referência (Ufír), criada pela Lei n" 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
será reajustada semestralmente.

Art. 7· Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de 1· de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 1· de janeiro de 1996.
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§ 1º Em 1º de julho de 1995 e em 1º de janeiro de 1996, os valores
expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas
na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real, com observância do disposto no art. 44 da Lei nº 9.069, de 1995, no que couber.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de contas
fiscais extintas.
Art. 8º A partir de 1e de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
§ 1º Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de 1º de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2º Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3º A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6º do art.
20 e no § 2ºdo art. 21, ambos da Lei nº 8.880, de 1994.
Art. 9º É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de reajuste
relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base,
anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajnizada a ação de
dissídio coletivo.
§ 1º O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5º deste artigo.
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§ 2. A parte que se considerar sem as condições adequadas
para em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
pode~á, deste logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 3· O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4· Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
§ 5· O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que
serão objeto de conciliação ou deliberação do tribunal, na sentença
normativa.
§ 1" A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.

§ 2· A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
qninze dias da decisão do Tribunal.

Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automática vinculada a índice de preços.
§ 1· Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2· Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.

Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
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Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas a
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de"
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3"do art. 54 da Lei n" 8.884, de 11 dejunbo de 1994,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n" 9.069, de 29 de
junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3" Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles
que visem a qualquer forma de concentração econômica, seja
através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de
sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer
forma de agrupamento societário, que implique participação
de empresa ou grupo de empresas resultante em 20% (vinte
por cento) de um mercado relevante, ou em que qualquer dos
participantes tenha registrado faturamento bruto anual no
último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos
milhões de reais).»

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.488-14, de 8 de agosto de 1996.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ I" e 2" do art. 947 do Código Civil, os
§§ I" e 2" do art. I" da Lei n" 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n" 8.177, de I" de março de 1991.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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MEDIDAPROVISORlA Nº 1.489-15, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996
Dá nova redação ao § 3'1 do art. 52 da.Lei
n' 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
onfereo art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
~ODl força de lei:
Art. l' O § 3' do art. 52 da Lei nº 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 52
.
.........................................................................................................

§ 3' No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da 'extinção ou dissolução de entidades da Administração
'Pública Federal, nos termos da Lei n' 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos serão emitidos com prazo minimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros.»
Art. 2' Os títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10,
inciso IlI, da Lei n' 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2', da
Lei nº 8.447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A., poderão ser substituídos por outros de iguais características,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.489-14, de 8 de agosto de 1996.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasnta, v.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.490-13, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências.

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

Art. 1· O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadín) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2· O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), do Ministério da Fazenda.
§ 1· Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou juridicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2· Na data do registro, o órgão ou entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin,
fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3· A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida
Ativa atenderá o disposto no parágrafo anterior.
§ 4· Comprovado ter sido regularizada a situação que deu
causa à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo
registro procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
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§ 5' A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou da
tilicação de que tratam os §§ 2' e 3', ou a não exclusão, nas condições
no o prazo previstos no § 4', sujeitará o responsável às penalidades
e ~adas pela Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
~ecreto.Lei n' 5.452, de l' de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho).
Art. 3' As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas fisicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente.
junto ac órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade
integrante do Cadin.
Art. 4' A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5' O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2', inciso I;
II - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2', inciso lI,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
IH - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;
IV - data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 2' manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender o que dispõe o parágrafo
únicodo art. 3'.
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Art. 6º É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros;
III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;
b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;

c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.

Art. 7º A existência de registro no Cadin há mais de trinta dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ 1º Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.

§ 2º O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do
débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.

§ 3' Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou a
inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do
depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
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total ou parcial do débito, salV? a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 40 Em caso de relevância e urgência, e nas condições que
estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e O Ministro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este
artigo.
Art. 8° A não observância do disposto no § 10 do art. 2° e nos
arts. 6°e 7° desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções
da Lei n" 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei nO 5.452, de 1943.

Art. 9° Fica suspensa, até 30 de setembro de 1997, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2°, do Decreto-Lei nO 147,
de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4° do
Decreto-Lei n'' 1.687, de 18 dejulho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei
nO 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.

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

Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ 1° Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos
inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito.
Coí. Leis Hep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4285-4502, set, 1996

4326
§ 2' Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4' Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 5' O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de divida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 1', e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ l' Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.
§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3' O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selíc) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa
do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento
da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 9, p. 4285-4502, set. 1996

4327

Art· 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de
terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
11 - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
bre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF),
~~tido e não recolhido ao Tesouro Nacional;

111 - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei n' 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou d?vido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n' 8.981, de
20 de janeIrO de 1995;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aOS cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.
Art. 15. Os débitos vencidos até 31 de dezembro de 1995 poderão ser parcelados em até 72 prestações, desde que os pedidos sejam
protocolizados até 28 de junho de 1996, obedecidos os requisitos e
<demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não
comoDívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou
que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
Art. 16. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n' 8.981, de 1995:
«Art. 84

.

§ 8' O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional."
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Art. 17. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei n" 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n' 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos
automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social
(Finsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9' da Lei n' 7.689, de 1988,
na alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis n's 7.787,
de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147,
de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo
por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos
termos do art. 22 do Decreto-Lei n? 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF), instituído pela Lei Complementar n? 77, de 13 de julho
de 1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art.
150, inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos
termos do art. 10 da Lei n' 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a
redação da Lei n" 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI -

à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de
operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto
de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei n' 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n? 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar n" 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores.
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§ 1Q OS autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente
relativo a débitos legalmente exigíveis.

§ 2Q O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.
Art. 18. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão versar,
exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I a VIII do
artigo anterior, desde que inexista outro fundamento relevante.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às
causas em que figure como parte a Fazenda Nacional e que versem
sobre o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na
importação de mercadorias.

Art. 19. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de
valor consolidado igual ou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de
débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ 1Q Serão igualmente arquivados os autos em que executados,
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda Nacional de valor
igual ou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 2Q OS autos de execução a que se refere este artigo serão reativadosquando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.
§ 3Q O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas
à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Art. 20. As pessoasjuridicas de direito público são dispensadas
de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos que
apresentem em juizo.
Art. 21. Fica suspensa, até 31 de agosto de 1996, a restrição
para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
Muuicípios destinados à execução de ações sociais, em decorrência de
inadimplementos objeto de registro no Cadastro Informativo (Cadin)
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e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (Siafi).
§ 1Q Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.
§ 2" Não Se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Segnro Social (INSS).
§ 3" Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas
entidades da administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de
convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados nas seguintes condições:
a) o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31 de
agosto de 1996, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o
submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre
a conveniência do atendimento do pleito;
b) o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa
específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do
beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a e
c, e II da Constituição;
c) o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da
concessão;
d) o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco
do Brasil S.A., na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro NacionaI, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;
e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;
f) o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
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§ 4. Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida
par",,· .
provisóna.
Art. 22. Ficam convalidados os atos praticados com base na
MedidaProvisória n· 1.490-12, de 8 de agosto de 1996.
Art. 23. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 24. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n" 352, de
17dejunho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei
n' 2049 de 1· de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.052, de
3 d~ ag~sto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n? 2.163, de 1984, e os
arts. 91, 93 e 94 da Lei n· 8.981, de 1995.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
<~afo

MEDIDA PROVISÓRIA N·1.491-13, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial. de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções
Gratificadas existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Adnúnistração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
'exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
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§ 1s O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos
e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre
as competências, atribnições e funções e os diferentes níveis dos
cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação
pertinente.
§ 2º No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.

Art. 2º O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória, inclusive a Medida
Provisória nº 1.472-28, de 29 de agosto de 1996.
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 4º Os atos relativos à vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo úníco. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.
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Art. 5° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.491-12, de 8 de agosto de 1996.
Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7° Revoga-se a Lei nO 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175°da Independência e 108°da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

(ANEXO AMEDIDA PROVISÓRIA N° 1.491-13,
DE 5 DE SETEMBRO DE 1996)
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Federal Direta, Autárquica e Fundacional
CargoIFunção
Natureza Especial
Direção e Assessoramento Superiores
DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-1
Subtotal

Quantitativos

52
140
567
1.7S1
2.825
6.327
7.380
19.020

Função Gratificada

FG-1
FG-2
FG-3

9.166
8.649
11.699

Subtotal

29.514

Total

48.586
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.492-13, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996
Cria a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores
militares federais das Forças Armadas e dá
outras providências.

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

Art. 1· Fica instituida a Gratificação de Condição Especial de
Trabalho (GCET), devida mensal e regularmente aos servidores
militares federais das Forças Armadas, ocupantes de cargo militar.
Parágrafo úuico. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças
prestadoras do serviço militar iuicial.
Art. 2· A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) será calculada obedecendo à hierarquização entre os diversos
postos e graduações, dentro dos respectivos círculos das Forças Armadas e paga de 1· de agosto de 1995 até 31 de agosto de 1996, de
acordo com o Anexo 1, e a partir de 1· de setembro de 1996, de acordo
com o Anexo lII.

Art. 3· Simultaneamente, até 31 de agosto de 1996, será concedida uma Gratificação Temporária aos servidores de que trata o art.
1·, no valor constante do Anexo 11.
Parágrafo único. A Gratificação Temporária é acumulável com
a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) e:
a) não servirá de base para cálculo de qualquer vantagem ou
parcela remuneratória, ressalvadas aquelas de que trata os arts. 35,
40, 42 e 86 da Lei n" 8.237, de 30 de setembro de 1991;

b) será considerada, até a sua extinção, para efeito de pensões e
remuneração na inatividade.

Art. 4· A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) passa a integrar a estrutura remuneratória dos militares da
ativa, inativos e pensionistas, prevista na legislação em vigor.
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Art. 5· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.492-12, de 8 de agosto de 1996.
Art. 6· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 7· Revoga-se o art. 41 da Lei n· 8.237, de 30 de setembro
de 1991.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Clóvis de Barros Carvalho
ANEXO I

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

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

Fator

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exércitoe Tenente-Brigadeiro

0,733

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

0,688

Contra-Almirante, General-de-Brigadae Brigadeiro

0,644

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

0,534

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

0,495

Capitão-de-Corveta e Major

0,428

Capitão-Tenente e Capitão

0,341

Primeiro-Tenente

0,302

Segundo-Tenente

0,266
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II -

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

Fator

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

0,377

Aspirante e Cadete (último ano)

0,065

Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais
da Reserva

0,059

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

0,055

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

0,049

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

0,049

Grumete

0,049

Aprendiz-Marinheiro e aluno de Órgãos de Formação de Praças da
Reserva

0,040

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

Fator

Suboficial e Subtenente

0,377

Primeiro-Sargento

0,317

Segundo-Sargento

0,263

Terceiro-Sargento

0,221

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

0,143

Taifeiro~de-Primeira·Classe

0,123

Taifeiro-de-Segunda-Classe

0,109

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de
l' Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou
Corneteiro de 1!! Classe e Soldado-Pára-Quedista (engajado)

0,089

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de lI!Classe (nãoespecializados), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim ou
Corneteiro de 2' Classe

0,082

Soldado do Exército e Soldado de 21! Classe (engajados e não-especializados)

0,065

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 31! Classe

0,049
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ANEXaI!

I _ Oficiais
Posto

Valor (R$)

,Abnirante-de-Esquadra, General-de-Exércitoe Tenente-Brigadeiro

453,30

Vice-AInrirante, General-de-Divisãoe Major-Brigadeiro

425,40

Coptra~.AJmirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

398,40

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

330,30

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

306,00

Capitão-de-Corveta e Major

264,30

Capitão-Tenente e Capitão

210,60

Primeiro-Tenente

186,90

Segundo-Tenente

164,70

11 -

Praças Especiais
Graduação

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

Valor (R$)
110,70

Aspirante e Cadete (último ano)

19,20

Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de
Oficiais daAeronáutica e aluno de Órgãode Formaçãode Oficiais
da Reserva

17,40

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

16,20

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

14,40

Alunoda Escola de Formação de Sargentos

14,40

Grumete

14,40

Aprendiz-Marinheiro e alunos de Órgãos de Formação de Praças
da Reserva

12,00

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4285-4502, aet, 1996

IH -

Praças
Graduação

Valor CR$)
110,70

Suboficial e Subtenente

Primeiro-Sargento

93,00

Segundo-Sargento

77,10

Terceiro-Sargento

65,10

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

42,00

Taifeiro-de-Primeira Classe

36,30

Taifeiro-de-Segunda Classe

32,10

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de
111 Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou
Corneteiro de III Classe e Soldedo-Pãra-quedísta (engajado)

26,40

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de lI!Classe (nãoespecializados), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim ou
Corneteiro de 2 11 Classe

24,00

Soldado doExército e Soldado de 211 Classe(engajados e não-especialízados)

19,20

11

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3 CIMse

14,40

ANExam
Tabela de Cálculo da GCET
I -

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

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

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel
Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel
Capitão-de-Corveta e Major
Capitão- Tenente e Capitão
Primeiro-Tenente
Segundo-Tenente

Fator

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

0,990
0,856
0,682
0,604
0,532
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Praças Especiais (Fator Multiplicativo sobre o Soldo

I l - de Guarda-Marinha)

Graduação

Fator

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

0,754

AsPirante e Cadete (último ano)
AsPirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais
da Reserva
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes
(demais anos)
Aluno da Escola de Formação de Sargentos

0,130

Grumete
Aprendiz-Marinheiro e aluno de Órgão de Formação de Praças
da Reserva

III -

0,118
0,110
0,098
0,098
0,098

0,080

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

Fator

Suboficial e Subtenente
Primeiro-Sargento

0,754
0,634

Segundo--Sargento

0,526
0,442
0,286
0,246
0,218

Terceiro-Sargento
Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor
Taifeiro-de-Primeira Classe
Taifeiro-de-Segunda Classe
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de
1· Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou
Corneteiro de 111 Classe e Soldado Pára-Quedista (engajado)
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 111Classe (nãoespecializados), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim ou
Corneteiro de 211 Classe
Soldadodo Exército e Soldado de 2l!Classe (engajados e não-especializados)
11

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3 Classe

0,178

0,164
0,130
0,098

Observa~s:

1 - Valor do soldo de Almirante-da-Esquadra (Base para cálculo da GCET para os Oficiais) R$ 618,00
2 - Valor do soldo de Guarda-Marinha (Base para cálculo da 'GCET para aa Praças)

\,jOI. LeIS rsep. rec. .erasu, jsraeuia, v.

l~~,

R$ 293,10
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.493-9, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre os fundos que especifica e

dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Até que sejam promulgadas a lei complementar de que
trata o art. 165, § 9·, da Constituição, e a lei ordinária a que se refere
o parágrafo único deste artigo, são mantidos os seguintes fundos,
extintos pelo decurso do prazo previsto no art. 36 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, e recriados pelo art. 6º da
Lei nº 8.173, de 30 de janeiro de 1991, os quais continuarão a
funcionar nos termos da respectiva legislação:
Fundo de Compensação e Variação Salarial (FCVS);
I
H - Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESB);
IH - Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento
(Funtrede).
Parágrafo único. No prazo de 120 dias após a promulgação da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9·, da Constituição, o Poder
Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para
adequar o funcionamento dos fundos de que trata este artigo às
disposições da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º, da
Constituição.
Art. 2º A adequação do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf), ratificado
pelo Decreto Legislativo nº 22, de 27 de agosto de 1990, às normas da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9·, da Constituição, será
feita, igualmente, no prazo e pela forma previstos no parágrafo único
do artigo anterior.
Art. 3· Fica ratificada a recriação do Fundo Aeroviário e do
Fundo Nacional de Saúde, de que trata a Lei nº 9.276, de 9 de maio
de 1996, que continuam a funcionar nos termos da respectiva
legislação.
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§ I" Ao Fundo Aeroviário aplica-se o disposto no parágrafo
do art. I".
§ 2" O Fundo Nacional de Saúde extinguir-se-á no dia 31 de
dezembro de 19~6, incorporando-se sua programação à da respectiva
entidade supervIsora.
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.493-8, de 8 de agosto de 1996.

ÚIÚCO

Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.494-11, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996 (*)
Dispõe sobre a alocação, em depósitos
especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, e considerando que ainda persiste
O estado de calamidade pública do setor de assistência à saúde,
decretado em 10 de março de 1994, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I" Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais, remunerados, no Banco do Brasil S.A., de recursos excedentes da
Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), para a concessão de empréstimo, em caráter excepcional, à
União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, visando ao
pagamento dos serviços assistenciais do Sistema Único de Saúde,
(*l Republicada no DO de 9.9.1996 (pág. 4735 desta obra).
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prestados em regime de atendimento ambulatorial e de internações
hospitalares, lastreados em títulos públicos especiais, do Tesouro
Nacional, com registro no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), administrado pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho
determinar a adoção das providências indispensáveis à alocação dos
recursos de que trata este artigo, independentemente de quaisquer
outros atos de natureza administrativa.
Art. 2~ Observada a Reserva Mínima de Liqnidez prevista no
art. 9' da Lei n? 8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada pela
Lei n' 8.352, de 28 de dezembro de 1991, será concedido empréstimo
de R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), o
qual terá remuneração nominal pela Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), acrescida de cinco por cento ao ano.
§ l' Os encargos correspondentes ao período compreendido entre
a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês anterior,
à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao principal.
§ 2' O principal será amortizado em 27 prestações mensais,
sendo as três primeiras em junho, julho e agosto de 1996, correspondentes a 1/24, 1/23 e 1/22, respectivamente, do saldo devedor atualizado até a data de vencimento de cada prestação, e as restantes a
partir de fevereiro de 1997, correspondentes ao resultado da divisão
do saldo devedor atualizado até a data do vencimento de cada prestação, acrescido de juros, pelo número de prestações vincendas, inclusive a que estiver sendo reembolsada.
§ 3' Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão pagos:
a) mensal e integralmente, a partir de fevereiro até maio de
1996, e a partir de setembro até janeiro de 1997;
b) mensalmente e junto com as amortizações de principal, proporcionalmente a seus valores atualizados, em junho, julho e agosto
de 1996, e a partir de fevereiro de 1997.

Art. 3' Fica, ainda, autorizada a alocação de R$ 1.200.000.000,00
(um bilhão e duzentos milhões de reais), observada a Reserva Mínima
de Liquidez prevista no art. 9' da Lei n' 8.019, de 1990, com a redação
dada pela Lei n' 8.352, de 1991, para empréstimo nas condições
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vistas no art. lQ desta medida provisória, com remuneração nomi-

p~ pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescida de cinco por
n nto ao ano, e pagamento em 24 prestações mensais, a iniciar-se no
crin,eiro dia útil de fevereiro de 1997.
P
.
§ 12 Os recursos referentes ao empréstimo de que trata o caput
erão destinados ao pagamento de serviços assistenciais do Sistema
Único de Saúde já executados, prestados em regime de atendimento
ambulatorial e de in~ernações hospitalares, podendo o saldo, após
pagos estes compronussos em atraso, ser destmado a outras ações do
Ministério da Saúde.
§ 22 Os encargos correspondentes ao período compreendido entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês
anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.
§ 32 Cada prestação corresponderá ao resultado da divisão do
saldo devedor atualizado até a data do vencimento da mesma, pelo
número de prestações vincendas, inclusive a que estiver sendo reembolsada.
§ 42 Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão
pagos junto com as amortizações de principal, proporcionalmente a
seus valores atualizados a partir de fevereiro de 1997.
Art. 42 A quota-parte dos recursos arrecadados a título de contribuição sindical de que trata o inciso IV do art. 589 do Decreto-Lei
n2 5.452, de 12 de maio de 1943, e os rendimentos de sua aplicação,
inclusive os de exercícios anteriores, depositados no Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT), serão utilizados pelo Ministério do Trabalho
na realização de despesas com o reaparelhamento das Delegacias
Regionais do Trabalho e com programas inseridos no âmbito de sua
competência.

Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá os critérios para a alocação e utilização dos recursos de que trata este artigo,
apresentando, trimestralmente, ao Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (Codefat), relatório circunstanciado.

Art. 52 As leis orçamentárias anuais consignarão no orçamento,
à conta de recursos provenientes de contribuições sociais vinculadas
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à Seguridade Social, dotações específicas para o pagamento do principal e encargos decorrentes dos empréstimos de que trata esta
medida provisória.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.494-10, de 8 de agosto de 1996.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Adib Jatene

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.495-10, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS /Pasep) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PISlPasep), de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares n' 7, de 7 de setembro de
1970, e n' 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2' A contribuição para o PISlPasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhe são
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as empreCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4285-4502, set. 1996
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as públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias,

~om base no faturamento do mês;

II - pelas entidades sem fins lucrativos, definidas como empregadoras pela le!p;s~ação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salanos;

III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Parágrafo único. As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não-associados.

Art. 3· Para os efeitos do inciso I do artigo anterior, considerase faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do
Imposto de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de
conta própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido
nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços cancelados, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário.

Art. 4· Observado o disposto na Lei n· 9.004, de 16 de março de
1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
U - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
Ill -

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

Art. 6· A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7· Para efeitos do inciso III do art. 2·, nas receitas correntes
serão incluídas quaísquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Art. 8· A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
II

0,65% sobre o faturamento;
um por cento sobre a folha de salários;

III
um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

Art. 9" À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e os demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e a fiscalização da contribuição para
o PIS/Pasep competem à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, será regido pelas normas do processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União.
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Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
ssoasjnrídicas de que trata o § 1Q do art. 22 da Lei n" 8.212, de 24
se julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
oPISIPasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jnrídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2Q
somente se aplica a partir de 1Q de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso UI do art. 8Q aplica-se às autarquias somente a partir de 1Q de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de 1Q de janeiro de 1996, sujeitam-se ao Imposto de Renda previsto:

I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
míuimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;
11 - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
de fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda variável.
Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou' clubes de investimento de que trata o inciso I serão
apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da
legislação então vigente.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.495-9, de 8 de agosto de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1Q
de outubro de 1995.

Brasília, 5 de setembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
VU.l• .u:;.u:;
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.496-21, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Groüfícação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo
e dá outras providências.

O PRESlDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício das
atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal
ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2· Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Dacta).
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 3· As gratificações de que tratam os arts. 1· e 2· terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior e íntermediário, observados o disposto no art. 2· da Lei n· 8.477,
de 29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei
n? 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2· da Lei n· 8.852, de 4
de fevereiro de 1994.
§ 1° As gratificações serão calculadas obedecendo a critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos ministros das respecCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4285-4502, set. 1996
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tivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2' Os servidores titulares de cargos de que trata os arts. 1° e
20, quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;
b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS·4, ou equivalente.

§ 3' Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2°, para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4° As gratificações a que se referem os arts. 1"e 2°serão pagas
em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada nO 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5° As gratificações serão pagas a partir de 1° de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1°.

Art. 4° O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5° O Anexo I da Lei nO 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Ar(;. 6° O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Unico de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei nO 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (Cm
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2' da Lei nO 8.911, de 11 de
julho de 1994.
\j0l. LeIS
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§ 1" O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional,
para o exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 e
DAS-4, ou equivalentes, quando optante pela remuneração do cargo
efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 2" O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e
do Desporto para o exercício de cargo em comissão de nível DAS-3.

Art. 7" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.496-20, de S de agosto de 1996.
Art. S" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175" da Independência e lOS"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO
(Medida Provisória n" 1.496-21, de 5 de setembro de 1996)
Valor
Correspondente
Carreiras

Classes

Inicial

Oficial de

A

Chancelaria

Especial
Subtotal
Inicial

Assistente de
Chancelaria

A
Especial

Subtotal
Total Geral

Quant.

Padrões

aos Padrões

de
Cargos

de I a VIII
dela VII
de I. V

do Anexo 11 da
Lei nl! 8.460/92
D-I.C-I1I
C~IV a B-IV
B-V.A-I1I

de I a VIII
deIaVlI
de I a V

D-Ia C-I1I
C·IV. B-IV
B-V. A-I1I

500
350
150
1.000
600
420
180
1.200
2.200
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.497-22, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996
Cria a Gratificação de Desempenho e

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

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
Art. 1· Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I
da Carreira Finanças e Controle;
H - da Carreira de Planejamento e Orçamento;
IH - da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
IV - de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500;
V - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), em exercício de atividades de elaboração de planos e
orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § 1· do art. 2· desta medida
provisória.
. .
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.
Art. 2· A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2· da Lei n· 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei n· 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2· da Lei n· 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
cor,
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§ 1º A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores
e institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.
§ 2º O número de servidores em exercício em cada um dos
órgãos e entidades que integram os Sistemas de Controle Interno do
Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração
Pública Federal, bem como os em exercício nos seus respectivos órgãos
centrais, com pontuação acima de oitenta por cento do limite de
pontos fixados para a avaliação de desempenho individual não poderá
superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 3º O número de servidores de nivelintermediário do Ipea, com
pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para
a avaliação de desempenho individual, não poderá superar trinta por
cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se
situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 4º Os servidores titulares de cargos de que tratam os incisos
I, lI, IV, V e VI do art. 1º, quando cedidos para órgãos e entidades do
Governo Federal não integrantes dos Sistemas de Controle Interno
do Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração Pública Federal, bem como dos órgãos centrais desses sistemas, para o exercício na Vice-Presidência da República ou de cargos
em comissão, de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, DAS-4, ou equivalentes, perceberão a Gratificação de Desempenho e Produtividade.

§ 5º Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 4º, para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 6º A gratificação de que trata o art. 1º será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 7º A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de 1º de março de 1995, em valor equivalente a setenta por
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ento do previsto no caput deste artigo para o nível intennediário e
~6% para o nível superior, até a regulamentação de que trata o § 1°.
§ 80 Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.
Art. 3° A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técuico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e classificatória e a segunda constituída de curso de formação,
Parágrafo úuico. As carreiras e o cargo de que trata o caput deste
artigo exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em nível de pós-graduação.
Art. 4° Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ 10 A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite
máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
0,1820% do maior vencimento básico do nível superior, observado o
disposto no art. 2" da Lei nO 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos no
art. 12 da Lei nO 8.460, de 1992, e no art. 2" da Lei nO 8.852, de 1994.
§ 2" A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Refonna do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3" Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargo em comissão, aplica-se o disposto nos §§ 4° e 5° do
art. 2".
§ 4° A gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada nO 13, de 1992.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4285-4502, set. 1996

4354
§ 5º A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de 1º de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2º.
Art. 5º O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.497-21, de 8 de agosto de 1996.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.498-21, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios e dá outras
providências.

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

Seção!
Da Estrutura
Art. 1e A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de
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ComunicaçãO Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela
Casa Militar.
§ 1. Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a) o conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.
§ 2. Junto àPresidência da República funcionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.

Seção!!
Das Competências e da Organização
Art. 2· À Casa Civil da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até
cinco Subchefias, sendo uma executiva.
Art. 3· À Secretaria-Geral da Presidência compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de
suas atribuições, especialmente na supervisão e execução das atividades administrativas da Presidência da República e supletivamente
da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
Gabinete;
II - Subsecretaria-Geral;
UI - Gabinete Pessoal do Presidente da República;
IV - Assessoria Especial;
V - Secretaria de Controle Interno.
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Art. 4º À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e a coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o Gabinete e até
quatro Subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5º À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na defiuição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 6º À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República e dos respectivos familiares, assim como pela segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República,
bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo como estrutura
básica o Gabinete e até cinco Subchefias, sendo uma executiva.
Art. 7º Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado,
pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e
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1 Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente da
pe o-blica ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado Chefe

rP~asa Civil, e secretariado por um dos membros para este fim
d:signado pelo Presidente da República;

II -

Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de

f rmular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as como tências de um único ministério, integradas pelos Ministros de

~e tado das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo

M:wstro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1. Para desenvolver as ações executivas das câmaras meneioadas no inciso Il, serão constituídos Comitês Executivos, integrados
nelos secretários executivos dos ministérios, cujos titulares as inte~am, e pelo S,:,~chefe Executivo da Casa Civil ~a Presidênci~ ~a
República, preSIdido por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa CiviL
§ 2. O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3. "É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.
§ 4· O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais câmaras de que trata o inciso II do caput.

§ 5· O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das câmaras e dos comitês e a que se referem o inciso II
do caput e o § 1·.

Art. 8· Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico, reclamadas pelo interesse
público, e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
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outras atribuições fixadas na Lei Complementar n" 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9" O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Naeional, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm
a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nOs 8.041, de 5 de
junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como secretários executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
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parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
: que se refere o art. 2'.
CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Seção!
Da Denominação
Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
da Administração Federal e Reforma do Estado;
I
da Aeronáutica;
II
da Agricultura e do Abastecimento;
III
da Ciência e Tecnologia;
IV
das Comunicações;
V
da Cultura;
VI
da Educação e do Desporto;
VII
do Exército;
VIII
da Fazenda;
IX
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
X
da Justiça;
XI
da Marinha;
XII
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da AmazôXIII
nia Legal;
XIV
de Minas e Energia;
XV
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
XVI
das Relações Exteriores;
XVII
da Saúde;
XVIII
XIX - do Trabalho;
XX - dos Transportes.
Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.
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SeçãoII
Das Áreas de Competência

Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I - Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:
a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;

b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no ãmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
f) desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil (Sipec);

II -

Ministério da Aeronáutica:

a) política aeroespacial nacional civil e militar;

b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento
da Força Aérea Brasileira;
c) defesa aérea nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
f) estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização
ou concessão, da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os serviços de
apoio necessário à navegação aérea;
g) orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de pesquisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com
os assuntos aeronáuticos e espaciais;
h} orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica
e espacial;
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i) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
' uti ca e dos serviços de apoio necessário à Força Aérea Brasiona
aer e à aeroná"
leira
utica CIV1'1;

III -

Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

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

IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;

V -

Ministério das Comunicações:

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

VI -

Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;

b) proteção do patrimônio histórico e cultural;

VII -

Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;

b) educação pré-escolar;

c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distãncia, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
e) pesquisa e extensão universitária;
f) magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;

VIII -

Ministério do Exército:

a) política militar terrestre;

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

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, pouauça popular, seguros privados e previdência privada aberta;
p b)--política e administração tributária e aduaneira, fiscalização e
arrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;
fJ nego~iações eC0D:ômica~ e finan~eir~s como governos e entidades nacionaIS, sstrangeíras e ínternacíonaís;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos

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

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais;
b) política judiciária;
c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
<':01. Leia
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d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;
f) defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
j) ouvidoria-geral;
l) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;

XII -

Ministério da Marinha:

a) política naval e doutrina militar naval;

b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças
navais;
c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do Pais;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
e) política marítima nacional;
f) orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;

XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
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b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;
c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais

renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;
e) política integrada para a Amazônia Legal;

XIV -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b) aproveitamento da energia hidráulica;

c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;
XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;
b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento
federal;"
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesqnisa socioeconômicas;
f) formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas

nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constitnição;
j) defesa civil;
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l) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;

XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;
b) previdência complementar;

c) assistência social;
XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;

b) relações diplomáticas e serviços consulares;

c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;

XVIII -

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;

b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;

c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;

fJ ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;
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XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;
b) trabalho e sua fiscalização;

c) política salarial;
formação e desenvolvimento profissional;
e) relações do trabalho;
f) segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;
d)

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aqua-

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

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

SeçãoIlI
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis

Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
11
Gabinete do Ministro;
111 - Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;
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§ 1" No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar n" 73, de 10 de fevereiro
de 1993.

§ 2" Caberá ao Secretário Executivo, titnlar do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
Secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as funções
que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.
§ 3" Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas
Subsecretárias.

SeçãoN
Dos Órgãos Específicos
Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro Secretarias;
n - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além
do Conselho Nacional de Política Agricola, da Comissão Especial de
Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e
do Instituto Nacional de Meteorologia, até três Secretarias;
In - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro Secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três Secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro Secretarias:
VI -.: do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até sete Secretarias;
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VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos I", 2" e 3"
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
doComitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e
da Junta de Programação Financeira, até sete Secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial e do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação, até cinco Secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária do Conselho Nacional de Trânsito, do Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco Secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Comitê do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, até quatro Secretarias;
XI -

do Ministério de Minas e Energia, até duas Secretarias;

XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis Secretarias, sendo uma Especial;
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Xlll - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assisténcia Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria Geral da Previdência
Social, até três Secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;

xv - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional
de Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o
disposto no art. 15 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas
Secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco Secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão
Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três Secretarias.
§ 1º São mantidas as estruturas básicas dos ministérios
militares.
§ 2º O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral
Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
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CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção, e Criação
de Orgãos e Cargos

Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidên.a da República, em Secretaria de Comunicação Social da PresidênC1 da Repu
"bli ca;
cía
II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;
III - a Secretaria da Administração Federal da Presidência
da República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
VII -

na Secretaria-Geral da Presidência da República:

a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;

b) a Assessoria, em Assessoria Especial.

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I -

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
'vOJ. LeIS
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c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;
II - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hí,
dricos e da Amazônia Legal:
a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Regional;
b) do Jardim Botânico do Rio de Janeiro;
III - para a Casa Civil da Presidência da República, da
Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios,
do Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar
Social;
V - para o Ministério da Justiça:
a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;

b) atribuidas ao Ministério da Fazenda pela Lei n' 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei n' 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis n's 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em ato
conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;

VI - para a Secretaria Executiva, em cada ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento
e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;
VIII - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp), de que trata o § l' do art. 33 desta medida provisória;
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b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de DesenvolviDlento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constituional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integracão Regional, passa a integrar a.es~turado ~inistério do Planeja~ento e Orçamento, com as atribuições prevístas no art. 14 da Lei
n2 7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CEIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
11 - o Ministério do Bem-Estar Social;
111 - o Ministério da Integração Regional;
IV - no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII
as Secretarias de Administração Geral, em cada ministério;
VIII
no Ministério da Educação e do Desporto:
a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;
c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas. na
Casa Civil da Presidência da República.
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.rcep. reo. .nrasu, Brasílía, v. 188, n. 9, p. 4285-4502, set. 1996

4374
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do 8It. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
11 - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
III -

defesa civil.

Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
11 - de Secretário das Secretarias Naeional de Entorpecentes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;

111 - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV -

de Presidente das Fundações de que trata o inciso I do

art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos ministérios de que tratam os incisos II e 111
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
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IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
.x - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos
ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.
Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro dia Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
.. e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Mínistro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;

n-

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;
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III - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.

Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3" do art. 7" desta medida provisória será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § 1", inciso lI, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazõnia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ 1" O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com õnus para o Governo Federal, e por periodo não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.
§ 2" Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
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úde ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que

~:estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou

krmos sinúlares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3. Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito
Federal aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas
m decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta
Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existentes, h,dependentemente de estarem ou não patrimoniados.
§ 4. Durante o processo de inventário, o Presidente da Comissão do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro
de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado os
reqnisitos previstos na legislação pertinente.
Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter até 31 de
dezembro de 1996, os servidores da Administração Federal indireta,
não ocupantes de cargos em comissão ou função de direção, chefia ou
assessoramento que, em 19 de novembro de 1992, se encontravam à
disposição de órgãos da administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, compe. tências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
§ 1· Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
composta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de Administração Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n, 9, p. 4285-4502, set, 1996

4378
previstas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2' Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretãrio-Geral e o Secretãrio de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinculado à Casa Militar, dos recursos orçamentãrios e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados
à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessãrios às ações de apoio à unidade técnica a que se refere
o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à
Secretaria-Geral da Presidência da República.

Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos
transformados, transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituido pelo art. 42 da Lei n' 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ l' O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
§ 2' As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.
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Art. 34. Fica o Jardim Botânico do Rio de Janeiro transformado
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, pasem do a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos
: 'ursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promoc realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos
ver,
rasu.
tlorísticos do Brasil
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 35. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
n. 8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.
Art. 36. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 42e § 22do art. 52do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei n2 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.
Art. 37. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
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Art. 38. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
a separar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria Especial,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 39. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
11 - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), na forma estabelecida em regulamento;
111 - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça.
Art. 40. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventaríança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos
órgãos extintos e seus antecessores.
Art. 41. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1996,
servidores do Ministério da Educação e do Desporto e suas entidades
vinculadas, para ter exercício naquele instituto.
Art. 42. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4285-4502, set. 1996

4381
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
Art. 43. O art. 47 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei nº 842, de 9 de setembro de 1969, passa a
vigorar com a seguinte redação:

«Art. 47. A autorização para o funcionamento, o credenciamento e o recredenciamento periódico de universidade ou estabelecimento isolado de ensino superior, e o reconhecimento de
cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, e bem
assim a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições
de ensino superior não universitárias, serão tornados efetivos,
em qualquer caso, mediante ato do Poder Executivo, após parecer
favorável do Conselho de Educação competente."

Art. 44. O art. 17 da Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel
estiver ocupado.
§ 1º O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.

§ 2º Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada em julgado, o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição do
juizo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo."

Art. 45. O art. 3º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º O FGTS será regido segundo norma e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três
representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregadores, além de um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
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I
11
III
IV
V
VI

-

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

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

Art. 46. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 47. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho
de Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do
Brasil.
Art. 48. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias n 2 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de 12 de março de 1995,962, de 30 de
março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995,
1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996,
1.302, de 9 de fevereiro de 1996, 1.342, de 12 de março de 1996, 1.384,
de 11 de abril de 1996, 1.450, de 10 de maio de 1996, 1.498, de 7 de
junho de 1996, 1.498-19, de 9 de julho de 1996, e 1.498-20, de 8 de
agosto de 1996.
Art. 49. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 50. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n 2 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 12,22 e 32 do
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art 22 da Lei
do~'

n' 5.227, de 18 de janeiro de 1967, e o parágrafo único
2' do Decreto-Lei n' 701, de 24 de julho de 1969.

Brasília, 5 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.499-30, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
comforça de lei:
TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo

Art. l' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo visa
à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à verificaçãoe avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
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II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

TÍTULO 11
Da Organização, Estrutura e Competências do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura
Art. 3" O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Art. 4" O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I
II
III

o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
a Secretaria Federal de Controle;
a Secretaria do Tesouro Nacional;

as unidades de controle interno dos ministérios militares,
IV
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
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§ 1Q OS órgãos ~e!ori~s ~ que, se refere ~ inciso IV: deste artigo
ujeitam- se à superY1sao tecmca e a orientação normativa da Secre~a Federal de C?ntrole e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuaçao.
§ 2Q As áreas de programação financeira dos órgãos da administração direta do Poder ~xecutivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 5Q Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do Sistema de Controle Interno,
denominadas Secretarias de Controle Interno, com atuação nos ministérios civis, exceto O Ministério das Relações Exteriores;
11 - as unidades regionais do Sistema de Controle Interno nos
Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;

III -

a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.

Art. 6Q Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente ao qual a
entidade esteja vinculada.
Art. 7Q Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
11 - editar normas sobre assuntos comuns às areas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro N acional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
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IH - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - estabelecer normas e critérios para a utilização dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.
Art. 8' O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
CAPÍTULO H
Das Competências

Seção!
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão
Art. 9' Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2' desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
H - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
HI - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;

IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;
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VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;

XI -

exercer o controle da execução dos orçamentos da União;

XII - estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;

XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de
recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência e de atuação.
Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade

Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2' desta medida provisória:
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I - elaborar a prograroação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiaroento da despesa
pública;
II -

zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;

III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretaroente, a União junto a entidades ou organismos Interna,
cionais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a divida de
responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a prograroação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanha.
menta, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçaroentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
X -

instituir e manter o Plano de Contas Único da União;

XI - manter e aprimorar sistemas de processaroento eletrônico de dados que permitaro realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçaroentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
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XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.

TÍTULOm
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento

Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplioadas, no prazo ~e.at~ s.essenta di,,:s, pelo Poder Executivo têm
como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ l' Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;
e) a Secretaria de Orçamento Federal;
f) aoSecretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.
§ 2' Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.

§ 3' Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
§ 4' Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

Col. LeisRep. Fed. Brasil,Brasília,v. 188, n. 9, p. 4285-4502, set. 1996

4390
§ 5' Sem prejuízo das competências constitucionais e legais
de outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os
órgãos integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas
e ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação
da gestão de recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo
Poder Executivo.

TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações

CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os ocupantes dos cargos das Carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4' e 11 desta medida provisória
poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme dispuser ato
do respectivo Ministro de Estado.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão
Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de Planejamento, P-1501 do Grupo P-1500, criada pelo Decreto
n' 75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos
humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder
Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento.

§ l' Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n' 7.834, de 6
de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgãos,
entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de Estado
e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
§ 2' Em caráter excepcional, os servidores da categoria funcional de Técnico de Planejamento, P-1501, do Grupo P-1500, poderão
ter exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao
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.. tério do Planejamento e Orçamento, mediante ato do respec-

~Il1;linistro de Estado, aplicando-se, no caso, a restrição imposta
tíVO§ 5' do art. 2' da Medida Provisória n" 1.497-22, de 5 de setembro
no
de 1996.

Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
. dos pelo Decreto-Lei n' 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
~xrl-orIl1e o anexo desta medida provisória.
CAPÍTULO II
Das Nomeações

Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissãO no ãmbi~o ~o Sis~ema de Controle Interno, de pessoas que
tenhaIll sido, nos últimos cmco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
.Estado: do Distrit.o .F~deral ou de Município, ou ainda, por conselho
:d.e contas de Municípios;
U - punidas, em processo disciplinar, mediante decisão da
qual não caiba recurso em ãmbito administrativo, por ato lesivo ao
Patrimônio público de qualquer esfera de governo;
. UI - condenadas em processo criminal por prática de crimes
éontra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
'Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n" 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n' 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo apliiam-se também às nomeações para cargos em comissão que implil"em gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou
~ patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da União,
~ como de membros para comporem as comissões de licitação.
Art. 16. Os Secretários Federal de Controle e do Tesouro Naijonal serão nomeados pelo Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no ãmbito dos Sistemas de
(;l.ontrole Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
~ferencialmente,porocupantesdoscargospermanentesconstantes
dos arts. 12 e 13.
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CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias
Art. 18. Além das proibições contidas no art. 117 da Lei n Q 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:

I
II

atividade político-partidária;
profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ 1Q Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio.
§ 2Q O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos sob
sua fiscalização, obtidos em decorrência do exercício de suas funções,
utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.

§ 3Q OSintegrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.
Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os
dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos da União.
Art. 21. Os dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Interno, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, nas
respectivas áreas de atuação, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação
legal, ou em desacordo com a classificação funcional-programática
constante do Orçamento Geral da União.
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TÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
bservado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
ooderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
~ara, sob sua ~oordenação, atuar)un~o a entidades organizadas sob
a forroa de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os
trabalhos de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.
Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no
prazo de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o
funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle
Interno, bem como sobre as atribuições de seus titulares e demais
integrantes.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda disporá
sobre a área de atuação de cada unidade seccional do Controle
Interno, que, excetuando o Ministério da Relações Exteriores, poderá
abranger mais de um ministério civil e suas entidades vinculadas e
supervisionadas.
Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 26. Fica alterada a denominação de Secretaria Central
de Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de
Controle.

Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1996, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro NacionaI e na
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Secretaria Federal de Controle, independentemente da ocupação de
cargo em comissão ou função de confiança.
Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
l - o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
II - o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais;
III - a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais.
Parágrafo único. Fica O Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
§ 1" O conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.
§ 2" O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.

Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
l-estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
II - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;
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1I1 - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
opolizados, em consonãncia com os objetivos macroeconômicos
OU~~;~os pelo Ministério da Fazenda;
de.".IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas

tarif:
.

estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
osta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
proP_:~hada
ao Congresso Nacional;
encan u " "
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representaotes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.
Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I - como membros permanentes:
a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
>presidirá;
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu vice-presidente;

c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
.. (Fazenda;
II -

como membros não-permanentes:

a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
•objetode deliberação matéria salarial ou trabalhista;

.ij(j

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4285-4502, set. 1996

4396
b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob Sua

SUpervisão.

§ l' Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente, sem
direito a voto:
I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse
especifico das respectivas empresas;
11 - os titulares de outros órgãos e entidades da administração
federal, com atribnições relativas às matérias objeto de deliberação.
§ 2' A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3' Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários Executivos.
§ 4' O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento
interno.
Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a
especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de
1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n' 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação.»

"Parágrafo único. Excepcionalmente, nas unidades seccionais do Sistema de Controle Interno (Ciset), poderá ser designado
para o exercício de FG servidor efetivo dos quadros dos órgãos
em que a Ciset tiver atuação.»

Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.499-29, de 8 de agosto de 1996.
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Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO

(Medida Provisória nº 1.499-30, de 5 de setembro de 1996)
Denominação

Situação
Dee.-Lei

Situação
Anterior

Situação
Nova

3.000
4.000

1.457
2.444

4.500
2.500

7.000

3.901

7.000

nO 2.346
Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

Totai"

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.500-14, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996
Da nova redação aos arts. 24, 26 e 57 da
Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui normas para licitação e coatratos da Administração Pública e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º Os art. 24, 26e 57 da Lei nº 8.666, de21 dejulhode 1993,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 24

.

XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais
de fomento à pesquisa, credenciadas pelo CNPq para esse fim
específíco.»
«Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e
nos incisos III a XXI do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e O retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta lei
deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo
de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.

Parágrafo único. .

.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesqnisa aos
quais os bens serão alocados.»
«Art. 57
..

II - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições
mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta
meses;
§ 4º Em caráter excepcional devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata
o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses.»

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.500-13, de 8 de agosto de 1996.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4285-4502, set. 1996

4399

Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publi~ação.

Brasília, 5 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira (*)
Clóvis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.501-13, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996
Altera a legislação referente ao Adicional
ao Frete para a Renooaçõo da Marinha Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM) e dá outras providências.

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

Art. I" Os arts. 5" 10, 11, 16 e parágrafo único do art. 29
do Decreto-Lei n? 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n" 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n" 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei nO 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 5º

.

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

III -

.

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não

empregadas em viagem de caráter comercial;4739
b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;
(*) Conforme redação dada pela retificação publicada no DO de 9.9.1996 (pág. 4739
desta obra).
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IV -

.

c) exportados temporariamente para outro país e condicionados à reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em cada
caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a
importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de
interesse para a segurança nacional;
e) destinado à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas;
V .
b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão do Ministério dos Transportes;
c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2º do art. 1º da Lei nº 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
d) importadas pela União através de órgão federal da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;
e) que retomem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;
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2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. per quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;
fi que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental, excluídas armas,
munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de
passageiros;
g) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
h) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;
i) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.
§ 1" Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já estiver sido calculado sobre o
frete desde a sua origem até seu destino final
§ 2" Ficam suspensos do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recollúmento, correspondente à totalidade ou à
parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:
1. trânsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
<..:01. Leis Hep. Fed, Brasil, Braeüía, v. 188, n. 9, p. 4285-4502, set. 1996

4402
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes adua,
neiros atípicos:

1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco.»
«Art. 10

.

I -

.

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
II - compulsoriamente, na amortização de dívidas venci.
das decorrentes dos empréstimos referidos nas alineas d e e do
inciso anterior.
........................................................................................................»

«Art. 11. Os valores depositados nas contas especial (art.
8·, inciso IlI) e vinculada (art. 10) poderão ser aplicados pelo
agente financeiro em operações de mercado aberto, com títulos
públicos federais, de emissão do Tesouro Nacional, revertendo-as
o produto da aplicação à conta do Fundo da Marinha Mercante»
«Art. 16

.

I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:

1. para construção de embarcações em estaleiros brasileiros;
2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
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b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;
c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;

e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;

fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
II -

no pagamento ao agente financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos
contratados com o beneficiário;

b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;

c) da comissão devida pela administração de operações aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes, com base no § 5'
do art. 12 do Decreto-Lei n" 1.801, de 18 de agosto de 1980, ou
contratadas até 31 de dezembro de 1987;

III - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
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cação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ 1" As comissões de que tratam as alíneas b e c do
inciso II deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário
Nacional e revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com recursos do FMM, deduzida a parcela destinada
ao serviço da dívida assumida pela União, na qualidade de
sucessora da extinta Superintendência Nacional da Marinha
Mercante (Sunamam).
§ 2" As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos III e IV, deste artigo,
terão seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no
art. 26."
«Art. 29
.
Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação."
Art, 2" Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.

§ I" A autorização concedida nos termos do caput deste artigo fica
condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 2" Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3" Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra
o Tesouro Nacional seja inferior aos dos valores cedidos, o saldo
será liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do DecretoLei n" 2.404, de 1987, com a redação dada pelo art. I" desta medida
provisória.
§ 4" O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade
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sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e
de
.
al
à indústria nav .
§ 5" A União responderá pela inexistência parcial ou total do
rédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
~udicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a emis~ão de títulos ~o :es~uro. Nacíonal, co~ registr? na Central de
custódia e de Liquidação Financeira de Título (Cetip).
§ 6" Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer
obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade com o
disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.

Art. 3" Não se aplica ao disposto no inciso V, alínea c, do art. 5"
do Decreto-Lei n" 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos
do § 2" do art. I" da Lei n" 8.402, de 1992.
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n"1.501-12, de 8 de agosto de 1996.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6" Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18,19 e 20 do Decreto-Lei n" 2.404, de 23 de dezembro de 1987, e o
art. 11 da Lei n" 7.742, de 20 de março de 1989.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Alcides José Saldanha
Antonio Kandir
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MEDIDAPROVISÓRIAN" 1.502-8, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996
Dá nova redação aos arts. 14, 18 e 49 da
Lei n' 9.082, de 25 de julho de 1995, que
dispõe sobre as diretrizes para elaboração da
Lei Orçamentária de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Os arts. 14, 18 e 49 da Lei n'' 9.082, de 25 de julho de
1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 14
.
§ 3" Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação original."
«Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federal ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na
forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de
recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação específica e as repartições de receitas tributárias e as
destinadas a atender a estado de calamidade pública, legalmente
reconhecido mediante ato ministerial, e dependerão da unidade
beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento
original, que:
.......................................................................................................»

Art. 49

..

«§ 42 Não se incluem no limite previsto no caput deste

artigo as dotações para atendimento de despesas com:
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I - pessoal e encargos sociais;
U - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;
lU - pagamento do serviço da dívida;
IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Unico de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda;
VI - o Sistema Nacional de Defesa Civil;
VU - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIU - os subprojetos e as subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX - os subprojetos e as subatividades financiados com
doações;
X - a atividade Crédito para Reforma Agrária;
XI - pagamento a bolsas de estudo;
XII - pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIU - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV - pagamento de compromissos contratuais no exterior.»
Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.502-7, de 8 de agosto de 1996.
Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.503-4, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito extraordinário no valor de
R$ 21.000.000,00, para os fins que especifica.

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

Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.503-3, de 8 de agosto de 1996.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado naDO de 6.9.1996, pág.17556.
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.504-6, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLILCA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (~ito bilhões de reais), me~ante
a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), nas modalidades
nominativa e negociável, com prazo máximo de quinze anos e prazo
núnimo de resgate de três anos, para principal e encargos, e taxas de
juros calculada na forma do § 3° do art. 2° da Lei nº 8,249, de 24 de
outubro de 1991;
11 - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da
carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo;

111 - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nº 8.031, de 12
de abril de 1990, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária
Federal, de que trata a Lei nO 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária
pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei nO 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento
de efeito equivalente, no período compreendido entre 1° de julho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição
financeira, no mesmo período;

b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas
aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre 1° de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;
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c) o valor da equalização de taxa de juros referentes ao diferencial entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e
juros de 21 % ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e
juros de nove por cento ao ano - em empréstimo concedido, por
aquela instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro,
em 1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha
Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos
de Trabalho criados pela Portaria MF nº 150, de 26 de abril de 1995,
cujos relatórios foram aprovados pelo Miuistro de Estado da Fazenda;

VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título
de adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da
Atividade Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência
da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado
semestralmente, da equalização de taxas referentes à diferença entre
o custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A e os dividendos obtidos com O investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Dispouibilidade
Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por
cento ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas
de Leite, no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes (PNLCC).
§ 1º Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo,
considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data da publicação desta
medida provisória ou à data da alienação, prevalecendo o maior preço
apurado.
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§ 2º O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
. eiso III deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
~blica federal de que trata o inciso r.
§ 3º As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.

§ 4º O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional,
semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5º A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão
efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.

Art. 2º As dívidas da União, a que se referem os incisos V a VIII
do art. 1º desta medida provisória, assim como as dívidas da União
para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líq,,;idas, certas e
exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF nº 150,
de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, regístrados na Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos (Cetip),

Parágrafo único. Os títulos a que se refere o caput deste artigo,
cujo prazo de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão
atualizados pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até
quinze por cento ao ano.
Art. 3º Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy W
Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado
da referida operação.
Art. 4º As disponibilidades financeiras dos Fundos a que se
referem o parágrafo único do art. 6" do Decreto-Lei nº 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. F da Lei nº 8.150, de 28 de dezembro de
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1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública
federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na
forma do art. 9· da Lei n· 8.019, de 11 de abril de 1990.

Art. 5· As sociedades de economia mista de capital aberto,
detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas
de ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei
n· 8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente,
provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro
semestre de 1994.
Art. 6· O art. 2' da Lei n· 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3·.
,,§ 3· Será admitida, para fins de cálculo dos juros das NTNs,
a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do Tesouro
Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de cada
período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade,
a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil.»

Art. 7· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.504-5, de 8 de agosto de 1996.
Art. 8· Esta medida provisória entre em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.505-6, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996
Altera os arts. 2 2, 4º, S!:!.e 7ºdaLei nº8.745,
de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a
contratação por tempo determinado para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.

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

Art. 1· Os arts. 2·, 4·, 5· e 7· da Lei n· 8.745, de 9 de dezembro
de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

.

VII - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas.pela Funai.»
«Art. 4º

IH -

.

doze meses, no caso dos incisos IV e VII do art. 2·;

.........................................................................................................
§ 1· No caso do inciso H deste artigo, os contratos poderão
ser estipulados pelo prazo míuimo de trinta dias, admítindo-se
renovações desde que o prazo total não exceda o limite estabelecido no mesmo inciso.
§ 2º Nos casos dos incisos V e VI do art. 2·, os contratos
poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos,»

«Art. 5· As contratações somente poderão ser feitas com
observâncià da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Miuistro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
(Joio Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4285-4502, set, 1996
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se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento.»
«Art. 7º
.
.........................................................................................................

II - nos casos dos incisos I a III e V a VII do art. 2", em
importãncia não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do
serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho;

III - no caso do inciso III do art. 2", quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso II
deste artigo.
........................................................................................................»

Art. 2" Os contratos por tempo determinado celebrados com
fundamento no art. 17 da Lei nº S.620, de 5 de janeiro de 1993, poderão
ser prorrogados por doze meses, e aqueles celebrados para combate
a surtos endêmicos, de que trata o art. 2", inciso Il, da Lei n" S.745,
de 1993, poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de
dezembro de 1996.
Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.505-5, de S de agosto de 1996.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 5" Fica revogado o parágrafo único do art. 5" da Lei n"
S.745, de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175" da Independência e lOS"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4285-4502, set. 1996

4415
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.513-1, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000,00,
para os fins que especifica.

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

Art. I' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao OrçaDlento Fiscal da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em
filvor do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o
JiDrlte de R$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado
no Anexo H desta medida provisória.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo IH.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.513, de 6 de agosto de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 6.9.1996, pág. 17558.
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MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.514-1, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização de instituições financeiras, e dá outras providências.

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

Art. 1· A redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos
estabelecidos nesta medida provisória, preferencialmente mediante
a privatização, extinção, ou transformação em instituição não-financeira ou agência de fomento, de instituições financeiras sob controle
acionário de Unidade da Federação.
Parágrafo único. A extinção das instituições financeiras a que
se refere o caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária legalmente admitida.

Art. 2· A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta medida
provisória.
Art. 3· Para os fins desta medida provisória, poderá a União, a
seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivapara privatizá-la ou extingui-la;

m~?te

II - financiar a extinção ou a transformação da instituição
financeira em instituição não-financeira ou agência de fomento,
quando realizada por seu respectivo controlador;

lU - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira, ou prestar garantia a financiamento
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concedido pelo Banco Central do Brasil para o mesmo fim, segundo
normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas, e
refinanciar os créditos assim adquiridos; ou
V - em caráter excepcional e atendidas as condições especificadas no art. 5", financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização.
§ 1" A adoção das medidas autorizadas neste artigo será precedida das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da
Unidade da Federação respectiva.
§ 2" Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros
contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as
condições e os encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3" O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo será
precedido da assunção, pela Unidade da Federação, das dívidas de
responsabilidade das entidades por ela controladas.

Art. 4" Observado o disposto no artigo seguinte, as autorizações
de que tratam os incisos UI e IV do artigo anterior restringem-se aos
casos em que haja:
I -

lei específica da Unidade da Federação autorizando:

a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;
b) a utilização do produto da privatização no pagamento do
financiainento ou refinanciamento de que tratam os incisos UI e IV
do artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com
esta; e

c) o depósito, junto ao Banco Central do Brasil, das ações de sua
propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou
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II - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei nº 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.
Art. 5º Nas hipóteses dos incisos IV e V do art. 3º, quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a Unidade da
Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição
financeira, não houver a transformação de todas elas em instituições
não-financeiras ou agências de fomeuto, a participação da União no
processo não poderá ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a Unidade da Federação adotar, dentre outras, as
seguintes medidas, envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos
em montante pelo menos equivalente ao da participação da União:
I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto à instituição financeira;
II - assunção de dívidas da instituição financeira junto a
terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em
balanço, incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista; e
III - capitalização da instituição financeira.

Parágrafo único. Nos casos de que trata o caput deste artigo, a
adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória dependerá
ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual se dará à
vista de:
a) aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua Sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de
assegurar sua profissionalização;
b) parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal do
Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento
da instituição financeira.

Art. 6º A União pagará as aquisições de controle e de créditos e
concederá os financiamentos de que trata o art. 3º, com títulos do
Tesouro Nacional, com prazo de resgate e juros estabelecidos em ato
do Ministro de Estado da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
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parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
terJll0s do caput deste artigo, quando detidos por instituições finaniras poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
d~ Br~sil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. 7º Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art. 4º,
o alienante da. ins~itl;riçã~ financ!,ir,;, repassará ao Tesouro Nacional,
m até cinco dias úteis, a importância recebida em moeda corrente ou
:m títulos da divida pública federal.
Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput
deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da
instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por
títulos da dívida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro
Nacional.

Art. 8º Na hipótese do inciso II do art. 4º, o resultado líquido da
privatização da instit.uição finan~eira será utilizado pela União na
quitação total ou parcial de financiamento ou refinanciamento concedido com base nesta medida provisória.
Art. 9º Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
teulIam seu controle adquirido na forma do art. 3º, inciso I, desta
medida provisória, bem assim daquelas que tenham suas ações
desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei nº 2.321, de
1987.
Art. 10. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias
ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de
receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e 159,
inciso I, letra a, e inciso Il, da Constituição, bem assim, quando for o
caso, ações representativas do controle acionário da instituição financeira.
Art. 11. Os contratos de financiamento ou refinanciamento de
que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias
e contragarantias referidas no artigo anterior:
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I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplência, contra as contas bancárias depositárias das receitas
próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos com os acréscimos legais e contratuais;
U - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos
a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores
à sua celebração;

lU - que, na hipótese de não-transferência do controle acionário da instituição ou da não tranformação em instituição não-financeira ou agência de fomento, pelo menos cinqüenta por cento dos
dividendos por ela distribuídos ao controlador serão utilizados para
a amortização das obrigações financeiras previstas no contrato.
Art. 12. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedades de Unidade da Federação em
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e as ações serão aceitos a
preço de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será
estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores
independentes contratados pelas partes.
Art. 13. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante da quantia em atraso, sem prejuízo
das demais cominações legais ou contratuais.
Art. 14. Os contratos de financiamento ou refinanciamento decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 30 de
junho de 1997.
Art. 15. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização
das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido com
base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n Q 2.321, de 1987, e
de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de
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Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
Art. 16. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação dos
empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados programas.
Art. 17. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. lS. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.514, de 7 de agosto de 1996.

Art. 19. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.515-1,DE 12 DE SETEMBRO
DE 1996
Altera o limite de dedução de que trata
o§ 2' do art. l' da Lei n' 8.685, de 20 de

julho de 1993, que cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· A dedução de que trata o § 2· do art. F da Lei n" 8.685,
de 20 de julho de 1993, no caso de pessoas juridicas, fica limitada a
três por cento do imposto devido, e a soma das deduções referidas no
art. 6· da Lei n· 8.849, de 28 de janeiro de 1994, na redação dada
pelo art. 2· da Lei n· 9.064, de 20 de junho de 1995, não poderá
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reduzir o imposto devido em mais de cinco por cento, observado o
disposto no § 2Q do art. 10 da Lei n Q 8.541, de 23 de dezembro de 1992.
Art. 2Q As alíneas a e b do § 2Q do art. 4Q da Lei nQ 8.685, de 1993,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4º
.
........................................................................................................

§ 2Q

..

contrapartida de recursos próprios ou de terceiros correspondente a vinte por cento do orçamento global;
b) limite do aporte de recursos objeto dos incentivos de
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) por projeto;
a)

........................................................................................................,.
Art. 3Q A partir da publicação desta medida provisória, a pessoa
jurídica poderá efetuar a dedução de que trata o art. 12 nos recolhi.
mentos mensais do Imposto de Renda e no saldo do imposto apurado
na declaração de ajuste anual.
§ 1Q Se o valor do incentivo deduzido durante o período-base for
superior ao calculado com base no imposto devido na declaração de
ajuste anual, a diferença deverá ser recolhida no mesmo prazo fixado
para o pagamento da quota única do Imposto de Renda.
§ 2Q Sobre o recolhimento de que trata o parágrafo anterior será
observada a legislação tributária pertinente.
Art. 4Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.515, de 15 de agosto de 1996.
Art. 5Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1996; 175Q da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Weffort
Francisco Dornelles
Antonio Kandir
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.506-4, DE 17 DE SETEMBRO
DE 1996
Altera a legislação do Imposto de Renda
e da contribuição social sobre o lucro.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 6~ da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1° A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
ociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
~trução por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
DlÍSsão inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especlticam~te para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro,
correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do
disposto nos §§ 3° e 4° do art. 10 do Decreto-Lei nO 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.

Art. 2° O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3° da Lei n? 8.003, de 14
de março de 1990, da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro de que trata a Lei nO 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3° O disposto no art. 35, § 1°, alínea b, n? 4, do DecretoLei n2 1.598, de 1977, com a redação dada pelo art. 1° do Decreto-Lei
n2 1.730, de 17 de dezembro de 1979, não se aplica à:
I - transferência do registro contábil de participações societárias do ativo permanente para o ativo circulante ou realizável a
longo prazo, em decorrência da inclusão da empresa controlada ou
coligada no Plano Nacional de Desestatização;
II - colocação em disponibilidade, para alienação, de participações societárias em empresa coligada ou controlada, pertencentes
a empresas sob controle de Estado, do Distrito Federal ou de Município.

Art. 4° O disposto no art. 65 da Lei nO 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante
\JOI. LelS rcep, Jfen. Brasu, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4285-4502, set. 1996

4424
vencedor, de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal ou
do Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas de
empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas jurídicas
de direito público, nos casos de desestatização por elas promovidas.
Art. 5º Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties de qualquer natureza.
Art. 6º Não incidirá o Imposto de Renda na Fonte sobre os
rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas juridícas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa ou
entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil
e noexterior,
Art. 7º Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra
nua, adquiridos por pessoa juridica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 8º Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na Fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no periodo
de 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.506-3, de 16 de agosto de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.507-11, DE 17 DE SETEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

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

Art. I" O Programa de Estímulo à Restruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido Sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ I" O programa de que trata o caput aplica-se inclusive às instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei n" 6.024,
de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n" 2.321, de 25 de fevereiro
de 1987.
§ 2" O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do programa de que trata o caput,

Art. 2" Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de
aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;

III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de deterVU.l• .LAm~
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minação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido;
IV - após. a incorporação, o ágio a que se refere o inciso li,
registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodosbase anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ l' O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do
mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2' do
art. 1'.
§ 2' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 3' Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. l' não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2', 264, § 3', e 270, parágrafo único, da Lei n' 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.507-10, de 16 de agosto de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175' da Independência e lOS'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Ooj. LeIS Jtep.

lI'ed.

Brasu, urasiua,
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.508-9, DE 17 DE SETEMBRO
DE 1996
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados aPI; na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrunumtos, dispõe sobre perlodo de apuração e
prazo de recolhimento do referido imposto
para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na
saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas
para venda a granel, dos estabelecimentos
produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial.

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

Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, relacionados em anexo, importados ou de fabricação nacional,
bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
§ 1s São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos
do referido imposto, relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores que
ocorrerem até 31 de dezembro de 1998.

Art. 2º As microempresas e as empresas de pequeno porte,
conforme definidas no art. 2º da Lei nº 8.864, de 28 de março de 1994,
recolhendo o IPI da seguinte forma:
I - o período de apuração passa a ser mensal, correspondendo
às saídas dos produtos dos estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, verificadas no mês-calendário;
II ..:... o pagamento deverá ser efetuado até o último dia útil do
mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores.
\...101. LeIS
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Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos fatos
geradores que ocorrerem a partir do mês seguinte ao da publicação
deste medida provisória.

Art. 3º Ficam equiparados a estabelecimento industrial, independentemente de opção, os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a bebidas alcoólicas e demais
produtos, de produção nacional, classificados nas posições 2204, 2205,
2206 e 2208 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), e acondicionados em recipientes de capacidade superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com
destino aos seguintes estabelecimentos:
I - industriais que utilizem os produtos mencionados como
insumo na fabricação de bebidas;
11
atacadistas e cooperativas de produtores;
111 - engarrafadores dos mesmos produtos.

Art. 4º Os produtores referidos no artigo anterior sairão com
suspensão do IPI dos respectivos estabelecimentos produtores para
os estabelecimentos citados nos incisos I, 11, e 111 do mesmo artigo.
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo aplica-se
também às remessas dos produtos mencionados, dos estabelecimentos atacadista e cooperativas de produtores para os estabelecimentos
indicados nos incisos I, 11 e 111 do artigo anterior.

Art. 5º Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do IPI concernente às matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, que tenham sido empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos saídos do
estabelecimento produtor com a suspensão do imposto determinada
no artigo anterior.
Art. 6º Nas notas fiscais relativas às remessas previstas no art.
4º, deverá constar a expressão Saido com suspensão do IPI, com a
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro
do IPI nas referidas notas, sob pena de se considerar o imposto como
indevidamente destacado, sujeitando o infrator às disposições legais
estabelecidas para a hipótese.
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Art. 7· O estabelecimento destinatário da nota fiscal emitida
desacordo com o disposto no artigo anterior, que receber, registrar
emutilizar em proveito próprio ou alheio, ficará sujeito à multa igual
OU valor da mercadoria constante do mencionado documento, sem
aoejuízo da obrigatoriedade de recolher o valor do imposto indevida:-ente aproveitado.
Art. 8· Fica incluído novo inciso ao parágrafo único do art. 3· da
Lei n· 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a seguinte redação.
"IV - a mistura de tintas entre si, ou com concentrados de
pigmentos, sob encomenda do consumidor ou usuário, realizada
em estabelecimento varejista, efetuada por máquina automática
ou manual, desde que fabricante e varejista não sejam empresas
interdependentes, controladora, controlada ou coligadas."
Art. 9" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.508-8, de 16 de agosto de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles

o anexo está publicada no DO de 18.9.1996,págs. 18503/18504.
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.509·8, DE 17 DE SETEMBRO
DE 1996
Isenta do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados
bens de informática adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lhe
confereo art. 62 da Constitnição, adota a seguinte medida provisória,
comforça da lei:
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Art. 1· São isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) os bens de informática destinados à coleta eletrônica de votos,
fornecidos diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 2· Poderão ser importados com isenção do Imposto de
Importação - II e do IPI as matérias-primas e os produtos intermediários a serem utilizados na industrialização dos bens de que trata
o artigo anterior.
Parágrafo único. A isenção do IPI a que se refere este artigo
estende-se às matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem adquiridos no mercado interno.

Art. 3· Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI incidente sobre os produtos mencionados no parágrafo
único do art. 2·.
Art. 4· Para efeito de reconhecimento da isenção a empresa
deverá, previamente, apresentar à Secretaria da Receita Federal
relação quantificada dos bens a serem importados ou adquiridos
no mercado interno, aprovada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
Art. 5· As importações de que trata esta medida provisória
ficam dispensadas do exame de similaridade.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.509-7, de 16 de agosto de 1996.
Art. 7· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4285-4502, set. 1996
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.511-2, DE 19 DE SETEMBRO
DE 1996
Dá rwva redação ao art. 44 da Lei n!!
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incrementada conversão
de áreas florestais em áreas agrícolas na
região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
nfere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4Q, da
~onstituiçãO, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1Q O art. 44 da Lei n Q 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 44. Na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permitida desde que
permaneça com cobertura arbórea de, no mínimo, cinqüenta por
cento de cada propriedade.
§ 1Q A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo,
cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o
corte raso, será averbada à margem da inscrição da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer
título ou de desmembramento da área.
§ 2Q Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fitofisionomías florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3Q Para efeito do disposto no caput, entende-se por região
Norte e parte Norte da região Centro-Oeste os Estados do Acre,
Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso, além,
das regiões situadas ao norte do paralelo 13'S, nos Estados de
Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44'W, no Estado do
Maranhão.»
Art. 2Q Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbõreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei n Q 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas enCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4285-4502, set. 1996
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contrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inade_
quada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutil],
zadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspon,
dem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o incre_
mento de área convertida.
Art. 3· A utilização das áreas com cobertura florestal nativa na
região Norte e parte da região Centro-Oeste somente será permitida
sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos naturais, conserva,
ção da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção da
diversidade biológica e desenvolvimento socioeconômico da região, e
demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
Art. 4· O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória, no prazo de 120 dias, contados da data de sua
publicação.
Art. 5· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.511-1, de 22 de agosto de 1996.
Art. 6· Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Gustavo Krause
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.463-5, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social,
altera alfquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os
servidores inativos da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. I" O salário mínimo será de R$1l2,00 (cento e doze reais),
a partir de I" de maio de 1996.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais
e setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta
e um centavos).

Art. 2" Os beneficios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em I" de maio de 1996, pela variação acumulada do
índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado
pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.
Art. 3" Para os beneficios mantidos pela Previdência Social com
data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos
do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do
IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente
anterior ao do reajuste.
Art. 4" Os beneficios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 5" A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes dos arts. 6" e 7" desta medida provisória, os beneficios mantidos pela previdência social serão majorados de forma a
totalizar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril de
1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata o art. 2".
Art. 6" O art. 21 da Lei n" 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso IH do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei,
na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos beneficios de prestação continuada da previdência
social.»
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Art. 7· O art. 231 da Lei n· 8.112, de 1990, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da
Uuião, das autarquias e das fundações públicas.

.........................................................................................................
§ 3· A contribuição mensal incidente sobre os proventos
será apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de
remuneração estabelecidas para os servidores em atividade.»
Art. 8· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.463-4, de 27 de agosto de 1996.
Art. 9· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei n· 8.880, de 27 de maio de
1994.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
Martus Antonio Rodrigues Tavares
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.464-13, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1996
Acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei
n' 4.728, de 14 dejulho de 1965.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4285-4502, set. 1996

4435

Art. 1" O art. 75 da Lei n? 4.728, de 14 de julho de 1965, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
«Art. 75
.
.........................................................................................................

§ 4" As importâncias adiantadas na forma do § 2" deste
artigo serão destinadas, na hipótese de falência, liquidação extrajudicial ou intervenção em instituição financeira, ao pagamento das linhas de crédito comercial que lhes deram origem, nos
termos e condições estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.»
Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.464-12, de 27 de agosto de 1996.
Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor ua data de sua
publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.465-7, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1996
Acrescenta § 5'1 ao art. 4'1 da Lei n'l8.884,
de 11 dejunho de 1994, e dá outras prooidêncios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
.com força de lei:
Art. F O art. 4" da Lei n" 8.884, de 11 de junho de 1994, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 5":
«§ 5" Se, nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, ou
no caso de encerramento de mandato dos conselheiros, a composição do conselho ficar reduzida a número inferior ao estabelecido
no art. 49, considerar-se-ão, automaticamente interrompidos os
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prazos previstos nos arts. 28, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 42, 45, 46,
parágrafo único, 52, § 2', 54, §§ 4', 6', 7' e 10, e 59, § 1', desta lei,
e suspensa a tramitação de processos, iniciando-se a nova contagem imediatamente após a recomposição do quorum:»

Art. 2' O disposto no § 5' do art. 4' da Lei n' 8.884, de 1994,
aplica-se aos processos em tramitação no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica na data da publicação desta medida
provisória.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.465-6, de 27 de agosto de 1996.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.466-5, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário até o limite
de R$ 8.000.000.000,00, para os fins que se
especifica.

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

Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraorCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4285-4502, set. 1996
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dinário até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da emissão de Títulos da Dívida Pública
Federal Interna.
Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.466-4, de 29 de agosto de 1996.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Martus Antonio Rodrigues Tavares

o anexo está publicado no DO de 27.9.1996, pág. 19227.
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.467-5, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, crédito extraordinário até o limite de
R$ 800.000.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 32 do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:

Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, crédito extraordinário até o limite de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
medida provisória.
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Art. 2" Em decorrência do disposto no art. F, fica alterada a
receita do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
conforme Anexo II desta medida provisória.
.
Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.467-4, de 29 de agosto de 1996.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antonio Rodrigues Tavares
Os anexos estão publicados no DO de 24.9.1996, págs. 19227/19229.

MEDIDAPROVISÓRIAN" 1.468-11, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1996
Dá rwva redação ao parágrafo único do
art. l' da Lei n' 8.995, de 24 de fevereiro de
1995, que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a transferir
à Companhia Fluminense de Trens Urbanos
{Flumitrens), recursos para pagamento de
pessoal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" O parágrafo único do art. l' da Lei n' 8.995, de 24 de.
fevereiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º
.
Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo fica
condicionada até o limite de R$ 164.130.653,00 (cento e sessenta
e quatro milhões, cento e trinta mil, seiscentos e cinqüenta e três
reais) e correrá à conta de dotação orçamentária da CBTU .»
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 18B, n. 9, p. 4285-4502, aet, 1996

Art. 2" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.468-10, de 29 de agosto de 1996.
Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Alcides José Saldanha
Martus Antonio Rodrigues Tavares

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.469-10, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1996
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art.. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com
recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado
exclusivamente ao cnsteio das respectivas despesas administrativas,
excetopessoal.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o prazo
deum ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe aplicando
as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente, para a realização de operações financeiras com órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta, assim
como as limitações associadas ao endividamento do setor público.
ooi.
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Art. 2' O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando os
recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os pagamentos em favor da lJoydbrás ou, por solicitação desta, liberar os recursos
mediante débito do correspondente valor em contaespeclalmente criada
para o fim do disposto neste artigo.
Art. 3' A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos Transportes submeterá; mensalmente, ao respectivo Ministro de Estado,
relatório de auditoriarelativamente aos valores pagos naforma do artigo
precedente.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.469-9, de 29 de agosto de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175' da Independência e lOS'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides José Saldanha
Martus Antonio Rodrigues Tavares
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.470-11, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1996
Dispõe sobrea responsabilidade solidária
de controladores de instituições submetidas
cos regimes de que tratam a Lei nº 6.024, de
13 de março de 1974, e aDeereto-Iei n'·2.321,
de 25 de fevereirode 1987;sobrea indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização
das empresas de auditoria contábil ou dos
auditores contábeis independentes; sobre privatizaçãa de instituições cujas ações sejam
desapropriadas, na forma do Decreto-Lei nº
2.321, de 1987, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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4441
Art. 1" A responsabilidade solidária dos controladores de instituições financeiras estabelecida no art. 15 do Decreto-Lei n" 2.321, de
25 de fevereiro de ~98Y '.aplica-se, também a?s regimes de intervenção
e liqnidação extrajudicial de que trata a Lei n" 6.024, de 13 de março
de 1974.
Art. 2" O disposto na Lei n" 6.024, de 1974, e no Decreto-Lei
n" 2.321, de 1987, no que se refere à indisponibilidade de bens,
aplica-se, também, aos bens das pessoas, naturais ou juridicas, que
detenham o controle, direto ou indireto das instituições submetidas
aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.
§ 1" Objetivando assegurar a normalidade da atividade econômica e os interesses dos credores, o Banco Central do Brasil, por
decisão de sua diretoria, poderá excluir da indisponibilidade os bens
das pessoas juridicas controladoras das institnições financeiras submetidas aos regimes especiais.
§ 2" Não estão sujeitos à indisponibilidade os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis, nos termos da legislação em vigor.
§ 3" A indisponibilidade não impede a alienação de controle,
cisão, fusão ou incorporação da instituição submetida aos regimes de
intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.
Art. 3" O inquérito de que trata o art. 41 da Lei n" 6.024, de
1974, compreende também a apuração dos atos praticados ou das
omissões incorridas pelas pessoas naturais ou juridicas prestadoras
de serviços de auditoria independente às instituições submetidas aos
regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração
especial temporária.

Parágrafo único. Concluindo o inquérito que houve culpa ou dolo
na atuação das pessoas de que trata o caput, aplicar-se-á o disposto
na parte final do caput do art. 45 da Lei n" 6.024, de 1974.
Art. 4" O Banco Central do Brasil poderá, além das hipóteses
previstas no art. F do Decreto-Lei n" 2.321, de 1987, decretar regime
de administração especial temporária, quando caracterizada qualquer das situações previstas no art. 15 da Lei n" 6.024, de 1974.
vUl. .l..JelS .nep. .r ea.
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Art. 5º Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses nos arts. 2ºe 15 da Lei n'6.024, de 1974, eno art. 1º do Decreto-Lei
n" 2.321, de 1987, é facultado ao Banco Central do Brasil, visando
assegurar a normalidade da economia pública e resguardar os interesses dos depositantes, investidores e demais credores, sem prejuízn
da posterior adoção dos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou admiuistração especial temporária, determinar as seguintes
medidas:
I - capitalização da sociedade, com o aporte de recursos necessários ao seu soerguimento, em montante por ele fixado;
n - transferência do controle acionário;

In - reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou cisão.
Parágrafo único. Não implementadas as medidas de que trata
este artigo, no prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil,
decretar-se-á o regime especial cabível.
Art. 6º No resguardo da economia pública e dos interesses dos
depositantes e investidores, o interventor, o liquidante ou o conselho diretor da instituição submetida aos regimes de intervenção,
liquidação, extrajudicial ou administração especial temporária,
quando prévia e expressamente autorizado pelo Banco Central do
Brasil, poderá:
I - transferir para outra ou outras sociedades, isoladamente
ou em conjunto, bens, direitos e obrigações da empresa ou de seus
estabelecimentos;
n - alinear ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar a
assunção de obrigações por outra sociedade;
In - proceder à constituição ou reorganização de sociedade ou
sociedades para as quais sejam transferidos, no todo ou em parte,
bens, direitos e obrigações da instituição sob intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, objetivando a
continuação geral ou parcial de seu negócio ou atividade.
Art. 7º A implementação das medidas previstas no artigo anterior e O encerramento, por qualquer forma, dos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária
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_ prejudicarão o andamento do inquérito para apuração das
naO onsabilidades dos controladores, administradores, membros
desPconselhos e das pessoas naturais ou jurídicas prestadoras de
OSviços de auditoria independente às instituições submetidas
~: regimes de que tratam a Lei n? 6.024, de 1974, e o DecretoLei n· 2.321, de 1987.
Art. 8· A intervenção e a liquidação extrajudicial de institnições
jinal1ceiras poderão, também, a critério do Banco Central do Brasil,
ser executadas por pessoa jurídica.
Art. 9· Instaurado processo administrativo contra institnição
financeira, seus administradores, membros de seus conselhos, a
mpres a de auditoria contábil ou o auditor contábil independente, o
~anco Central do Brasil, por decisão da diretoria, considerando a
gravidade da falta, poderá, cautelannente:
I - determinar o afastamento dos indiciados da administraçãodos ne~~cios da institnição, enquanto perdurar a apuração de suas
responsabilIdades;
li - impedir que os indiciados assumam quaisquer cargos de
direção ou administração de institnições financeiras ou atuem como
mandatários ou prepostos de diretores ou administradores;
III - impor restrições às atividades da instituição financeira;
IV - determinar à institnição financeira a substituição da empresa de auditoria contábil ou do auditor contábil independente.
§ 1. Das decisões do Banco Central do Brasil proferidas com
base neste artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no prazo de
cinco dias.
§ 2· Não concluído o processo, no âmbito do Banco Central do
Brasil, no prazo de 120 dias, a medida cautelar perderá sua eficácia.
§ 3· O disposto neste artigo aplica-se às demais institnições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Art. 10. A alienação do controle de instituições financeiras
cujas ações sejam desapropriadas pela União, na forma do Decreto-Lei n· 2.321, de 1987, será feita mediante oferta pública, na
<';01. LeIS
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forma de regulamento, assegurada igualdade de condições a todos os
concorrentes.
§ .1· O decreto expropriatório fixará, em cada caso, o prazo
para alienação do controle, o qual poderá ser prorrogado por igual
período.

§ 2· Desapropriadas as ações, o regime de administração especial temporária prosseguirá, até que efetivada a transferência, pela
União, do controle acionário da institnição.

Art. 11. As institnições financeiras cujas ações sejam .desapropriadas pela União permanecerão, até a alienação de seu controle, para
todos os fins; sob o regime jurídico próprio das empresas privadas.
Art. 12. Nos empréstimos realizados no âmbito do Programa
de Estimulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema
Financeiro Nacional (Proer), poderão ser aceitos, como garantia,
titulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do
Tesouro Nacional ou de entidades da Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias sejam
representadas por títulos da divida pública mobiliária federal vendidos em leilões competitivos, o valor nominal das garantias deverá
exceder em pelo menos vinte por cento o montante garantido.
Art. 13. Na hipótese de operações financeiras ao amparo do
Proer, o Banco Central do Brasil informará, tempestivamente, à
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, em cada
caso:
I - os motivos pelos quais a instituição financeira solicitou
sua inclusão no Programa;
H -

o valor da operação;

IH - os dados comparativos entre os encargos financeiros cobrados no Proer e os encargos financeiros médios pagos pelo Banco
Central do Brasil na colocação de seus titulos no mercado;
IV - as garantias aceitas e seu valor em comparação com o
empréstimo concedido.
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Art. 14. Os arts. 22 e 26 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de
1976, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 22

.

§ 1· Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir
normas aplicáveis às companhias abertas sobre:
.........................................................................................................

§ 2º O disposto nos incisos II e 1Vdo parágrafo anterior não
se aplica às instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, as quais continuam
sujeitas às disposições da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
e aOS atos normativos dela decorrentes.»

"Art. 26

.

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

§ 3º Sem prejuízo do disposto no parágrafo precedente, as
empresas de auditoria contábil ou os auditores contábeis índependentes responderão admiuístrativamente, perante o Banco
Central do Brasil, pelos atos praticados ou omissões em que
houverem incorrido no desempenho das atividades de auditoria
de instituições financeiras e demais instituíções autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, Banco Central do
Brasil aplicará aos infratores as penalidades previstas no art.
11 desta leL"

Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.470-10, de 29 de agosto de 1996.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.471-24, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1996
Institui a Taxa de Juros de Longo Prazo
(T JLP), dispõe sobre a remuneração dos re-

cursos do Fundo de Participação PIS-Pasep,
do Fundo de "Amparo ao Trabalhador, do
Fundo da Marinha Mercante, e dá outras
providências.

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

Art. 1" A partir de 1" de dezembro de 1994, o Banco Central do
Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), apurada de
acordo com o disposto nesta medida provisória e em normas a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 2· A TJLP será calculada a partir da rentabilidade nominal média, em moeda nacional, verificada em período imediatamente
anterior ao de sua vigência, dos títulos da Dívida Pública externa e
interna de aquisição voluntária.
Art. 3" As normas a que se refere o art. I" in fine, a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, disporão, dentre outros
aspectos, sobre:
I - período de vigência da TJLP, observado o prazo mínimo
de três meses;
II - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como de
longo prazo;

III - especificação dos títulos da Dívida Pública interna e externa que servirão de base para cálculo da TJLP;
IV - o prazo do período de apuração da rentabilidade a que se
refere o caput do art. 2·;
V - as proporções em que a rentabilidade nominal média em
moeda nacional de cada título será considerada no cálculo da TJLP.
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parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a
. lação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses de aplicação
~:;JLP, além das previstas nesta medida provisória.

Art. °4º Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do
do de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante,
Funassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a
~ciamentos contratados a partir de 1º de dezembro de 1994, terão
mo remuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respec~vo período ressal~a.d? o disposto no § 1º do art. 5º e nos arts. 6º e 7º
desta medida proVlsona.
Parágrafo único. O BNDES transferirá, nos prazos legais, ao
Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador o ,:alor corr~spondente à TJLP al,,:did~ no cap~t deste
artigo limItada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença,
podendo o Conselho Monetário Nacional, após manifestação favorável do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e do Conselho Diretor do Fundo de Participação
PIS-Pasep, alterar esse limite.
Art. 5º O BNDES poderá aplicar até vinte por cento dos recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, excetuados os
de que trata o art. 11 desta medida provisória, em operações de
financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à produção
ou comercialização de bens com reconhecida inserção internacional.
§ 1e Os recursos referidos no caput deste artigo, bem como os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos
Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

§ 2' O limite estabelecido no caput deste artigo poderá ser
ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat),

Art. 6º Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador aplicados nas operações de financiamentos de que trata o art. 5º desta
medida provisória terão como remuneração a Taxa de Juros para
Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário de Londres (Líbor), informada pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em
cada operação de financiamento.
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Parágrafo único. O BNDES transferirá ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador a remuneração prevista no caput deste artigo, no prazo
a que se refere o art. 3° da Lei nO 8.019, de 11 de abril de 1990.

Art. 7° Os recursos do Fundo da Marinha Mercante destinados
a financiamentos contratados a partir de 1°de setembro de 1995, bem
como os respectivos saldos devedores, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos Estados Unidos
da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Os encargos e comissões, bem como os prazos,
nas hipóteses de que trata o caput deste artigo, serão definidos pelo
Conselho Monetário Nacional.

Art. 8° A partir de 1" de dezembro de 1994, os recursos dos
fundos mencionados no art. 4° desta medida provisória, repassados
ao BNDES ou por este administrados e destinados a financiamentos
contratados até 30 de novembro de 1994, terão a Taxa Referencial
(TR) a que alude o art. 25 da Lei nO 8.177, de 1· de março de 1991,
substituída pela TJLP, ajustada por fator de redução a ser definido
pelo Conselho Monetário Nacional, mantidos os juros previstos nos
§§ 2° e 3° do art. 2° da Lei nO 8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos ali aludidos.
Art. 9° Será admitida a aplicação, a partir de 1· de setembro de
1995, do critério de que trata o art. 7·, em substituição ao previsto no
art. 8° desta medida provisória, quanto aos recursos do Fundo da
Marinha Mercante e aos saldos devedores dos financiamentos a que
se destinam, contratados até 31 de agosto de 1995.
Parágrafo único. A substituição prevista no caput deste artigo
se dará por opção dos beneficiários dos financiamentos ali aludidos,
em prazos e condições a serem regulamentados pelo BNDES.

Art. 10. A apuração dos valores das obrigações pecuniárias devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador e ao Fundo da Marinha Mercante, bem assim dos valores
dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os respectivos
recursos, será efetuada com base no critério pro rata tempore.
Art. 11. O disposto nesta medida provisória aplica-se aos depósitos especiais de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
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tinidos pelo art. 9º da Lei n? 8.019, de 11 de abril de 1990, alterado
de art 1º da Lei nº 8.352, de 28 de dezembro de 1991, a partir da
~elo çã~ dos empréstimos realizados com os referidos recursos,
liber d o destinados a programas de investimento voltados para a
qusnça"O de empregos e renda.
gera
..
Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de
articipação PIS-Pasep terão, a partir de 1º de dezembro de 1994, a
P a Referencial (T~) a. que alude o art: 38 da Lei nº 8.177, de 1º de
Tax ço de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução
Illar
e alude o art. 8º desta medida provisória.
aqu
Art. 13. A partir de 1º de dezembro de 1995, o Conselho Delibera. do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o Conselho Diretor
tivFw,do de Participação PIS-Pasep e a Comissão do Fundo da Marinha
do rcante poderão propor ao Conselho Monetário Nacional a adoção de
M~os critérios legais para a remuneração dos respectivos recursos, em
~~bstituição à TJLP de que trata esta medida provisória.

Art. 14. Nas hipóteses de falência, liquidação extrajudicial ou
. tervenção em instituição financeira agente do Banco Nacional de
~esenvolviJllento Econômi~o e S.ocial(BNDES) ou da Agência Especial
de Financiamento Industrial (Finame), estes sub-rogar-se-ao automatiCalllente , de pleno direito, nos créditos e garantias constituidos em favor
doagente financeiro, decorrentes das respectivas operações de repasse.
Art. 15. Observado o disposto no art. 8º, in fine, desta medida
rovisória, ficam revogados o art. 25 da Lei nº 8.177, de lº de março
Xe 1991, e OS §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.471-23, de 29 de agosto de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Martus Antonio Rodrigues Tavares
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MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.472-29, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre os quadros de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) da Advocacia-Geral da União,
do Ministério da Fazenda, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 São criados e reclassificados, na Advocacia-Geral da
União, os cargos constantes dos Anexos I a VI.
Art. 22 São criados no Ministério da Fazenda, a serem alocados
na Secretaria da Receita Federal, 276 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo dezoito cargos
DAS 101.3,84 cargos DAS 101.2 e 174 cargos DAS 101.1.
Art. 32 São criados na Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab) 36 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo um cargo DAS 101.6, quatro cargos
DAS 101.4, oito cargos DAS 101.3, quatorze cargos DAS 101.2, seis
cargos DAS 101.1 e três cargos DAS 102.2.
§ 12 São igualmente criadas na Sunab 194 Funções Gratificadas (FG), sendo 147 FG-l, treze FG-2 e 34 FG-3.
§ 2º Para a reestruturação da Sunab, fica o Poder Executivo
autorizado a alterar a denominação e a especificação dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem aumento de despesa, no prazo de até trinta dias.
Art. 42 O cargo de Consultor Jurídico de Ministério e do Estado-Maior das Forças Armadas, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), corresponde ao nível 101.5.

Art. 52 Fica assegurada a percepção da vantagem prevista no
art. 12, inciso I, e § I", do Decreto-Lei n 22.333, de 11 dejunbo de 1987,
com a disciplina nele estabelecida, aos seus beneficiários, inclusive
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es integrantes de quadros de entidades não mais sujeitas a
àquel especlial d e remuneraçao.
regiroe
§ l' Os efeitos financeiros do disposto neste artigo vigoram,
para os beneficiários referidos no caput, a partir de 19 de setembro
de 1992.
§ 2' À vantagem referida neste artigo fazem jus também os
titulares de cargos integrantes de carreiras da Advocacia-Geral da
União de que trata o art. 20 da Lei Complementar n' 73, de 10 de
f vereiro de 1993, e os Juízes do Tribunal Marítimo instituído pela
~i n' 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, com as modificações introduzidas pela legislação ulterior.

Art. 6' Ficam prorrogados, por mais 24 meses, a partir do seu
término, os prazos referidos no art. 20 da Lei n' 9.028, de 12 de abril
de 1995.
Art. 7' O § 3' do art. 17 da Lei n' 8.429, de 2 de junho de 1992,
passa a vigorar com a seguínte redação:
«§ 3' No caso de a ação principal ter sido proposta pelo
Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3' do
art. 6' da Lei n' 4.717, de 29 de junho de 1965 .»

Art. 8' As despesas decorrentes da aplicação desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.472-28, de 29 de agosto de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão
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ANEXO I
Advocacia-Geral da União
Situação Anterior
Nllde
Cargos

Situação Nova

Código

Denominação

Nllde
Cargos

Código

Denominação

Gabinete do Advogado-Geral da União

10

10

Consultor da

DAS 102.5

União
Adjunto do

3

Advogado-Geral
1
6
3
2
11
5

Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete
Diretor de
Divisão

DAS 102.5
DAS 101.5
DAS 102.4

Consultor da
União

DAS 102.6

3

Adjunto do
Advogado-Geral

1
6
3

Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete

DAS 101.3
2
DAS 101.2
16
DAS 101.1
5

Coordenador

DAS 102.6
DAS 101.5
DAS 102.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.3

DAS 101.3

ANEXOU
Advocacia-Geral da União
Nllde Cargos

Denominação

I 1
1
1

II 5
1
5
2
1
6
2
1
3

Código

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

DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1

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

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.4
102.3
102.3
101.2
101.1
101.3
101.2
101.1
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Situação Anterior

N'de
Cergos

Situação Nova

Código

Denominação

Hl -

N'de
Cargoe

Código

Denominação

Gabinete do Procurador-Geral da União

3

Acljunto do

2

da União
Assessor Jurídico

5

Adjunto do
Procurador-Geral
da União

4
1

Assessor Jurídico

2

Assessor Técnico
Oficial de

Procurador-Geral
DAS 102.4
DAS 102.3

1

Chefe de Gabinete

DAS 102.5
DAS 102.3
DAS 101.4
DAS 102.3

Gabinete'

DAS 101.2

8

Oficial de
Gabinete

DAS 101.1

1

CoordenadorGeral
Coordenador

2
4
2

Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

ANEXO III
Advocacia-Geral da União
WdeCargos
1 -

I

Denominação

Código

Gabinete dos Procuradores Regionais em Brasília, no Rio de Janeiro
e em São Paulo: estrutura unitária

1
4
2
2
1
3

6
11 -

1
3
2
2
1
3
6

Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete

Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS 101.3
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

Gabinete dos Procuradores Regionais em Porto Alegre e em Recife:
estrutura unitária
Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico

Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS 101.3
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
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ANEXO IV
Advocacia-Geral da União
Ns de Cargos
1 -

Denominação

Código

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

4
2
1

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

II - Procuradoria da União nos Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais.
Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul: estrutura unitária

III -

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

Assessor JUrídico
Assessor Técnico
Coordenador

2
1
1

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

1
1
1
IV -

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

Assessor Jurídico
Assessor Técnico

Coordenador

Procuradoria da União nos Estados do Amapá, Roraima e Tocantins:
estrutura unitária

DAS 102.3
DAS 102.2

Assessor Jurídico
Assessor Técnico

1
1

ANEXO V
Advocacia-Geral da União
NII de Cargos
1 -

II -

Denominação

I

Código

Procuradorias Seccionais da União - Padrão A
(quatro Procuradorias): estrutura unitária

I

2

1

I

Assessor Jurídico

IDAS 102.2

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

I

Assessor Jurídico

IDAS 102.2
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I

Wde Cargos

Denominação

I

Código

In -

Procuradorias Seccionais da União - Padrão C
(vinte e oito Procuradorias): estrutura unitária

1

I

Assessor Jurídico

I

DAS 102.2

ANEXO VI
Advocacia-Geral da União
Wde Cargos

Denominação

Código _ _

Diretoria-Geral de Administração,

1
2

3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe de Divisão

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2

MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.473-23, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1996
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n!! 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a organização da Assistência
Social, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 O § 62 do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei nº 8.742, de
7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 20

.

§ 62 A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Único de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim específico, na forma estabelecida em regulamento.
........................................................................................................»

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 9, p. 4285-4502, set. 1996

4456

«Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ 1º A decisão sobre orequerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.
§ 2º Na hipótese da concessão do benefício após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do requerimento.»

«Art. 40 .: '.

..

§ 1º A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a Assistência Social deve ser estabelecida de forma que o
atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2' É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § 1º do art. 139
da Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991.»

Art. 2' Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6' do
art. 20 e no art. 37 da Lei n' 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e orgauizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
Art. 3' O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n' 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de l' de janeiro de 1996.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.473-22, de 29 de agosto de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.474-27, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1996
Fixa critérios para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo li da Lei n" 8.237, de 30
de setembro de 1991, para implementação da
isonomia a que se refere o § 1'1 do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências.

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

Art. 1º Esta medida provisória dispõe sobre o processo de implementação da isonomia de vencimentos dos servidores do Poder
Executivo com os dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de
Contas da União e do Ministério Público da União.
Art. 2º A equiparação do vencimento básico dos servidores civis
do poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo e
Judiciário, bem como do Tribunal de Contas da União e do Ministério
Público da União, far-se-á de forma gradativa e nos limites das
dispouibilidades financeiras e orçamentárias da União, mediante a
concessão das diferenças pagas, separadamente ou já incorporadas.
§ 1º Para os fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de
vencimento básico, assim definido na alínea a do inciso I do art. 1· da
Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passam a vigorar, nos meses
de setembro, outubro e novembro de 1994 na conformidade do disposto nos Anexos I, II e III desta medida provisória.
§ 2º A aplicação do disposto neste artigo aos servidores civis
que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam percebendo vencimento básico equiparado aos das tabelas vigentes para
o Poder Legislativo, far-se-á mediante compensação de valores, sem
redução do valor do vencimento.

Art. 3º Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício de posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
ooi, LeIS Hep.

~·ed.
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o Anexo II da Lei n· 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os meSes
de setembro, outubro e novembro de 1994, passam a ser os constantes
do Anexo N desta medida provisória.
Art. 4· Fica reconstituída a comissão a que se refere o art. 6" da
Lei n? 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela previstas
cabendo-lhe promover estudos que objetivem, especialmente:
'
I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou asse.
melhadas, observando-se, ainda, a complexidade das tarefas, crité.
rios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;
II - a implementação do disposto no inciso I do art. 3· da Lei
n· 8.448, de 21 de julho de 1992:

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

a elaboração da matriz de vencimentos.

Art. 5· O vencimento básico dos servidores civis ativos, inativos
e pensiouistas da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, a partir de 1· de dezembro de 1994, passa a ser o
constante dos Anexos V e VI desta medida provisória.
Art. 6· Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício do posto ou gradua'
ção em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se
refere o Anexo II da Lei n· 8.237, de 30 de setembro de 1991, a partir
de 1· de dezembro de 1994, passam a Ser os constantes do Anexo VII
desta medida provisória.
Art. 7· O disposto nesta medida provisória aplica-se, no que
couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do
falecimento de servidor público federal.
Art. 8· As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.474-26, de 29 de agosto de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 11. Revogam-se o disposto no § l' do art. l' da Lei Delegada
'12 de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo art. 42 da Lei
!lo 8 880 de 27 de maio de 1994, e demais disposições em contrário, a
d~ l' de setembro de 1994.

:;.rlu-

Brasília, 26 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Pedro Malan
Martus Antonio Rodrigues Tavares
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
Benedito Onofre Bezerra Leonel

AnexaI daMedidaProvisórian' 1.474-27,
de 26 de setembro de 1996
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis dos
extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira de
Ciênciae Tecnologia e dos servidores da SAE. FeBIA, Susep, CVM e Ipea.

Superior

cL

B

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

429,51
401,88
375,55

322,13
301,41
281,66

253,90
243,28
233,10

190,43
182,46
174,83

150,35
143,17
136,32

107,38

VI

330,08

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

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

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

167,52

v

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

III

A

Intermediário

p

11
1

IV
III

11
1

160,53

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

112,76
102,24
97,37
92,73

88,33
84,13

80,15
76,37
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CL

p

C

Superior

Auxiliar

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

VI
V
IV

268,21
260,49

201,16

129,78
124,40

97,02

72,77

195,37

173,04
165,86

92,46

69,35

252,99

189,74

158,98

88,12

66,09

111

245,71
238,64
231,78

184,28
178,98
173,84

152,41
146,10

119,23
114,31
109,58
105,05

84,01

63,01

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

168,85

11
1
V
IV
D

Intermediário

40 Horas

111
11
I

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

140,07
134,30
128,76
123,47
118,40
113,55

100,73
96,57
92,60

30 Horas

80,09

60,07

76,36

57,27

72,81

54,61

69,44

52,08
49,68

66,24

63,20
60,31

88,80

85,16

47,40

45,23

Anexo I-A da Medida Provisória n? 1.474-27,
de 26 de setembro de 1996
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

Juiz-Presidente

429,51

Juiz

409,06

Anexo I-B da Medida Provisória n'' 1.474-27,
de 26 de setembro de 1996
Advocacia-Geral da União
Denominação

Vencimento Básico

Grat. (Art. 72 da Lei
n'' 8.460/92)

Advogado da União de Classe Especial

429,51

170,92

Advogado da União de Primeira Classe

401,88

163,38

Advogado da União de Segunda Classe

375,55

156,17
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Anexo H da Medida Provisória nO 1.474-27,
de 26 de setembro de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério Superior
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

214,75

429,50

Adjunto

4
3
2
1

171,80
163,62
155,83
148,41

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

4
3
2
1

134,92

269,84

128,49
122,38

116,55

256,98
244,76
233,10

4
3
2
1

105,95
100,91

211,90
201,82

96,10
91,52

192,20

Assistente

Auxiliar

183,04

Anexo H-A da Medida Provisória nO 1.474-27,
de 26 de setembro de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério

de ts e 2l! Graus
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

E

4
3
2
1

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

331,10
315,32
300,32
286,02

D

4
3
2
1

<cal.

LeIS

130,00

260,00

123,81

247,62

117,91
112,30

235,82
224,60
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Classe

C

B

A

20 Horas

40 Horas

Nível

Graduado

Graduado

4
3
2
1

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

211,90
201,80
192,20
183,04

4
3
2
1

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

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

4
3
2
1

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

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

Anexo III da Medida Provisória n Q 1.474·27,
de 26 de setembro de 1996
Tabela de vencimento básico aplicável aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos
pelas Leis nVa 5.645170 e 6.550/78, doa servidores técnico-administrativos das Institui:
ções Federais de Ensino, conforme arts. 3° e seguintes da Lei nl! 7.596/87 dos servidores
do lbama, Embratur, Incra, CFIAer, IBPC, Ibec, FBN, FCRB, FOP. LBA,Funai, Funag,
FAE, Enap, FNS, Roquette Pinto, FNDE, Budam, Suframa, Sudene, Ceplac e Tabela de
Especialistas.
Superior
Intermediário
Auxiliar
p
CL
40 Horas 30 Horas 40 Horas 30 Horas 40 Horas 30 Horas
A

B

1lI
I1
1

397,04
373,96
351,75

297,78
280,47
263,81

203,31
195,85
188,68

152,48
146,89
141,51

137,60
131,27
125,25

103,20
98,45
93,93

V1

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

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

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

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

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

89,63

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

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

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

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

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

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

V
1V
JI1
Il
1
V1

C

V
1V
JI1
I1
1

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v.

HS~, D. ~,

p.

4~on-q.nV:l;,

:seL..

~vvv

85,~

81,63
77,91
74,37
71,00
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CL

V

IV
D

m
II
I

Intermediário

Superior

p

40 Horas

30 Horas

40 Horas

193,91
187,41

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

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

181,14
175,10
169,24

Auxiliar

30 Horas

87,49

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

40 Horas

30 Horas

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

51,47
49,18
47,01
44,94
42,96

Anexo IV da Medida Provisória n" 1.474-27,
de 26 de setembro de 1996
Anexo II da Lei n" 8.237, de 30 de setembro de 1991
Gratificações e Indenizações
Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

70%do soldo
60%do soldo

Situações
Cursos de Altos Estudos
Categoria I
Cursos de Altos Estudos

Categoria II

50% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

35%do soldo

Cursos de Especialização

20%do Boldo

Cursos de Formação

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

Percentuais

Ofícíal-General

70% do soldo

Oficial-Superior

60%do soldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha

e Aapirante-a-Oficíal

50%do Boldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

35%do soldo

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

20%do soldo
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Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação

Percentuais

Com 40 anos de serviço ou mais

90% do soldo

Com 35 anos de serviço

70% do soldo

Com 30 anos de serviço

60% do soldo

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

40% do soldo

Anexo V da Medida Provisória nQ 1.474-27,
de 26 de setembro de 1996
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira

de Ciência e Tecnologia, dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM, Ipea, lhama,
Embratur, lucra, CFIAer, IBPC, Ibae, FBN, FeRB, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap,

FNS, Roquette Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac, Tabela de Especialistas
dos Técnico-administrativos das Instituições Federais de Ensino conforme arts. 3 2 e
seguintes da Lei n2 7.596/87 e aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas Leis n's
5.645fiO e 6.550fi8.

CL

p

A

Superior

Intermediário

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

III
II
I

429,51
401,88
375,55

322,13
301,41
281,66

253,90
243,28
233,10

190,43
182,46
174,83

150,35
143,17
136,32

112,76
107,38
102,24

B

VI
V
IV
III
II
I

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

247,56
232,86
226,14
218,62
213,28
207,13

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

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

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

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

C

VI
V
IV
III
II
I

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

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

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

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

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

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

D

V
IV
III
II
I

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

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

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

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

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

54,61
52,08
49,68
47,40
45,23
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Anexo V-A da Medida Provisória n" 1.474-27,
de 26 de setembro de 1996
Tribunal Marítimo
Df:.l1ominação

Vencimento Básico

429,51
409,06

Juiz-Presidente
Juiz

Anexo V-B da Medida Provisória n" 1.474-27,
de 26 de setembro de 1996
Advocacia-Geral da União
Denominação
Advogado da União de Categoria Especial
Advogado da União de Primeira Categoria
Advogado da União de Segunda Categoria,

Vencimento
Básico

Gret. (Art. 7'1 da Lei

429,51
401,88
375,55

170,92
163,38
156,17

nl! 8.460/92)

Anexo VI da Medida Provisória n" 1.474-27,
de 26 de setembro de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores
do Magistério Superior
20 Horas

40 Horas

U

Graduado
214,76

Graduado
429,51

A<ljunto

4
3
2
1

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

353,82
338,58
324,00
310,05

Assistente

4
3
2
1

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

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

4
3
2
1

114,34

Auxiliar

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

classe
Titular

Nível

109,42
104,71
100,20
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Anexo VI-A da Medida Provisória nº 1.474.27,
de 26 de setembro de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de 111 e 211 Graua

40 Horas
Graduado

U

20 Horas
Graduado
198,67

E

4
3
2
1

168,05
160,81
153,89
147,26

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

D

4
3
2
1

136,35
13Q,48
124,86
119,49

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

C

4
3
2
1

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

228,68.
218,88
209,41

B

4
3
2
1

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

189,Q4
180,04
171,47
163,30

A

4
3
2
1

77,03
73,36
69,87
66,54

154,06
146,72
139,73
133,08

CIasse
Titular

Nível

397,34

200,39

Anexo VIl da Medida Provisória nº 1.474-27,de 26 de setembro de 1996
(a partir de 1º de dezembro de 1994)
Anexo II da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991
1 itação MT
ilitar
Tabela I I -Gratifi cação de Ha bT
Valor Percentual
150% do soldo

Situações
Cursos de Altos Estudos
Categoria I

130% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria TI

110%do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

80% do soldo
60%do soldo

Ooi. Leis jcep. !I'ed. Brasu, eraeura,

Cursos de Especialização
Cursos de Formação
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Tabela III - Indenização de Representação
) Pelo exercício do Posto ou da Graduação em situações normais

a

Posto/(}raduação

Oficial-Intennedi~o.

Percentual

150%do soldo
130%do soldo

Oficiai-General
Oficial-superior
Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha

e Aspirante-a-OficIaI

110% do soldo

Suboficial. Subtenente e Sargento
DemaiB Praças Especiais e Praças de graduação inferior a
3~ Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

85%do soldo
60%do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação

Percentual

Com 40 anos de serviço ou mais

180% dosoldo

Com 35 anos de serviço

140% do soldo

Com 30 anos de serviço ou mais
Transferidos, ex cfficío, para a inatividade remunerada, com
menos de 30 anos de servico

120% do soldo

80% do soldo

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.475-19, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1996
Altera as Leis n's 8.019, de 11 de obríl
de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os arts. 6' e 9' da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6' O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES.»
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4285-4502, set, 1996
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«Art. 9Q

.

§ 7' O Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos aos
Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas,
no âmbito de programas instituídospelo Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo em vista as
competências que lhe confere o art. 19 da Lei n' 7.998, de 11 de
janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível de emprego no
País, podendo a União, mediante a apresentação de contragarantias
adequadas, prestar garantias parciais a operação da espécie, desde
que justificado em exposição de motivos conjunta dos Ministérios
do Planejamento e Orçamento e da Fazenda»
Art. 2' Os arts. 17 e 19 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da seguridade social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na
forma da Lei Orçamentária anual, assegurada a destinação de
recursos para as ações de saúde e assistência social.»
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
orçamento da seguridade social.»
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.475-18, de 29 de agosto de 1996.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
AdibJatene
Martus Antonio Rodrigues Tavares
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.476-15, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre medidas reguladoras do
abastecimento do mercado interno de produtos do setor sucroalcooleiro.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
-Çere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
cOIU'
'
com força d
e iei:

Art. 1º O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
ará em planos anuais de safra, divulgados até o dia 30 de abril de
/íJtda ';"0, os volumes de produção de açúcar e de álcool, necessários
ca abastecimento dos mercados na região Centro/Sul e na região
Norte/Nordeste, assim como os destinados à formação de estoque de
segurança.
§ 1º Os planos anuais indicarão, também, os volumes de açúcar
de álcool caracterizados como excedentes às necessidades dos mereados internos regionais, bem como aqueles cuja importação seja
~ndispensável para complementar a oferta nacional.
§ 2º Será considerada excedente a diferença entre os volumes
de açúcar e de álcool em estoque, antes do início de cada safra,
adicionados à produção estimada para a safra seguinte, e a projeção
de consumo nacional pelo prazo de um ano.

§ 3º Não serão consideradas nos planos anuais da safra as
oper,!-ções de importação de açúcar e de álcool amparadas pelo regime
de drawback.
§ 4º Os volumes de açúcar e de álcool a que se refere este artigo
poderão ser modificados pelo Ministério da Indústria, do Comércio e
doTurismo, sempre que o recomendar o comportamento na produção
de cana-de-açúcar utilizada como matéria-prima pelas empresas do
setor e dos mercados consumidores.
§ 5º Em qualquer hipótese, os planos anuais de safra e suas
modificações serão aprovadas em portaria específica do Ministro de
Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
coi,

LeIS
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§ 6º Os excedentes de açúcar referidos no § 1Q poderão ser
convertidos em mel rico ou mel residual, observados os parâmetros
técnicos de conversibilidade.
§ 7" As usinas produtoras de açúcar que não possuam destilarias anexas poderão exportar os seus excedentes, desde que comprovem sua participação no mercado interno, conforme estabelecidos nos
planos anuais de safra.

Art. 2" Para efeitos do artigo anterior consideram-se compreendidos nas regiões:
I - NortelNordeste: os Estados do Acre, Amazonas, Pará,
Rondônia, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Tocantins;
II - Centro/Sul: os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.

Art. 3Q Aos excedentes de que trata o art. 1", e aos de mel rico e
de mel residual, poderá ser concedida isenção total ou parcial do
Imposto de Exportação, mediante despacho fundamentado conjunto
dos Minístros de Estado da Fazenda e da Indústria, do Comércio e do
Turismo, que fixará, dentre outros requisitos, o prazo de sua duração.
Art. 4" Em operações de exportação de açúcar, álcool, mel rico
e mel residual, com isenção total ou parcial do Imposto de Éxportação,
a emissão de Registro de Vendas e de Registro de Exportação ou de
documentos de efeito equivalente, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, sujeitarse-á aos termos estritos do despacho referido no artigo anterior.
Art. 5" A exportação de açúcar, álcool, mel rico e mel residual,
com a isenção de que trata o art. 3", será objeto de cotas distribuídas
às unidades industriais e refinarias autônomas exportadoras nos
planos anuais de safra.
Art. 6º A isenção total ou parcial do Imposto de Exportação, de
que trata esta medida provisória, não gera direito adquirido e será
tornada insubsistente, sempre que apure que o habilitado não satisfazia ou deixou de satisfazer os requisitos, ou não cumpria ou deixou
de cumprir as condições para a concessão do favor.
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Art. 7" Os volumes de produtos derivados de cana-de-açúcar
destinados aos mercados preferenciais serão atribuídos à região
Norte/Nordeste, tendo em conta o seu estágio socioeconômico.
Art. S" O Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 9" O Poder Executivo, no prazo de cento e oitenta dias,
encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para atender ao
disposto nos arts. 56 e 57 da Lei n" S.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.476-14, de 29 de agosto de 1996.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175" da Independência e lOS"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.477-2S, DE 26 DE DEZEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre o valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. lº O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o
estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ I" O total anual referido no caput deste artigo deverá ser limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada
em 1995, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo ano.
oor, LeIS jcep. lI'ed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4285-4502, set. 1996
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§ 2' Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de pessoal
e custeio.
§ 3' O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam
ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4' Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço da mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5' Para os fins do disposto no § 1º, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.
Art. 2' O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de
fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado
na forma do artigo anterior, e o número de vagas por sala-classe, no
período mínimo de 45 dias antes da data final para matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata, este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.

Art. 3' Quando as condições propostas nos termos do art. I" não
atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4' A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei n' 8.078,
de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições, comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ l' Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.
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§ 2" Ficam excluídos do valor total de que trata o § 1" do art. 1"
os valores adicionados às mensalidades de 1995, que estejam sob
questionamentos administrativos ou judiciais:
Art. 5" Os alunos já matriculados terão preferência na renovação
das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário
escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6" São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicaç~o de quaisquer outras penalidades pedagógica~, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7" São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
n" 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de pais e
alunos, pais de,alunos ou responsáveis:
Art. 8" O art. 39 da Lei n? 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
«XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido.»
Art. 9" A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configurada as infringências.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.477-27, de 29 de agosto de 1996.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se a Lei n? 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei n" 8.178, de 1" de março de 1991; e a Lei nº 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Pedro Malan
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ANEXO I
Nome do Estabelecimento:
Nome fantasia:

CGC,

Registro no MEC nl!

Data do Registro:

Endereço:
Cidade:
Telefone: (

CEP,

Estado:

Fax, (

)

)

Telex:

Pessoa responsável pelas informações:
Entidade mantenedora:

Endereço:
Estado:

Telefone: (

)

CEP,

Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1.
2,
3,

4,
5,
6,

7,

8.

9,
10,
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Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios:
(Pessoa Física ou Jurídica)

Participação
do Capital

CPF/CGC

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Indicadores Globais
1996 (*)

1995
N9 de funcionários:
N2 de professores:

Carga horária total anual:
Faturamento total em R$:
(*) Valor estimado p/1996

ENDEREÇO PARA CORRESPOND1!:NCIA
(se diferente do que consta acima)
Endereço:

Cidade:

_

Estado:

CEP:

_

Mês da data-base dos professores:

Local:

_

Data:

(Carimbo e assinatura do responsável)

VVl. LJt::ll:i .nep.

L' eG.

_
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ANEXOU
Nome do Estabelecimento
Componentes de Custos
(Despesas)

1995

1996

(Valores em Real)

(Valores em Real)

1.0 Pessoal
1.1 Pessoal docente
1.1.1 Encargos Sociais
1.2 Pessoal Técnico e Administrativo
1.2.1 Encargos Sociais
2.0 Despesas Gerais e Administrativas
2.1 Despesas com material
2.2 Conservação e manutenção
2.3 Serviços de terceiros
2.4 Serviços públicos
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)
2.6 Outras despesas tributárias
2.7 Aluguéis
2.8 Depreciação
2.9 Outras despesas
3.0 Subtotal- (1+2)
4.0 Pro Labore
5.0 Valor locativo
6.0 Subtotal- (4+5)
7.0 Contribuições Sociais
7.1 PIS/Pasep
7.2 Cofins
8.0 Total Geral (3+6+7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos não-pagantes
c-

Valor da última mensalidade do ano anterior R$ '
Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$
Local:

Data:

./

em
./ .

/

Carimbo e assinatura do responsável
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.478-16, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1996
Dá nova redação aos arts. 9º da Lei n"
8.036, de 11 de maio de 1990, e 2' da Lei
n' 8.844, de 20 de janeiro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Q
Art. F O art. 9Qda Lei n 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9" As aplicações com recursos do FGTS poderão ser
realizadas diretamente pela Caixa Econômica Federal, pelos
demais órgãos integrantes dos Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) e pelas entidades para esse fim credenciadas pelo Banco
Central do Brasil como agentes financeiros, exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador do FGTS, em
operações que preencham os seguintes requisitos:
I .~ garantias:
a) hipotecária;
b) caução de créditos hipotecários próprios, relativos a financiamentos concedidos com recursos do agente financeiro;
c) caução dos créditos hipotecários vinculados aos imóveis
objeto de financiamento;
d) hipoteca sobre outros imóveis de propriedade do agente
financeiro, desde que livres e desembaraçados de quaisquer
ônus;
e) cessão de créditos do agente financeiro, derivados de
financiamentos concedidos com recursos próprios, garantidos por
penhor ou hipoteca;
fJ hipoteca sobre imóvel de propriedade de terceiros;
g) seguro de crédito;

h) garantia real ou vinculação de receitas, inclusive tarifárias, nas aplicações contratadas com pessoa jurídica de direito
público ou de direito privado a ela vinculada;
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i) aval em nota promissória;
j) fiança pessoal;
l) alienação fiduciária de bens móveis em garantia;
m) fiança bancária;
n) outras, a critério do Conselho Curador do FGTS;

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

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

Art. 2' O art. 2' da Lei n' 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2' Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação respectiva.
§ l' O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento
de custas nos processos judiciais de cobrança de seus créditos.
§ 2' As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem
a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em
Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento
dos processos judiciais, serão efetuados a débito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
§ 3' Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.
§ 4' Na cobrançajudicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para o fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajnizamento
da cobrança..
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Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.478·15, de 29 de agosto de 1996.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publica~ão.

Brasília, 26 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Martus Antonio Rodrigues Tavares

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.479·20, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

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

Art. 1· A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela Uuião,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ 1· Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
\...101. LeIB
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coletivo, a alteração da data de pagamento, com vista ao cumprimento
do disposto no caput deste artigo.
§ 2º Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.

Art. 2º Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.479-19, de 29 de agosto de 1996.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revoga-se o art. 6º da Lei n' 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Martus Antonio Rodrigues Tavares
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.480-22, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1996
Altera dispositivos das Leis n!!s 8.112, de

11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de
julho de 1994, para instituir os décimos incorporados, e dá outras providências.

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

.

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

§ 3º O servidor em estágio probatório somente poderá afastar-se do exercício do cargo efetivo para ocupar cargo em comissão
de natureza especial ou de direção ou chefia de níveis DAS-6,
DAS-5, DAS-4 ou equivalentes".

"Art. 62. Ao servidor efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão
ou de natureza especial é devida retribuição pelo seu exercício.
§ 1º A retribuição de que trata O caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, à
remuneração do servidor efetivo e integra o provento de aposentadoria, na proporção de um décimo por ano de exercício nas
funções e cargos de confiança, a partir do quinto ano e até o limite
de dez décimos.
§ 2º Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no período de um ano, a importãncia a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.
§ 3º Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observando o disposto no parágrafo
anterior.

§ 4· Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a incorporação.
§ 5º Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos
em comissão de que trata o inciso II do art. 9º".

"Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo
prestado à Uníão, às autarquias e às fundações públicas federais,
observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente
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sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o
servidor em função ou cargo de confiança.
Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do
mês em que completar o qüinqüênio».

Art. 2º Os arts. 3º e 10 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor ocupante
de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em cargo de provimento em comissão ou de natureza
especial, previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, a
cada doze meses de efetivo exercício, e a partir do quinto ano, a
importãncia equivalente a um décimo:
I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e
4, e dos cargos de natureza especial, observada a opção formalizada à época da percepção:
a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebida em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração do cargo
em comissão ou de natureza especial;

b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do
cargo em comissão ou de natureza especial;

H - do valor referente à representação mensal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se tratar dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos de Direção (CD);

IH - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.
§ 1º Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento exercido concomitantemente ao do cargo efetivo regído pela Lei nº 8.112, de 1990.

§ 2º No caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
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dos cargos de natureza especial, havendo o servidor optado pela
remuneração total do cargo em comissão, considera-se, para
efeito de incorporação dos décimos, a diferença entre a remuneração de origem na data em que o servidor completou o interstício
e a remuneração do cargo em comissão exercido por maior tempo.
§ 3' Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior.»

"Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração
Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas
federais, regidos pela Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
cedidos para exercício em órgão ou entidades do mesmo Poder ou
de outro Poder da União, a incorporação de décimos decorrentes do
exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, ou de
cargos de provimento em comissão ou de natureza especial.
Parágrafo único. A incorporação das parcelas remuneratórias, de que trata este artigo, será efetivada com base no nível da
função de direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em
comissão equivalente no Poder cedente do servidor.»

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

Art. 4' Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 de janeiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
I - estabelecidos na Lei n' 8.911, de 1994, na redação original,
para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19 de
janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
11 - estabelecidos pela Lei n' 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
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servicores que cornpietaram o interstício entre 1Q de março e 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a partir
de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos
termos da Lei n" 8.911, de 1994, com a redação dada por esta medida
provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que completou
o interstício.

Art. 5º As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei nº 9.030, de 13 de abril de 1995, com
efeitos vigorantes a partir de 1a de março de 1995, utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei nº 8.911, de 1994, na redação original.
§ 1s Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de natureza especial serão
calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo
VI da Lei nº 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo desempenho de função.
§ 2º O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 6' Fica resguardado o direito à percepção dos décimos já
incorporados, bem como o cômputo do tempo de serviço residual para
a concessão de novas parcelas, observando-se o prazo estabelecido no
§ lº do art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990.
Art. 7' Fica resguardado o direito à percepção do anuênio aos
servidores que, em 5 de julbo de 1996, já o tiverem adquirido, bem
como o cômputo do tempo de serviço residual para concessão do
adicional de que trata o art. 67 da Lei n" 8.112, de 1990.
Art. 8º É assegurado o direito à vantagem, de que trata o art.
193 da Lei n" 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
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Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei
n. 8.112, de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.
Art. 9º Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei n· 1.?11, ~e 28 de outubro d<; 1~52, ou 193 da Lei
n9 8.112, de 1990, serao reajustados em decorrência da remuneração
fiXada pela Lei n" 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de 1· de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficiai da União até essa data;
II -

a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no

Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a 1· de março de

1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei n· 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei n· 7.596, de 10
de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados
após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções
gratificadas, previstas na Lei n" 8.168, de 1991.

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

Art. 11. O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2· da
Lei n· 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de Estado.
Art. 12. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituídos pela Lei n· 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação
de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela Lei
n97.787,de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da Comissão de
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Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superín,
tendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas pela Lei
n· 9.015, de 30 de março de 1996, observarão, comolimite máximo, valor
igual a oito vezes o do maior vencimento básico da respectiva tabela.
Art. 13. O caput e o § 1· do art. 7º da Lei n? 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimindo o § 5º e renumerados os subseqüentes:
«Art. 7º Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal
direta, das autarquias, incluídas as em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo Órgão Central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidades cujos planos de classificação sejam diversos daqueles a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração e da essência das atribuições dos cargos de que são ocupantes.
§ 12 Mediante transposição dos respectivos cargos, os ser,
vidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
................•.................•.....................................................................»

Art. 14. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 15. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxilio
financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do
cargo a que estiver concorrendo.
§ 1· No caso de o candidato ser servidor da Administração
Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.
§ 2· Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos,
como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido.
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Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base nos

arts. 1· exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2·, exceto os §§ 2·
e 3· do:m. 3· da Lei n? 8.911, de 1994, 5·, 6", 7·, 9·, 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória n· 1.160, de 26 de outubro de 1995, e as Medidas
Provisórias n·s 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de
dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de
fevereiro de 1996, 1.347, de 12 de março de 1996, 1.389, de 11 de abril
de 1996, 1.432, de 9 de maio de 1996, 1.480, de 5 de junho de 1996,
1.480-19, de 4 de julho de 1996, 1.480-20, de 1· de agosto de 1996, e
1.480-21, de 29 de agosto de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 18. Revogam-se os §§ 1· e 2· do art. 78 e o art. 193 da Lei
n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 5· e 6· da Lei n· 8.911,
de 11 de julho de 1994.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.484-41, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1996
Altera a Lei n' 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Os dispositivos adiante indicados da Lei n· 8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
«Art. 12
.
.........................................................................................................
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II - contribuir para a redução e melhoria do perfil da
dívida pública, concorrendo para o saneamento do setor público',
••.••.••••••.••.•••.•.•••.•••••••.•••••.••••...•••.••.••.•.••••.••.••.••.•.••••••.....•••.••.••.•.•.••..»

«Art. 2' Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:
I - empresas e instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo;
II - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
III - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;
IV - instituições financeiras públicas e estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n' 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ I' Considera-se desestatização a alienação, pela União,
de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores da sociedade.
§ 2' Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades, bem como aos serviços
públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, quando
pertinente.
§ 3' Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o art. 177 da
Constituição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constituição, não
se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias
detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participações.»
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"Art. 4· As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:
I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;
........................................................................................................

IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;
VI - concessão, permissão ou autorização de serviços públicos.
§ 1· A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.
§ 2· Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa."

"Art. 5· O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de Presidente;
U - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
lU - Ministro de Estado da Fazenda;
IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
V - Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo.
cor, LeIS 1Wp. ll'eO. nrasu, Brastna, v. US!:S. n. s, p.
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§ 1" Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto
o titular do ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule:
§ 2' Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presi-

dente do Banco Central do Brasil.
§ 3' Participará também das reuniões, sem direito a voto
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco:
nômico e Social (BNDES).

§ 4° O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum
do colegiado.
§ 5' Quando deliberar ad referendum do conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
§ 6' O presidente do conselho poderá convidar Ministros de
Estado, bem como representante de entidades públicas ou privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 7º O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
presidente.
§ 8' Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Minitro de Estado Chefe da Casa Civil da Presídencia da República.
§ 9' Nas suas ausências ou iropedimentos, os membros do
conselho serão representados por substitutos por eles designados."
«Art. 6' Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:
I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de instituições
financeiras de empresas, serviços públicos e participações minoritárias no programa;

II -

aprovar:
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a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desesta-

tização;
b)

os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou

jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatizações;

c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela
União;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação de
subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatiza-

ções;

fJ a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades;
IH - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;

V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo Presidente do Conselho.
§ 1º Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho
Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
do Presidente da República, o órgão da administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 21
desta lei.
§ 2' O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos, objeto de concessão, permissão ou autorização.
§ 3' A desestatização de empresas de pequeno e médio
portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e
ooi.
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Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber,
as atribuições previstas no art. 21 desta lei.»
«Art. 7· Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:
I -

presidir as reuniões do conselho;

H - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;

IH - encaminhar à deliberação do conselho as matérias
previstas no art. 6' desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a designação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso Ill,
desta lei».
«Art. 8· A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4·, pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados
pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatização».
«Art. 9· Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais.»
«Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
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§ 12 As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no ProgramaNacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
§ 22 Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferiveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.
§ 3 2 Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
§ 42 Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus regístros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatização».

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

"Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa ou instituição financeira incluída no Programa N acional de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário
Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do
qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;
<';01. LeIS
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b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;
c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especifican,
do lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;

e) pagamento de dividendos à União Federal oua sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;
f) sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
h) valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendidos .»
«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior."
«Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los,
preferencialmente, na quitação de suas dívidas vencidas perante
a União»,

«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no ãmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:
I - admissão de moeda corrente;

11 - manutenção da possibilidade de utilização, como meio
de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
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créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;

III - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no ãmbito do PND, de títulos e créditos
líquidos e certos diretameute contra a União, ou contra entidades por ela controladas, inclusive aquelas em processo de liquidação, desde que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro
Nacional e que venham a ser renegociados pela Secretaria do
Tesouro Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND.»

«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das ações.
Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
será utilizada pelo representante do titular das ações como
instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artigo».

«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo.»
«Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização, aí
se incluindo os serviços de secretaria;
II - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;

III - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da Administração direta ou indireta requisitados nos termos do art. 7·,
inciso IV, desta lei, para o fim de prover apoio técnico à implementação das desestatizações;
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IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das deses,
tatizações;
V - submeter ao presidente do Conselho Nacional de
Desestatização as matérias de que trata o inciso II do art. 6'
desta lei;

VI - promover a articulação com o sistema de distrihu],
ção de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;

VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao presidente do conselho outras matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
Conselho Nacional de Desestatização, ser feito pelo Banco Central
do Brasil, diretamente ou por meio de empresa especializada»
«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e outros dados necessários à execução dos processos de
desestatização.»
«Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
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Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do gestor
do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo."
Art. 2º No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei n" 8.029, de 12 de abril de 1990.

Art. 3" O Gestor do Fundo manterá assistência juridica aos exmembros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de atos
decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido órgão.
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.481-40, de 29 de agosto de 1996.
Art. 5" Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6" Revogam-se os arts. 17, 19, 22 e 26 da Lei n" 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Martus Antonio Rodrigues Tavares
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.482-28, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre as aliquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

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

LeIS

Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4285-4502, set. 1996

4498
Art. I" A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide
sobre sua remuneração conforme defiuida no inciso 111 do art. I" da
Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir, com vigência
a partir de I" de julho de 1994 e até a data de publicação da lei que
disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor público civil:

(com base na Lei

0 11

Faixas
8.622, de 19.1.93, Anexo III)

Alíquota
(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da
Classe D, Padrão IV-NA, inclusive

9

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

10

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

11

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

12

Art. 2" A Uuião, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
II - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano e as receitas
proveuientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n" 8.212, de
24 de julho de 1991.

Art. 3" Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
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do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n28.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 42 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 1.482-27, de 29 de agosto de 1996.
Art. 52 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 1752 da Independência e 1082
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.484-25, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do
PIS/Pasep e Cofins MS casos que especifica,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 O produtor exportador de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
comoressarcimento das contribuições de que tratam as Lei Complementares n2s 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970,e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.
Art. 22 A base de cálculo do crédito presumido será determinada
mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no
artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre a receita
de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador.
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Parágrafo único. O crédito fiscal será o resultado da aplicação
do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo.
Art. 3· Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do
montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do
valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1·, tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita
operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.
Art. 4· Em caso de comprovada impossibilidade de utilização do
crédite presumido em compensação do Imposte sobre Produtes Industrializados devido, pelo produter exportador, nas operações de venda no
mercado interno, far-se-á o ressarcimento em moeda corrente.
Art. 5Q A eventual restituição, ao fornecedor, das importâncias
recolhidas em pagamento das contribuições referidas no art. F, bem
assim a compensação mediante crédito, implica imediato estorno,
pelo produtor exportador, do valor correspondente.
Art. 6Q O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória,
inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para
fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição
de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos
lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador.
Art. 7· O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei cancelando dotação orçamentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária decorrente desta medida provisória.
Art. 8· São declarados insubsistentes os atos praticados com
base na Medidas Provisória n· 905, de 21 de fevereiro de 1995.
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Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.484-24, de 29 de agosto de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.512-2, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1996
Dá nova redação ao art. 2º da Lei n"
9.138, de 29 de novembro de 1995, que dispõe
sobre o crédito rural.

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

Art. l' O art. 2' da Lei n' 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1997, não se aplica
o disposto no § 2' do art. 16 da Lei n' 8.880, de 27 de maio de 1994.»
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.512-1, de 29 de agosto de 1996.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
Martus Antônio Rodrigues Tavares
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.516-1, DE 26 DE SETEMBRO
DE 1996
Altera a legislação do Imposto de Rendo.
e da contribuição social sobre o lucro liquida;

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O valor da contribuição social sobre o lucro líquido não
poderá ser deduzido para efeito de determinação do lucro real, nem
de sua própria base de cálculo.
Parágrafo único. Os valores da contribuição social a que se
refere este artigo, registrados como custo ou despesa, deverão ser
adicionados ao lucro líquido do respectivo período de apuração para
efeito de determinação do lucro real e de sua própria base de cálculo.

Art. 2· A contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
instituições a que se refere o § 1· do art. 22 da Lei n· 8.212, de 24 de
julho de 1991, será calculada à alíquota de dezoito por cento.
Art. 3· Ficam convalídados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.516, de 29 de agosto de 1996.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos em relação aos períodos de apuração
iuiciados a partir de 1· de janeiro de 1997.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONALaprovou, e eu,JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 89, DE 1996
Aprova o texto do Acordo sobre Coopera.
ção Econômico-Comercial, celebradoentre o
Governo da República Fe<krativa do Brasil
e o Governo da Ucrânia, em 25 de outubro de
1995, por ocasião da visita ao Brasa do Presídente daquele pais..

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Econômico-Comercial, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Ucrânia, em 25 de outubro de 1995, por
ocasião da visita ao Brasil do presidente daquele país.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constitnição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUa
publicação.
Senado Federal, 10 de setembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 11.9.1996.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 90, DE 1996
Aprova o texto do Acordo sobre Isenção
de Visto para Portadores de Passaportes Diplomáticos e de Serviço, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Ucrânia, em Brasília, em 25
de outubro de 1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I" É aprovado o texto do Acordo sobre Isenção de Visto para
Portadores de Passaportes Diplomáticos e de Serviço, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucránia,
em Brasília, em 25 de outubro de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 10 de setembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF, de 11.9.1996.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 45034511, set. 1996

4505
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 91,DE 1996
Aprova o texto do Tratado de Extradição, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em
Londres, em 18 dejulho de 1995.

O CONGRESSO NACiONAL decreta:

Art. 1º É aprovado o texto do Tratado de Extradição, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em Londres, em 18
de julho de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional, quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido
tratado, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 11 de setembro de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

U texto acima citado está publicado no DSF de 12.9.1996.
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Faço saber que oCONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48,item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N· 92, DE 1996
Aprova o texto do Acordo relativo à
Cooperação Militar, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Paraguai, em 24
dejulho de 1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o texto do Acordo relativo à Cooperação
Militar, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Paraguai, em 24 de julho de 1995.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional, quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido
acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.

Senado Federal, 11 de setembro de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 12.9.1996.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 93, DE 1996
Aprova o texto do Acordo para o Estabelecimento e Utilização de Meios de Rastrea·
menta e de Telemedida situados em Territârio Brasileiro, celebrado entre a República
Federativa do Brasil e a Agência Espacial
Européia, em Paris, em 3 de maio de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. lº É aprovado o texto do Acordo para o Estabelecimento
e Utilização de Meios de Rastreamento e de Telemedida situados
em Território Brasileiro, celebrado entre a República Federativa
do Brasil e a Agência Espacial Européia, em Paris, em 3 de maio
de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 11 de setembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 12.9.1996.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 94, DE 1996
Aprova o texto das nwdificações a serem
introduzidas no Convênio Constitutivo da
Corporação lnteramericana de Inoestimen,
tos, promulgado por meio do Decreto Legislativo n' 13, de 30 de junho de 1986, e do
Decreto n' 93.153, de 22 de agosto de 1986.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o texto das modificações a serem introduzidas no Convênio Constitutivo da Corporação Interamericana de
Investimentos, promulgado por meio do Decreto Legislativo n? 13,
de 30 de junho de 1986, e do Decreto n· 93.153, de 22 de agosto de
1986.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido convênio, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compro-

missos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 11 de setembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 12.9.1996.
-
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 95, DE 1996
Aprova o texto do Acordo de Cooperação
Mútua para aReduçãodaDemanda, Preuenção do Uso Indeoido e Combate à Produção e
ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes, celebrado entre o Goverrw da República Federativa
do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da
América, em Brastlia, em 12 deabril de1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Mútua para
a Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à
Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
Unídos dá América, em Brasília, em 12 de abril de 1995.
Parágrafo úníco. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônío nacional.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 11 de setembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 12.9.1996.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 96, DE 1996
Aprova o texto do Acordo de Livre Comércio Mercosul - Chile, firmado por oca.
eiõo da reunião do Conselho do Mercosul em
San Luis, na Argentina, em 25 de Junho de

1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o texto do Acordo de Livre Comércio Mercosul- Chile, firmado por ocasião da Reunião do Conselho do Mercosul
em San Luis, na Argentina, em 25 de junho de 1996, objeto da
Mensagem Presidencial n· 780, de 21 de agosto de 1996.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 12 de setembro de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 13.9.1996.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 97, DE 1996
Autoriza o despacho de tropas do Exército Brasileiro para o exterior e a permanência de forças militares estrangeiras em território nacional.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 10 É autorizado o despacho de tropas do Exército Brasileiro
para o exterior e a permanência temporária de forças militares
estrangeiras em território nacional, por ocasião da realização de
exercícios combinados de força de paz entre Brasil e Argentina, no
quarto trimestre dos anos de 1996 e 1997.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 13 de setembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 9, p. 4503-4511, set. 1996

RESOLUÇÕES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
sARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N· 67, DE 1996
Suspende a execução do art. 57 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 174, de 20
de novembro de 1940, do Estado do Rio Grande do Sul, por inconstitucional.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1· É suspensa a execução do art. 57 do regulamento aprovado pelo Decreto n" 174, de 20 de novembro de 1940, do Estado do
RioGrande do Sul, por ter sido declarado inconstitucional, por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário
n· 112.401-6, daquele Estado.
Art. 2· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3· Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, 2 de setembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4513-4525, set. 1996
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 68, de 1996
Autoriza o Estado de Sergipe a contratar
operações de crédito junto à Caixa Econômi:
ca Federaltw valor de R$ 5.386.500,00 (cinco
milhões, trezentos e oitenta e seis mil e qui~

nhentosreais),destinados a investimentosno
Sistema deAbastecimento deAgua deAraca.
ju (SE) e aquisição de seis mil novos hidrômetros, 1W Sistema Integrado de Aracaju
(SE).

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1· É o Estado de Sergipe autorizado, nos termos da
Resolução n· 69, de 1995, do Senado Federal, a contratar três
operações de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no valor
total de R$ 5.386.500,00 (cinco milhões, trezentos e oitenta e seis
mil e quinhentos reais), com as seguintes finalidades:
- operação n· 1: no valor de R$ 4.353.000,00 (quatro milhões,
trezentos e cinqüenta e três mil reais) destinados à complementação
da ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Aracaju (SE)
- Rede Primária e Ligações Prediais;
- operação n· 2: no valor de R$ 826.800,00 (oitocentos e vinte e
seis mil e oitocentos reais), destinados à implantação das obras e
serviços da rede de distribuição primária, para ampliação do Sistema
de Abastecimento de Agua de Aracaju (SE);
- operação n· 3: no valor de R$ 206.700,00 (duzentos e seis mil
e setecentos reais), destinados à aquisição e instalação de seis mil
novos hidrômetros no Sistema Integrado de Aracaju (SE).

Art. 2· A operação de crédito n· 1, a que se refere o artigo
anterior, tem as seguintes caracteristicas:
a) valor pretendido: R$ 4.353.000,00 (quatro milhões, trezentos
e cinqüenta e três mil reais);
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4513-4525, set. 1996
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b) encargos:

-

taxa de juros: 5% a.a. (cinco por cento ao ano);
taxa de administração: 1% a.a. (um por cento ao ano);

c) atualização do saldo devedor: índice vinculado ao FGTS;
d) condições de pagamento:

- do principal: em duzentos e dezesseis meses após catorze
meses de carência;
- dos juros: mensalmente exigíveis;
e) garantia: cotas-partes do Fundo de Participação dos Estados

(FPE);

fJ destinação dos recursos: complementação da ampliação do
Sistema de Abastecimento de Agua de Aracaju (SE) - Rede Primária
e Ligações Prediais.
Art. 3º A operação-de crédito nº 2 a que se refere o art. 1º tem
as seguintes características:
a) valor pretendido: R$ 826.800,00 (oitocentos e vinte e seis mil
e oitocentos reais);

b) encargos:

-

taxa de juros: 5% a.a, (cinco por cento ao ano);
taxa de administração: 1% a.a. (um por cento ao ano);

c) atualização do saldo devedor: índice vinculado ao FGTS;
d) condições de pagamento:

-

do principal: em cento e vinte meses após doze meses de

carência;

-

dos juros: mensalmente exigíveis;

e) garantia: cotas-partes do Fundo de Participação dos Estados

(FPE);

fJ destinação dos recursos: implantação das obras e serviços da
rede de redistribuição primária, para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Aracaju (SE).
cor, LelS rrep. r'ed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4513-4525, set. 1996
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Art. 4º A operação de crédito nº 3 a que se refere
as seguintes características:

O

art. 1º tem

a) valor pretendido: R$ 206.700,00 (duzentos e seis mil e setecentos reais);

b) encargos:

-

taxa de juros: 5% a.a. (cinco por cento ao ano);
taxa de administração: 1% a.a. (um por cento ao ano);

c) atualização do saldo devedor: índice vinculado ao FGTS;
d) condições de pagamento:

- do principal: em cento e vinte meses após dez meses de
carência;
- dos juros: mensalmente exigíveis;
e) garantia: cotas-partes do Fundo de Participação dos Estados
(FPE);
f) destinação dos recursos; aquisição e instalação de seis mil
novos hidrômetros, no Sistema Integrado de Aracaju (SE).

Art. 5º Obedecido o montante global de comprometimento dos
atuais níveis de endividamento do Estado, conforme informado pelo
Banco Central do Brasil, a operação de crédito em referência é
excepcionalizada quanto ao seu enquadramento no art. 4º, inciso lI,
da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal.
Art. 6º O prazo para o exercício desta autorização é de duzentos
e setenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de setembro de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ

sARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N· 69, DE 1996
Autoriza a União a realizar operações de
recompra e de reestruturação dos títulos da
divida externa brasileira, contemplando a
aquisição dos titulas, com deságio, no mercado secundário, a emissão de novos titulas
para substituir os antigos ou outras modalidades de operações. com o objetivo de reduzir
o estoque ou 08 encargos da dívida, alongar
os prazos depagamento ou ajustar o perfil do
endividamento externo do setor público brasileiro.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1· É a União autorizada a realizar operações de recompra
e de reestruturação dos títulos da dívida externa brasileira, contemplando a aquisição dos títulos, com deságio, no mercado secundário,
a emissão de novos títulos para substituir os antigos ou outras
modalidades de operações.
Art. 2· As operações a que se refere o artigo anterior deverão
resultar necessariamente em beneficios para o País, especialmente
em termos de maximização do deságio a ser obtido pela União na
recompra ou na troca dos títulos, redução do estoque ou dos encargos
da dívida, alongamento dos prazos ou melhoria do perfil do endividamento externo do setor público brasileiro.
§ 1· Os preços médios dos títulos da dívida externa brasileira,
vigentes no mercado secundário, nos meses anteriores à realização
de cada operação, devem ser utilizados como parâmetros para a
definição do deságio mínimo a ser obtido nas operações de que trata
esta resolução.
""'UI. .l..JelS
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§ 2· O fluxo anual de pagamento dos novos títulos emitidos ao
amparo desta resolução deve ter como parâmetro o fluxo anual dos
títulos substituídos.

Art. 3· É a União autorizada a contratar instituições financei.
ras, nacionais e estrangeiras para atuarem junto ao mercado finan.
ceiro internacional nos trabalhos de preparação e implementação das
operações de que trata esta resolução.
Parágrafo único. As instituições financeiras que vierem a ser
contratadas serão remuneradas na proporção dos serviços prestados,
considerando-se, ainda, os níveis de deságio, de taxas de juros e de
prazos obtidos em cada modalidade de operação, devendo os custos
desses serviços enquadrar-se nos níveis de remuneração aceitáveis
no mercado internacional.
Art. 4· O Banco Central do Brasil, na qualidade de agente do
Tesouro Nacional, será o responsável pela condução das operações de
que trata esta resolução.
Art. 5· O Banco Central do Brasil deverá prestar contas ao
Senado Federal, mediante o envio de relatório circunstanciado
sobre cada' operação realizada, nas condições estabelecidas no
artigo anterior, até trinta dias após a realização de cada operação,
ou em até dez dias úteis após as operações atingirem o montante de
US$ 500,000,000.00 (quinhentos milhões de dólares norte-americanos), cumulativamente.
§ 1· O relatório de prestação de contas deverá ser abrangente e
analítico, evidenciando o atendimento ao disposto no art. 2· desta
resolução, em especial no que respeita à demonstração dos beneficios
auferidos em cada operação, devendo contemplar necessariamente as
seguintes informações;

I - preços dos títulos objeto de cada operação de recompra,
troca ou reestruturação;
11 - cópia da documentação relativa a cada operação realizada,
especialmente dos contratos de eventuais novas emissões de títulos
externos efetuadas ao amparo desta resolução.
§ 2· Na hipótese de não cumprimento do estabelecido no
caput deste artigo, é suspensa a autorização para o Banco Central
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. US!:S, n. s, p. 4nliS-4bZb, set, 1:;1:10
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do Brasil realizar qualquer outra operação de recompra ou de reestrUtura~ão dos títulos da dívida externa, até que seja atendída aquela
exigênCIa.
§ 3" No caso de qualquer das operações realizadas não resultar em efetivo beneficio para o País, a critério da Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federal, é automaticamente suspensa a autorização objeto desta resolução, cabendo recurso ao Plenário do Senado Federal.
§ 4" Quando se tratar de operação cujo valor atinja o limite de
US$ 500,000,000.00 (quínhentos milhões de dólares norte-americanos), cumulativamente, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal deverá, no prazo de dez dias úteis, emitir parecer sobre
o relatório de prestação de contas encaminhado pelo Banco Central
do Brasil, periodo durante o qual não poderão ser realizadas novas
operações.
§ 5" O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior, por
parte da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal,
restabelece automaticamente as condições para a realização de novas
operações.

Art. 6' Os ganhos financeiros líquidos obtidos com as operações
de que trata esta resolução serão obrigatoriamente utilizados para o
abatimento da dívida pública externa ou interna.
Art. 7" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de setembro de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
\...IU.1. Le18
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 70, DE 1996
Autoriza o Município de Fontoura Xavier
(RS) a contratar operação de crédito, junto à
Secretaria das Obras Públicas, Saneamento e
Habitação da Estada da Ria Grande da Sul,
1W valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
destinados à implantação de rede de esgoto.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º É o Município de Fontoura Xavier (RS) autorizado a
contratar operação de crédito interno, junto à Secretaria das Obras
Públicas, Saneamento e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul,
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinados à implantação
de rede de esgoto.
Art. 2º A operação de crédito autorizada tem as seguintes características:
a) valor pretendido: R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

destinação dos recursos: implantação de rede de esgoto;
c) encargos:
- taxa de juros: NIHIL;
- taxa de administração: 2% (dois por cento sobre as parcelas
liberadas;
d) atualização do saldo devedor: pela Ufir;
e) condições de pagamento: do principal - em vinte parcelas
bimestrais, após carência de oito meses;
fJ garantia: cotas-partes do ICMS;
g) data de vencimento: 30 de dezembro de 2000.
b)

Art. 3º O exercício desta autorização deverá efetivar-se no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado da vigência desta
resolução.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4513-4525, set. 1996
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Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de setembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 71, DE 1996
Autoriza o Município de Novo Barreiro (RS) a contratar operação de crédito,
junto à Caixa Econômica Federal, no valor
de R$162.496,OS (cento e sessenta e dois mil,
quatrocentos e rwventa e seis reais e oito centavos), destinados à execução de projetos de moradia para a população de baixa renda, no
âmbito do programa Pró-Moradia.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É o Município de NovoBarreiro (RS) autorizado a contratar
operação de crédito interno, junto à Caixa Econômica Federal, no valor de
R$ 162.496,08 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis
reais e oito centavos), destinados à execução de projetos de moradia para
a população de baixa renda, no âmbito do programa Pró-Moradia.
Art. 2" As condições financeiras da operação são as seguintes:
a) valor pretendido: R$ 162.496,08 (cento e sessenta dois mil,
quatrocentos e noventa e seis reais e oito centavos);
b) destinação dos recursos: execução de projetos de moradia para
a população de baixa renda, no âmbito do programa Pró-Moradia;
c) encargos:
- taxa de juros: 6,1% a.a, (seis virgula um por cento ao ano);
- taxa de risco de crédito: 1% (um por cento) de valor do
financiamento;
\...i01. LeIS
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d) atualização do saldo devedor: de acordo com a variação do
índice de atualização das contas vinculadas dos trabalhadores do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
e) condições de pagamento:
- do principal: em duzentas e dezesseis prestações mensais,
após carência de dez meses;
- dos juros: mensalmente, inclusive no período de carência;
fJ garantia: vinculação de parcelas do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM);
Art. 3° Esta autorização deverá ser exercida no prazo máximo
de duzentos e setenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de setembro de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° 72, DE 1996
Autoriza o Estado de Minas Gerais a
contratar operação de crédito junto ao
Banco doNordeste do Brasil 8A., no valor de
até R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos
mil reais), no âmbito do Fundo Geral de
Turismo (Fungetur), destinada à conclusão
da ponte sobre o Rio São Francisco, na BR135, ligando os Municípios de Januária e
Pedras de Maria da Cruz.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1° É o Estado de Minas Gerais autorizado a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., no
valor de até 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos míl reais).
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Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo provenien-

teS do Fundo Geral de Turismo (Fungetur), serão destinados à conlUsão da ponte sobre o Rio São Francisco, na BR-135, ligando os
Municípios de Januária e Pedras de Maria da Cruz.

Art. 2Q As condições financeiras da operação são as seguintes:
a) valor pretendido: até R$ 3.600.000,00 (três miIbões e seiscentos mil reais), a preços de março de 1996;
b)

taxa de juros: 8,00% a.a. (oito por cento ao ano);

c) reajuste do saldo devedor: de acordo com a variação da taxa
de referência (TR);
d) destinação dos recursos: conclusão da ponte sobre o Rio São
Francisco, na BR-135, ligando os Municípios de Januária e Pedras de
Maria da Cruz;
e) condições de pagamento:

_ do principal: em cento e vinte meses, com doze meses de
carência, sendo as prestações semestrais e consecutivas;
_ dos juros: semestralmente exigíveis, inclusive no período de
carência;
fJ garantia: cotas do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

Art. 3Q Esta autorização deverá ser exercida no prazo máximo
de duzentos e setenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 4Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de setembro de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
......U l.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° 73, DE 1996
Autoriza o Município de Bauru, no Estado de São Paulo, a contratar operação de
crédito no valor de R$1.714.591,30 (um milhão, setecentos e catorze mil, quinhentos e
noventa e um reais e trinta centavos), junto à
Caixa Econômica Federal, destinando-se os
recursos à construção de unidades habitacio_
nais.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 10 É autorizado o Município de Bauru, no Estado de São
Paulo, a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica
Federal, com as seguintes características:
a) valor pretendido: R$ 1. 714.591,30 (um milhão, setecentos e
catorze mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta centavos), a
preços de 3 de julho de 1996;
b) vencimento da operação: 28 de fevereiro de 2016;
c) taxa dejuros: 0,4250% a.m. (zero vírgula quatro dois cinco zero
por cento ao mês), equivalente a 5,1% a.a. (cinco vírgula um por cento
ao ano);
d) taxa de administração: diferença entre a prestação calculada
à taxa de 5,1% a. a. (cinco vírgula um por cento ao ano) e a calculada
com 6,1% a.a. (seis vírgula um por cento ao ano);

e) taxa de risco: 1% (um por cento) do valor contratado;

fJ indexador: índices de atualização dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
g) destinação dos recursos: construção de unidades habitacionais;
h) condições de pagamento:
- do principal: em duzentas e dezesseis prestações mensais,
após carência de vinte meses;
- dos juros: mensalmente, sem carência;
Col. Leis Rep. j1'ed. Brasu,
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i) garantia: vinculação de parcelas do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) e cotas-partes do ICMS;
j) período de liberação: em dezoito parcelas mensais e sucessivas;
Art. 2' A contratação da operação de crédito a que se refere o
artigo anterior deverá efetivar-se no prazo máximo de duzentos e
setenta dias contado da data de publicação desta resolução.
Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de setembro de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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DECRETOS

DECRETO NO 1.993, DE 2 DE SETEMBRO DE 1996
Aprova o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e dá outras providências.

O VICE,PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1· Ficam aprovados, na forma dos Anexos I e II a este
decreto; o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), fundação pública vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão:
a) do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), dois DAS
101.4, dois DAS 102.3, um DAS 102.2 e três DAS 102.1;
b) do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) para o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, dois DAS
102.4,dois DAS 101.3, um DAS 101.2 e três DAS 101.1.
\.lU!.
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Art. 22 Os apostilamentos decorrentes da aprovação do estatuto
de que trata o caput do artigo anterior deverão ocorrer no prazo de
vinte dias contados da data de publicação deste decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) fará publicar no
Diário Oficiai da União, no prazo de trinta dias contados da data de
publicação deste decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que
se refere o Anexo 11, indicando, inclusive, o número de cargos vagos,
sua denominação e respectivo nível.
Art. 32 O Regimento Interno do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) será aprovado pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e publicado no Diário Oficial da União, no prazo
de noventa dias contados da data de publicação deste decreto.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 52 Revogam-se o Decreto n2 1.248, de 20 de setembro de
1994 e o Anexo XXXV ao Decreto n2 1.351, de 28 de dezembro de
1994.
Brasília, 2 de setembro de 1996; 1752 da Independência e 1082da
República.

MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO I
2
(Decreto n 1.993, de 2 de setembro de 1996)
ESTATUTO DO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA
APLICADA (IPEA)
CAPÍTULO I
Da Natureza, Sede e Finalidade
Art. 12 O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),
fundação pública instituída nos termos do art. 190, do Decreto-Lei
n2 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo art. 15 da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v.
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Lei nº 8.029, de 1~ de abril de 1~~0, ,c~m sede e f?ro em Brasília,
Distrito Federal, vinculada ao Mimsteno do Planejamento e Orçamento, de acordo como Decreto nº 1.361, de lºdejaneiro de 1995, CQm
prazo de duração indeterminado, reger-se-á pelo presente estatuto.
Art. 2º O Ipea tem por finalidade auxiliar o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento na elaboração e no acompanhamento
da política econômica e promover atividade de pesquisa econômica
aplicada nas áreas fiscal, financeira, externa e de desenvolvimento
setorial e, em especial:
I - subsidiar o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento na formulação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas de médio e longo prazos, e de planos, programas e projetos de
desenvolvimento econômico e social;
II - realizar atividades de pesquisa aplicada visando ao aperfeiçoamento dos processos de gestão e de planejamento econômico e
social; e
III - executar atividades de treinamento, aperfeiçoamento e
capacitação de pessoal para a pesquisa e o planejamento econômico
e social.
Art. 3º O Ipea poderá manter intercâmbio com órgãos e entidades de planejamento, de ensino e pesquisa, públicos ou privados,
nacionais, estrangeiros ou internacionais, no campo da política e do
planejamento econômico e social.
CAPÍTULO II
Da Organização e Competência
Seção!
Da Estrutura Básica

Art. 4º O Ipea tem a seguinte estrutura básica:
I - órgão de assistência direta e imediata ao Presidente:
Gabinete;
II - órgãos seccionais:
a) Procuradoria Jurídica;
b) Diretoria de Administração e Finanças;
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órgãos específicos singulares:

a) Diretoria de Planejamento e Políticas Públicas;
b) Diretoria de Política Regional e Urbana;

c) Diretoria de Política Social;
d) Diretoria de Pesquisa;
e) Diretoria de Cooperação e Desenvolvimento.
§ 18 O Ipea contará com um Conselho Consultivo, presidido pelo
titular do instituto e integrado por cinco membros, escolhidos dentre
profissionais de notório saber nos campos de suas atividades, designados pelo Ministro de Estado e Planejamento e Orçamento, por
indicação do Presidente do Ipea, com mandato de dois anos, admitida
uma recondução.
§ 28 Não será remunerado, a qualquer título, o desempenho das
atividades de membro do Conselho Consultivo.
§ 38 O Conselho Consultivo se reunirá por convocação do Presidente do Ipea.
§ 48 A Diretoria de Administração e Finanças prestará apoio
técnico-administrativo ao Conselho Consultivo.

Seção II
Da Competência dos Órgãos da Estrutura Básica

Art. 58 Ao gabinete compete assistir ao presidente em sua
representação política e social e incumbir-se do preparo e despacho
de seu expediente.
Art. 68 À Procuradoria Jurídica, órgão integrante da Advocacia-Geral da União, compete:
I - representar judicial e extrajudicialmente o Ipea;
U - exercer atividades de consultoria e assessoramento jurídico aos órgãos do Ipea, aplicando-se, no que couber, o disposto no art.
11 da Lei Complementar n 8 73, de 10 de fevereiro de 1993;
lU - apurar a liquidez e a certeza dos créditos de qualquer
natureza, inerentes às atividades do Ipea, inscrevendo-os em dívida
ativa para fins de cobrança amigável ou judicial.
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Art. 7" À Diretoria de Administração e Finanças compete planejar, coordenar, e supervisionar a execução das atividades relacionadas à organização e modernização administrativa, a gestão de
recursos de informação e informática, recursos humanos, material,
patJ-!mônio, ~rçamento, finanças, contabilidade, comunicações e de
serY1ços gerais.
Art. 8" À Diretoria de Planejamento e Políticas Públicas compete promover estudos e diagnósticos para formulação e avaliação de
políticas públicas e programas governamentais, voltados para o desenvolvimento de processos de planejamento compatíveis com a realidade econômica e a descentralização político-administrativa do País.
Art. 9" À Diretoria de Política Regional e Urbana compete
reunir informações e conhecimentos referentes à natureza e às
causas dos desequilíbrios regionais e urbanos, dos instrumentos
utilizados para combatê-los, e das instituições e órgãos governamentais envolvidos na identificação das principais oportunidades
de desenvolvimento regional e urbano, e desenvolver novas propostas para promovê-los.
Art. 10. À Diretoria de Política Social compete realizar estudos voltados à formulação de políticas destinadas a atenuar as
desigualdades sociais, com ênfase nos fatores que as condicionam,
como a distribuição de oportunidades de saúde, educação, emprego,
remuneração e proteção ao trabalhador e de qualificação da força
de trabalho.
Art. 11. À Diretoria de Pesquisa compete realizar estudos e
pesquisas nas áreas macroeconômica, social e setorial; elaborar estimativas, projeções e fornecer subsídios para a estabilização da econo.mia e para o crescimento econômico do País.
Art. 12. À Diretoria de Cooperação e Desenvolvimento compete promover a cooperação técnica do Ipea com instituições congêneres, governamentais e não governamentais, dar suporte a
programas de governo para a consecução dos objetivos institucionais do Ipea e desenvolver atividades de treinamento e capacitação
de pessoal.
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CAPÍTULO III
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção!
Do Presidente

Art. 13. Ao Presidente do Ipea incumbe:
I - dirigir, planejar, coordenar e controlar as atividades do
Ipea em estrita consonância com as diretrizes traçadas pelo Ministério do Planejamento e Orçamento;
11

111

estabelecer as políticas e diretrizes de atuação do Ipea;
representar o Ipea em juizo ou fora dele;

IV
buscar cooperação e assistência junto a órgãos ou entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais,
destinadas à promoção e desenvolvimento dos programas do Ipea;
V - aprovar o programa de trabalho anual e a proposta orçamentária, acompanhar e avaliar a sua execução;
VI - praticar todos os atos relativos à administração patrimonial, financeira e de recursos humanos.

Art. 14. O presidente, em seus afastamentos e impedimentos
regulamentares, será substituído por um de seus diretores, previamente indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e designado pelo Presidente da República.

SeçãoII
Dos Demais Dirigentes

Art. 15. Aos diretores, ao Procurador Jurídico, ao Chefe de
Gabinete, aos Coordenadores-Gerais, aos coordenadores e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar, orientar e
avaliar a execução das atividades de suas respectivas unidades,
bem como exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Presidente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasura, v.
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CAPÍTULO IV
Do Patrimônio e da Receita

Art. 16. O patrimônio do Ipea é constituído pelos bens imóveis
e móveis de sua propriedade, pelos que vier a adquirir ou os que, a
qualquer título, venham a tornar-se de sua propriedade.
Art. 17. Constituem receitas do Ipea:
I - dotações orçamentárias que lhe forem consignadas no
Orçamento da União;
II

subvenções, auxílios e doações;

III

receitas de operações técnicas e financeiras;

IV
receitas provenientes de contratos, convênios, acordos ou
ajustes e serviços prestados;
V -

receitas eventuais:

a) o produto da alienação de bens móveis ou imóveis;
b) o resultado de operações de crédito internas ou externas,
contratadas de acordo com o art. 19.

Art. 18. O patrimônio e as receitas do Ipea serão utilizados
exclusivamente na consecução de suas finalidades.
Art. 19. O Ipea poderá contratar empréstimos internos e externos para financiamento de suas atividades, observada a legislação
pertinente.
CAPÍTULO V
Do Regime Financeiro

Art. 20. O exercício financeiro do Ipea coincidirá com o ano civil.
Art. 21. O Ipea levantará, em 31 de dezembro de cada ano, o
balanço geral composto dos balanços orçamentário, patrimonial, econômico e financeiro e da demonstração das variações patrimoniais,
observada a legislação pertinente.
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CAPíTULO VI
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 22. Observada a legislação específica, o Ipea somente poderá requisitar servidores de órgãos ou entidades da Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal, para o exercício de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores.
Parágrafo único. Excetuando-se os cargos de presidente e de
diretor, os demais cargos em comissão serão preenchidos preferen,
cialmente por servidores integrantes do quadro de pessoal permanente do Ipea.
Art. 23. Ficam mantidas as normas constantes de regulamentos, portarias, resoluções e instruções normativas no que não conflitarem com o disposto neste estatuto.
Art. 24. A organização e o funcionamento dos órgãos da estrutura básica do Ipea serão estabelecidos em regimento interno, a ser
aprovado por portaria do Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento.
Art. 25. Em caso de extinção do Ipea, seus bens e direitos
passarão à União, depois de satisfeitas as obrigações assumidas com
terceiros.
ANEXO 11
(Decreto nº 1.993, de 2 de setembro de 1996)
a)

Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Unidade

Cargos!
Funções

N'

Gabinete

Col. Leis Rep. Fed Brasil, Brasília, v. 188, n,

Denominação
CargolFunção

DASI

FG

1
1

Presidente
Assessor do

101.6

Presidente
3
4
1
6
1

Assessor
Assistente
Chefe de Gabinete
Auxiliar

102.4
102.3
102.2
101.4
102.1
101.3

~.

p.

Coordenador

4D~'{-4t>~u,

eet, l~~b

4!'í3!'í

Unidade

Cargos!
Funções

N'
3

Denominação
CargolFunção

Procuradoria Jurldica

Divisão
Diretoria de Administração e Finanças

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças

Serviço

Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Divisão
Serviço

FG

Supervisor de

Programa
14
11
30
1
,2
1
1
2
1
1
3
1
3
4

DAS!

ProcuradorJurídico
Chefe
Diretor

Assessor
Assistente
Auxiliar

Coordenador-Geral
Chefe

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.2
101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
101.1
101.4
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Modernização e
Gestão da Informação

Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Serviço
Coordenação

Serviço
Centre de Informática (Oípea)

1
2
1
1
1
4
1
2
1
4
4
6

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Assistente
Chefe

Coordenador
Chefe

Coordenador-Geral
Gerentede Programa
Gerente de Projeto
Supervisor de

Programa

Diretoria de. Planejamento e PoUticas Públicas
Coordenação-Geral de Planejamento

Coordenação-Geral de PolíticasPúblicas
Coordenação-Geral de FinançasPúblicas e
Política Fiscal

1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
3
2

Diretor

Assistente
Auxiliar

Coordenador-Geral
Gerente de Programa
Gerente de Projeto

Coordenador-Geral
Gerente de Programa
Gerente de Projeto

Coordenador-Geral
Gerente de Programa
Gerente de Projeto

101:4
101.2
101.1
101.4
102.2
101.1
101.3
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.5
102.2
102.1
101.4
101.3
101.2
101.4
101.3
101.2
101.4
101.3
101.2
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Unidade

Diretoria de Política Regional e Urbana
Coordenação-Geral de Política Urbana

Coordenação-Geral de Política Regional

Diretoria de Política Social
Coordenação-Geral de Políticas Setoriais

Cargos!
Funções

Denominação

DAS!

N'

Cargo/Função

FG

1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
3
2
2

Diretor
Coordenador-Geral
Gerente de Programa
Gerente de Projeto
Auxiliar

Coordenação-Geral de Estudos Especiais

1
2
2
2

Diretoria de Pesquisa

1

101.5
101.4
101.3
101.2
102.1
Coordenador-Geral
101.4
Gerentede Programa 101.3
Gerente de Projeto
101.2
Auxiliar
102.1
Diretor
101.5
Coordenador-Geral
101.4
Gerentede Programa 101.3
Gerente de Projeto
101.2
Supervisor de
Programa
Coordenador-Geral
Gerente de Programa
Gerente de Projeto
Supervisor de
Programa
Diretor

101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.5

Coordenação-Geral de Estudos
~acroeconômicos

1
2
2
1

Coordenador-Geral
Gerente de Programa
Gerente de Projeto
Supervisor de
Programa

Coordenação-Geral de Estudos Sociais

I

Coordenador-Geral
Gerente de Programa
Gerente de Projeto
Supervisor de
Programa

2
I

2
Coordenação-Geral de Estudos Setoriais

Coordenação
Serviço

I

Ooordenedor-Geral

2
1
2

Gerente de Programa
Gerente de Projeto
Supervisor de
Programa
Coordenador
Chefe
Diretor
Coordenador-Geral

Diretoria de Cooperação e Desenvolvimento

1
3
1

Coordenação-Geral de Projetos Especiais

I

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4527-4590, set. 1996

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.3
101.1
101.5
101.4
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Cargos!
Funções

Unidade

Denominação
CargolFunção

N'

1

Gerente de
Programa
Gerente de Projeto

1
1
1
1

Coordenação-Geral de Cooperação

Centro de Treinamento para o
Desenvolvimento Econômico e Social
(Cendec)

DAS!
FG

Coordenador-Geral
Gerentede Programa
Gerente de Projeto

1
3
3
2

10).3
101.2
101.4
101.3
101.2

101.4
Gerente de Programa 101.3
Gerente de Projeto
101.2
Auxiliar
102.1

Coordenador-Geral

b) Quadro Resumo de Custos dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
b.I - Situação: Anterior e Atual
DAS

Código

Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

6,52

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

3,08

DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

1,24

1,11
1,00

Subtotal I (+)
0,31

FG-l
FG-2
FG-3

0,24
0,19

Subtotal (+)
â

Total (1+2)

......01. .LeIS rcep. rec.

Situação Anterior
Quant.

ValorTotal

Situação Atual
Quant.

Valor Total

1
6
18
37
32
38

29,64
55,44
45,88
35,52
38,00

1
6
20
35
31
35

3
2
7
9

9,24
2,48
7,77
9,00

1
4
8
12

12,00

153

239,49

153

239,49

14
11
30

4,34
2,64
5,70

14
11
30

4,34
2,64
5,70

55

12,68

55

12,68

208

252,17

208

252,17

6,52

6,52
29,64
61,60
43,40

34,41
35,00

3,08
4,96
8,88
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b.2 - Remanejamento de Cargos
Código

DAS
Unitário

DAS 101.4
DAS 101.3

3,08
1,24

DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

1,11
1,00
3,08
1,24
1,11
1,00

Total

12,86

Saldo do Remanejamento (a) - (b)

Do Mare para o Ipea (A)

Quant.

2

Valor Total

Do Ipea para o Mare (B)

Quant.

Valor Total

2

2,48

1
3
2

1,11
3,00
6,16

12,75

6,16

2,48
1,11

2
1
3

3,00

8

12,75

8

-

-

-

-

DECRETO W 1.994, DE 2 DE SETEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a execução do Décimo Oitovo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das Concessões Ou-

torgadas na Período 196211980 n' 3, entre
Brasil e Chile, de 28 dejunlw de 1996.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legíslatívo n Q 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que os Pleuipotenciários do Brasil e do Chile, com
base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 28 de junho
de 1996, em Montevidéu, o décimo Oitavo Protocolo Adicional ao
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no Período 1962/1980 n Q 3, entre Brasil e Chile,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4527-4590, set. 1996
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DECRETA:

Art. 1· O Décimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no Período
1962/1980 n· 3, entre Brasil e Chile, apenso por cópia ao presente
decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,2 de setembro de 1996; 1750 da Independência e 108· da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 3.9.1996, págs. 17204117205.

DECRETO N" 1.995, DE 2 DE SETEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a execução da Ata de Reli·
{icaçãodo Protocolode Adequação doArordo
de Alcance Parcial de Renegociação n' 3,
entre Brasil e Chile, de 26 de junho de 1996.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n· 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de alcance parcial;
Considerando que a Secretaria-Geral da Associação Latino-Americana de Integração lavrou, em 26 de junho de 1996, a Ata de
Retificação do Protocolo de Adequação do Acordo de Alcance Parcial
de Renegociação n· 3, entre Brasil e Chile,
'-'UI. LelH
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DECRETA:
Art. I" A Ata de Retificação do Protocolo de Adequação do
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n" 3, entre Brasil e Chile,
apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão
inteiramente como nela se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 3.9.1996, pág. 17205.
DECRETO NO 1.996, DE 2 DE SETEMBRO DE 1996
Dispõe sobre remanejamento de cargos
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) entre o Ministério da Adminístmção Federole Reforma do Estado e o MinistérkJ
do Traballw e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério do Trabalho, oriundo da extinção de órgão
da Administração Pública Federal, um DAS 102.4;
II - do Ministério do Trabalho para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS 101.4.
Art. 2" Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
II ao Decreto n" 1.643, de 25 de setembro de 1995, passa a vigorar na
forma do Anexo II a este decreto.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revoga-se o Decreto nº 1.830, de 4 de março de 1996.
Brasília, 2 de setembro de 1996; 175º da lndependência e 108º da
República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MAClEL
PauloPaiva
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO I
(Decreto n" 1.996, de 2 de setembro de 1996)
Remanejamento de Cargos
DAS
Unitário

Código

DAS 101.4
DAS 102.4

3,08
3,08

Do Mare para o MTb (a)

Do MTbpara o Mare (b)

Quant.

Valor Total

Quant.

1

3,08

-

-

1

3,08

1

3,08

-

-

Soma

1

3,08

Saldo do Remanejamento (a) - (b)

-

-

Valor Total

-

-

(Decreto nº 1.996, de 2 de setembro de 1996)

ANEXOU
(Decreto nº 1.643, de 25 de setembro de 1995)
ANEXOU
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas - Ministério do Trabalho
Unidade

Cargos!
Funções
li'

4

Gabinete do Ministro

2
1
5

Denominação
Cargo/Função

NE/
DAS/

Assessor Especial
do Ministro
Assessor do Ministro
Chefe
Assessor

102.5
102.4
101.5
102.2

FG
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Cargos!

Unidade

Denominação
CargolFunção

NE!
DAS!
FG

Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria
Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe
Secretário Executivo
Assessor do
Secretário Executivo
Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.2
10U
101.4
101.2
101.1

1
1
3
2
64
69
92
1
2
2
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

Subsecretário
Assessor
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.2
101.1
101.3
101.2
101.1

1
1
3
1
1
3
5
1
1
2
6

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2

Funções

N'
Coordenação
Divisão
Serviço
Assessoria de Comunicação Socíal
Coordenação
Divisão
Serviço
Assessoria Internacional
Divisão
Serviço
Assessoria Parlamentar
Divisão
Serviço

Secretaria Executiva
Gabinete
Serviço
Coordenação-Geral do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço
Coordenação
Divisão
Serviço

Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Serviço
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Organização e
Modernização Administrativa
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
Coordenação
Divisão

4
1
1
1
1
5
4
1
3
1
1
5
2
1
4
1
6

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 9, p. 4527-4590, set. 1996

NE
102.4
101.4
101.1
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Unidade

Cargos!
Funções

N'
Coordenação-Geral de Informática

Coordenação
Divisão
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Serviço
Coordenação-Geral de Planejamento Setorial

Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação
Divisão
Consultoria Jurídica
Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos
Coordenação
Divisão

Secretaria de Relações do Trabalho

Serviço
Coordenação-Geral de Assuntos
Institucionais
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação Geral de Imigração
Coordenação
Divisão

Secretaria de Fiscalização do Trabalho
Serviço
Coordenação-Geral de Articulação
Institucional
Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
3
5
1
2
1
1
3
5
1
1
1
2

Denominação
CargolFunção

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

NE/
DAS/

FG

Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.5
102.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.5
102.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.6
101.5
102.2
101.1

8
1
1
1
2
1
1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Secretário
Secretário Adjunto
Assessor
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.6
101.5
102.2
101.1

1
4
7
2

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
3

Subsecretário
Assessor
Chefe
Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Chefe
Consultor
Assessor
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Secretário
Secretário Adjunto

Assessor
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Unidade

Cargosl
Funções

N'
Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho

Serviço
Coordenação-Geral de Normatização
Coordenação
Divisão
Serviço
Secretaria de PoUticas de Emprego e Salário

1
1
1
2
1
1
4

Secretário
Secretário Adjunto
Gerente de Programa
Assessor
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador

8

Chefe
Chefe

3

Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Emprego
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria de Formação e Desenvolvimento
Profissional

NE/
DAs/

FG
101.6
101.5
101.4
102.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.6
101.5

2
1
2
1

Secretário
Secretário Adjunto
Assessor do
Secretário
Assessor
Auxiliar
Chefe
Chefe

1
4
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
1
5
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
2
1
5
3
1
2
3
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Chefe
Coordenação-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
2
1
4

Secretário
Secretário Adjunto
Assessor
Gerente de Programa
Gerente de Projeto

101.6
101.5
102.2
101.4
101.3

1
1
2

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego e
do Abono Salarial
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Orçamento e
Administração Financeira do FAT
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Estatística do
Trabalho e Identificação Profissional

Denominação
Cargo/Função
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102.4
102.2
102.1
101.2
101.1
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Cargos!
Funções

Unidade

N'
4
6

Serviço
Delegacias Regionais do Trabalho
a) MGIRJIRS e SP

4
4
4
12
36
96
48
24
8
8
16
72
80
40
20

Serviço
Coordenação
Divisão

b)

BAlCEIESIGOIPAlPEIPRe SC

Divisão

Serviço

c) ACIAUAl\IIAP!MAIMTIMSIPBIPIIRNIROI
RRlSEtrO e DF
Serviço

Subdelegadas do Trabalho
Agências de Atendimento

b)

15
15
60
120
60
30
95
380
629

Denominação
CargolFunção

NEI
DASI
FG

Auxiliar de Projeto
Chefe

101.2
101.1

Delegado
Auxiliar
Chefe
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.1
101.3
101.2
FG-1
FG·2
FG-3
101.4
102.1
101.2
101.1
FG-1
FG-2
FG·3

Delegado
Auxiliar
Chefe
Chefe

Delegado
Auxiliar
Chefe

Subdelegado
Chefe

101.3
102.1
101.1
FG-1
FG·2
FG-3
101.1
FG-1
FG-1

Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério do Trabalho
Situação Atual e Nova
Código

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

DAS

Situação Atual

Situação Nova

Unitário

Quant.

Valor Total

Quant.

Valor Total

6,52
4,94

5
9
35
69
147
278

32,60

5
9
34
69
147
278

32,60

3,08

1,24
1,11
1,00

44,46
107,80
85,56

163,17
278,00

44,46
104,72
85,56

163,17
278,00
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DAS

Código

Unitário

4,94

DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.2
DAS 102.1

Situação Atual
Quant.

Situação Nova
Quant.

Valor Total

21,56
21,09
35,00

4
8
19
35

19,76
24,64
21,09
35,00

608

809,00

608

809,00

1.369
217
166

424,39
52,08
31,54

1.369
217
166

424,39
52,08

Subtotal2 (+)

1.752

508,01

1.752

508,01

Total

2.360

1.317,01

2.360

1.317,01

3,08
1,11
1,00

Subtotal1 (+)
0,31
0,24
0,19

FG-1
FG-2
FG-3

4
7
19
35

Valor Total
19,76

31,54

DECRETO N.º 1.997, DE 3 DE SETEMBRO DE 1996
Dá nova redação ao art. 3º do Decreto
nº 1.697, de 13 de novembro de 1995, que
cria o Grupo-Executivo do Setor Pesqueiro
(GespeJ.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, inciso IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O art. 3º Decreto nº 1.697, de 13 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º O Gespe será integrado por um representante de
cada ministério a seguir indicado:

x-

do Ministério da Fazenda.

........................................................................................................»

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Clóvis de Barros Carvalho
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DECRETO Nº 1.998, DE 3 DE SETEMBRO DE 1996
Dispõe sobre remanejamento dos cargos
em comissão que menciona e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLlCA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLlCA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, inciso IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1º Ficam remanejados, em caráter temporário, até 31 de
dezembro de 1996, do Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado, oriundos de órgãos extintos da Administração Pública
Federal, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS):
I - para o Ministério da Previdência e Assistência Social um
DAs 102.5, um DAS 101.4, e oito DAS 101.1;
n - para o Instituto Nacional de Seguro Social dois DAS 101.4.
§ 1º Os cargos em comissão objeto deste remanejamento não
integrarão as respectivas Estruturas Regimentais do Ministério da
Previdência Social e do Instituto Nacional de Seguro Social, devendo
constar do ato de nomeação de transitoriedade, mediante remissão
ao caput deste artigo.
§ 22 Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, os cargos
em comissão ora remanejados serão restituídos ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados
exonerados os titulares neles investidos.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO N" 1.999, DE 4 DE SETEMBRO DE 1996
Aprova a alteração do art. 8º do Estatuto
Social da Companhia de Pesquisa de Recu-.
sos Minerais (CPRM)

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 3º do Decreto-Lei nº 764, de 15 de agosto de 1969,
DECRETA:
Art. 1º O art. 8º do Estatuto Social da Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais (CPRM), aprovado pelo Decreto nº 1.524, de 20
de junho de 1995, passa a vigorar COm a seguinte redação, conforme
deliberação da Assembléia Geral Extraordinária da Empresa, realizada em 18 de abril de 1996:
«Art. 8º O Capital Social integralizado é de R$ 33.324.235,41
(trinta e três milhões, trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e
trinta e cinco reais e quarenta e um centavos), dividido em
3.275.117 (três milhões, duzentas e setenta e cinco mil, cento e
dezessete) ações ordinárias e 394.612 (trezentas e noventa e
quatro mil, seiscentas e doze) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal».

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Raimundo Brito

DECRETO N.º 2.000, DE 4 DE SETEMBRO DE 1996
Institui a hora de verão. em parte do
Território Nacional, no período que indica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
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confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista o
disposto no art. 12, inciso I, alínea b, do Decreto-Lei nº 4.295, de 13
de maio de 1942,
DECRETA:
Art. 1º A partir de 0:00 (zero) hora do dia 6 de outubro de 1996,
até 0:00 (zero) hora do dia 16 de fevereiro de 1997, vigorará a hora de
verão, em parte do Território NacionaI, adiantada em 60 (sessenta)
minutos em relação à hora legaI.
Art. 2º A hora de verão a que se refere o artigo anterior será
instituída nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e no Distrito FederaI.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raimundo Brito

DECRETO Nº 2.001, DE 5 DE SETEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a criação do Programa de
Reorientação Institucional do Ministro da
Agricultura e do Abastecimento (Prima).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e
Considerando a necessidade de modernização do Aparelho do
Estado brasileiro com vista à competitividade do setor agrícola,
DECRETA:
Art. 1º Fica criado, no ãmbito do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, como unidade-piloto do Plano Diretor de Reforma do
Aparelho do Estado, o Programa de Reorientação Institucional do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento (Prima).
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Art. 2· O Prima tem como objetivo formular e operacionalizar
as ações de reformulação do Ministério da Agricultura e do Abasteci_
mento, dentro da visão de cadeias agroprodutivas, seus agentes e
processos, de forma a propiciar sua adequação aos novos cenários
internos e externos determinados pela globalização econômica, à
busca da competitividade do setor e à Reforma do Aparelho do Estado.
Art. 3· A execução do Prima efetivar-se-á com apoio de agentes
da cadeia agroprodutiva junto ao Conselho Nacional de Política
Agricola.
Art. 4· Cabe ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento
com a colaboração técnica do Ministério da Administração Federal ~
Reforma do Estado, consoante os pressupostos do Plano Diretor da
Reforma do Aparelho do Estado, a formulação da estratégia e da
metodologia de elaboração dos projetos executivos, a serem implementados pelos órgãos e entidades do ministério.
Art. 5· Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N· 2.002, DE 9 DE SETEMBRO DE 1996
Concede indulto, comuta penas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XII, da Constituição, e tendo em vista a decisão
do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, bem como
a salutar tradição comemorativa do Natal, de conceder perdão aos
condenados em condições de merecê-lo, proporcionando novas oportunidades aos que se mostram recuperados para o convívio social,
como estimulo ao esforço de proceder com dignidade e de ser útil ao
próximo,
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DECRETA:

Art. 1· É concedido indulto:
I - ao condenado à pena privativa de liberdade não superior
a seis anos, que cumprir, até 25 de dezembro de 1996, um terço da
pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente;
11 - ao condenado à pena privativa de liberdade que se encontre em estágio avançado de doença incurável, comprovado por laudo
circunstanciado de médico oficial ou, na falta deste, de médico designado, desde que não haja oposição do beneficiado;
111 - ao condenado à pena privativa de liberdade superior a seis
anos, desde que tenha, até 25 de dezembro de 1996, completado sessenta
anos de idade, comprovada por documento hábil, e cumprido, no núnimo,
um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente;
IV - ao condenado à pena privativa de liberdade superior a seis
anos, que tenha, comprovadamente, cometido o crime com menos de
21 anos de idade e cumprido, até 25 de dezembro de 1996, no núnimo,
um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente;
V ---o. ao condenado, pai ou mãe de filho menor de doze anos de
idade incompletos até 25 de dezembro de 1996, de cujos cuidados este
comprovadamente necessite, desde que tenha cumprido, até aquela
data, no mínimo, um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se
reincidente;
VI - ao condenado que tenha cumprido, ininterruptamente,
qninze anos da pena, se não reincidente, ou vinte anos, se reincidente.
Parágrafo único. Concedido indulto na forma do inciso 11deste
artigo, o indultado terá direito a assistência à saúde, nos termos do
art. 196 da Constituição Federal.
Art. 2· O condenado que, até 25 de dezembro de 1996, tenha
cumprido, no mínimo, um quarto da pena, se não reincidente, ou um
terço, se reincidente, e não preencha os requisitos do art. 1· e seus incisos
terá comutada sua pena privativa de liberdade da seguinte forma:
I - pena até dez anos, redução de um terço para os não
reincidentes e um quarto para os reincidentes;
11 - pena superior a dez anos e até vinte anos, redução de um
quarto para os não reincidentes e um quinto para os reincidentes;
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IH - pena superior a vinte anos de reclusão, redução de um
quinto para os não reincidentes e um sexto para os reincidentes.
Art. 3' O disposto nos arts. I" e 2' é aplicável ainda que da
sentença condenatória transitada em julgado para a acusação tenha
sido interposto recurso pela defesa, sem prejuízo do julgamento pela
instância superior.
Parágrafo único. Não impede a concessão do indulto e da comutação o recurso da acusação a que for negado provimento ou que seja
provido sem alterar as condições exigidas para esses beneficios.
Art. 4' A pena pecuniária não impede a concessão do indulto Ou
da comutação.
Art. 5' Este decreto não se aplica ao condenado favorecido com a
comutação concedida pelo Decreto n' 1.645, de 26 de setembro de 1995.
Quanto aos beneficiados por anteriores comutações, o cálculo dos beneficios deve ser efetuado sobre o restante da pena, observando-se a
remição, nos termos do art. 126 da Lei n' 7.210, de 11 de julho de 1984.
Art. 6' Constituem, também, requisitos do indulto e da comutação:
I - ter o condenado demonstrado bom comportamento durante os últimos doze meses de cumprimento da pena privativa de
liberdade, comprovado mediante atestado da autoridade responsável
pela custódia;
H - ter o condenado revelado condições pessoais favoráveis à sua
permanência na comunidade, quando concedida a suspensão condicional da execução da pena, desde que cumprida, no mínimo, metade do
período de prova, com exata observância das condições impostas;
IH - ter o condenado conduta reveladora de condições pessoais
que lhe permitam a reinserção social, quando submetido a livramento
condicional.
Parágrafo único. As exigências deste artigo não se aplicam à
hipótese do inciso H do art. l' deste decreto.
Art. 7' Este decreto não beneficia:
I - o condenado por decisão transitada em julgado que, embora solvente, tenha deixado de reparar o dano causado pelo crime;
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H - o condenado que, nos últimos três anos, tenha participado
de rebelião;
HI - os condenados pelos crimes referidos na Lei nº 8.072, de
25 dejulho de 1990, modificada pela Lei nº 8.930, de 6 de setembro
de 1994, ainda que cometidos anteriormente a sua vigência;
IV - os condenados pelos crimes contra a administração pública definidos nos Capítulos I e H do Título XI do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de setembro de 1940 (Código Penal);
V - os condenados pelos crimes contra a administração militar definidos nos Capítulos H, III, IV, VI e VII do Título VII, Parte
Especial, Livro I, do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969
(Código Penal Militar);
VI - os condenados pelos crimes definidos nos incisos I e H do
art. 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe
sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores.
Parágrafo único. Este decreto também não beneficia os condenados pelos crimes definidos no Código Penal Militar que correspondam às hipóteses previstas no inciso IH deste artigo.

Art. 82 O indulto de que trata este decreto não se estende às
penas de multa e às penas restritivas de direito.
Art. 9º As penas que correspondem a infrações diversas devem
somar-se para efeito do indulto e da comutação, observado o disposto
no art. 7º, incisos IH, IV, V e VI, deste decreto.
Art. 10. As autoridades que custodiarem o condenado encaminharão ao Conselho Penitenciário, no prazo de trinta dias contados
da publicação deste decreto, indicação daqueles que satisfaçam os
requisitos necessários, acompanhada das informações sobre a vida
prisional.
§ 1Q As informações deverão conter:
a) cálculo de liquidação de penas com a indicação dos crimes e
as penas correspondentes, ou, na hipótese do art. 3Q deste decreto, a
quantidade de pena privativa de liberdade imposta ao condenado pela
sentença recorrida;

b) cópia das sentenças condenatórias e acórdãos, se houver;
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c) folha de antecedentes;

d) situação econômica do condenado quanto às condições para a
reparação do dano causado pelo crime.

§ 2' A iniciativa das providências deste artigo, no caso do art.
1', inciso II, deste decreto, caberá também ao médico que assiste o
condenado.
§ 3' Na hipótese do art. 6', incisos II e III, deste decreto, as
informações relativas ao condenado submetido à suspensão condicin,
nal da execução da pena, ou livramento condicional, deverão ser
encaminhadas pela autoridade ou entidade incumbida da fiscalização
do cumprimento das condições impostas ou da observação cautelar de
proteção do liberado.
§ 4' Nos casos referidos no parágrafo anterior, a falta de informações poderá ser suprida por documento idôneo.

§ 5' O Conselho Penitenciário do Estado ou do Distrito Federal,
no prazo de trinta dias, encaminhará as indicações por ele examinadas, com parecer obrigatório, ao Juízo da Execução.
§ 6' A decisão do Juízo da Execução, que conceder ou negar os
benefícios previstos neste decreto, será fundamentada e prolatada
dentro de trinta dias a contar do recebimento da manifestação do
.
Conselho Penitenciário.

Art. 11. Os órgãos centrais da Administração Penitenciária
preencherão o quadro estatístico, de acordo com o modelo anexo a este
decreto, devendo encaminhá-lo, até 31 de março de 1997, ao Departamento Penitenciário Nacional (Depen) da Secretaria de Justiça do
Ministério da Justiça.
Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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INDULTO DE NATAL 1996
Anexo ao Decreto n" 2.002, de 9 de setembro de 1996
Beneficiados pelos Artigos

Motivos Determinantes
da Condenação
Crimes Contra a Pessoa

2'

l'

Masc.

Fero.

3'
Fem

Masc.

Masc.

Fero.

Homicídio simples
Homicídio privilegiado
Infanticídio
Lesões corporais

outros
Crimes Contra o Patrimônio

Furto simples
Furto qualificado
Roubo simples

Rouboqualificado
Estelionato

Outros
Crimes Contra 08 Costumes
Corrupção de menor

I

I

Outros

I

I

Crimes Contra a paz Pública

Quadrilha ou bando
Outros
Outros Crimes
Contravenções
Total

DECRETO N" 2.003, DE 10 DE SETEMBRO DE 1996
Regulamenta a produção de energia elétrica por produtor independente e por autoprodutor e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n" 9.074, de 7 de julho de 1995,
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DECRETA:
CAPÍTULO I

Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 1° A produção de energia elétrica, por produtor independente e por autoprodutor, depende de concessão ou autorização,
que será outorgada na forma da legislação em vigor e deste decreto.

Art. 2° Para fins do disposto neste decreto, considera-se:
I - produtor independente de energia elétrica, a pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou
autorização para produzir energia elétrica destinada ao comércio de
toda ou parte da energia produzida, por sua conta e risco;
II - autoprodutor de energia elétrica, a pessoa física ou jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou
autorização para produzir energia elétrica destinada ao seu uso
exclusivo.
Art. 3° Dependem de concessão de uso de bem público, precedida de licitação:
I - o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a l.OOOkW, por produtor independente;
II - o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 1O.OOOkW, por autoprodutor.
§ 10 As licitações dos aproveitamentos hidráulicos a que se
refere este artigo serão realizadas por iniciativa do poder concedente,
ou a pedido de qualquer interessado, na forma estabelecida neste
decreto.
§ 2° O órgão regulador e fiscalizador do poder concedente definirá o aproveitamento ótimo do potencial hidráulico a ser licitado.
§ 3° Considera-se aproveitamento ótimo todo potencial definido
em sua concepção global pelo melhor eixo do barramento, arranjo
físico geral, níveis d'água operativos, reservatório e potência, integrante da alternativa escolhida para divisão de quedas de uma bacia
hidrográfica.
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§ 4' O órgão regulador e fiscalizador do poder concedente poderá autorizar o interessado a realizar, por sua conta e risco, os estudos
técnicos necessários para a definição do aproveitamento ótimo, ficando assegurado, no caso de aprovação desses estudos e sua inclusão no
programa de licitações do poder concedente, o ressarcimento dos
custos incorridos, pelo vencedor da licitação, nas condições e valores
estabelecidos no edital.
§ 5' Os estudos, inclusive os de impacto ambiental, e levantamentos visando à definição do aproveitamento ótimo relativo ao
potencial hidráulico, aprovados pelo órgão regulador e fiscalizador do
poder concedente, serão fornecidos a todos os interessados na licitação, mediante ressarcimento, na forma estabelecida no edital.

Art. 4' Dependem de autorização:
I - a implantação de usina termelétrica de potência superior
a 5.000kW, destinada a autoprodutor e a produtor independente;
II - o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 1.000kW e igual ou inferior a 1O.000kW, por autoprodutor.

Art. 5' O aproveitamento de potencial hidráulico igualou inferior a 1.000kW e a implantação de usina termelétrica de potência
igualou inferior a 5.000 kW independem de concessão ou autorização,
devendo, entretanto, ser comunicados ao órgão regulador e fiscalizador do poder concedente, para fins de registro.
Parágrafo único. O aproveitamento de potencial hidráulico de
que trata este artigo, que vier a ser afetado por aproveitamento ótimo
de curso d'água, definido nos termos do § 3º do art. 3º, não acarretará
ônus de qualquer natureza ao poder concedente.

Seção II
Da Licitação e do Contrato

Art. 6' A licitação para outorga de concessão a produtor independente e a autoprodutor obedecerá ao disposto na lei geral de
licitações, na Lei n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber,
ao estabelecido neste decreto e no respectivo edital.
Art. 7' Os requisitos para a habilitação ficarão limitados à
comprovação da regularidade jurídico-fiscal e da qualificação técnica
e econômico-financeira dos interessados.
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o edital da licitação estabelecerá que, quando participarem e forem vencedoras empresas reunidas em consórcio, a concessão
será outorgada de forma compartilhada entre elas, na proporção da
participação de cada uma, ficando a empresa líder do consórcio responsável, perante o poder concedente, pelo cumprimento do contrato, sem
prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas.
Art. 8Q

Parágrafo único. No caso de licitação para produção independente, o edital poderá prever, alternativamente, que os consorcia.
dos constituam empresa específica, com a participação proporcional
de cada um deles, que será a responsável pelo cumprimento do
contrato de concessão.
Art. 9Q As concessões relativas aos aproveitamentos de potenciais hidráulicos serão outorgadas a título oneroso.
Parágrafo único. O edital da licitação indicará as condições de
aceitabilidade das propostas, o critério de julgamento e a forma do
pagamento devido pela outorga da concessão.

Art. 10. As concessões e autorizações, de que trata este decreto,
terão prazo de até trinta e cinco e de até trinta anos, respectivamente,
contado da data de assinatura do contrato ou do ato autorizativo,
podendo ser prorrogado, a critério do órgão regulador e fiscalizador do
poder concedente, nas condições estabelecidas no respectivo contrato.
§ 1Q A prorrogação deverá ser requerida até 36 meses anteríores à data final do respectivo contrato.
§ 2Q A falta de manifestação do órgão regulador e fiscalizador
do poder concedente nos dezoito meses seguintes ao pedido será
havida como concordância com a prorrogação, nas mesmas condições
vigorantes.

Art. 11. A concessão para aproveitamento de potencial hidráulico será formalizada mediante Contrato de Concessão de Uso de Bem
Público.
§ 1Q São cláusulas essenciais do contrato de concessão de uso do
bem público as que definem:
a) os direitos e as obrigações do produtor independente, ou do
autoprodutor, na exploração do aproveitamento hidráulico;
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b) as condições de operação da usina e de comercialização da
energia elétrica produzida;

c) os encargos financeiros da exploração da energia elétrica,
conforme disposto na Seção V deste capítulo;
d) as penalidades a que estará sujeito o produtor independente
ou autoprodutor e as hipóteses de caducidade da concessão;

e) as condições em que será admitida a transferência da concessão.
§ 2· A minuta do contrato constituirá anexo do edital da licitação.

Art. 12. Nos casos de autorização, o ato do poder concedente
indicará os direitos e obrigações do autorizado e as hipóteses de
revogação.
SeçãoIII
Do Acesso aos Sistemas de Tratamento e de Distribuição

Art. 13. Para garantir a utilização e a comercialização da energia produzida, o produtor independente e o autoprodutor terão assegurado .o livre acesso aos sistemas de transmissão e de distribuição
de concessionários e permissionários de serviço público de energia
elétrica, mediante o ressarcimento do custo de transporte envolvido.
Parágrafo úuico. O órgão regulador e fiscalizador do poder concedente definirá, em ato específico, os critérios para determinação do
custo de transporte, que deverá explicitar as parcelas relativas à
transmissão e à distribuição, assegurado o tratamento isonõmico
para os produtores independentes e autoprodutores perante os concessionários e permissionários do serviço público de energia elétrica.

Seção IV
Da Modalidade da Operação Energética

Art. 14. A operação energética das centrais geradoras de produtor independente e de autoprodutor poderá ser feita na modalidade
integrada ou não integrada.
§ 1· Considera-se operação integrada ao sistema aquela em que
as regras operativas buscam assegurar a otimização dos recursos
eletroenergéticos existentes e futuros.
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§ 2º Sempre que a central geradora, em função de sua capacidade e da sua localização, interferir significativamente na operação
do sistema elétrico, o contrato de concessão ou o ato autorizativo
disporá sobre a necessidade de sua operação integrada, de acordo com
os critérios e as regras de otimização do respectivo sistema, sujeita
aos ônus e benefícios decorrentes.
§ 3º A operação da central geradora integrada será determina,
da com base nos estudos realizados pelos órgãos responsáveis pela
operação otimizada do sistema elétrico.
§ 4º Fica assegurado ao produtor independente e ao autoprodutor, que operem na modalidade integrada, o recebimento de energia
do sistema, de modo a garantir o cumprimento de seus contratos de
fornecimento, nos casos em que for determinada a redução do despacho de suas usinas pelos órgãos responsáveis pela operação otimizada
do sistema.
§ 5º As usinas termelétricas destinadas à autoprodução operarão na modalidade não integrada, podendo ser interligadas ao sistema elétrico.

Art. 15. Os contratos de concessão e as autorizações definirão,
nos casos de operação integrada ao sistema, o montante de energia
anual, em MWh, e a potência, em MW, que poderão ser comercializados, ou utilizados para consumo próprio, pelo produtor independente
ou autoprodutor, e as formas pelas quais esses valores poderão ser
alterados.
Parágrafo único. Nos casos de operação não integrada ao sistema, 08 contratos de concessão ou as autorizações definirão o montante
de potência, em MW, associado ao empreendimento e as formas pelas
quais esse valor poderá ser alterado.

Seção V
Dos Encargos Financeiros da Exploração de Energia Elétrica
Art. 16. A partir da entrada em operação da central geradora
de energia elétrica, o produtor independente e o autoprodutor sujeitar-se-ão aos seguintes encargos, conforme definido na legislação
específica e no respectivo contrato:
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I - compensação financeira aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da
União, pelo aproveitamento de recursos hídricos, para fins de geração
de energia elétrica;
II - taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica, a ser
recolhida nos prazos e valores estabelecidos no edital de licitação e
nos respectivos contratos;
III - quotas mensais da Conta de Consumo de Combustíveis
(CCC), subconta Sul/Sudeste/Centro-Oeste ou Subconta Norte/Nordeste:
a) incidente sobre a parcela de energia consumida por autoprodutor que opere na modalidade integrada no sistema em que estiver
conectado;
b) incidente sobre as parcelas de energia consumida ou comercializada com consumidor final, nos termos dos incisos II, IV e V do
art. 23 deste decreto, por produtor independente que opere na modalidade integrada no sistema em que estiver conectado;

IV - quotas mensais da Conta de Consumo de Combustíveis
(CCC), subconta sistemas isolados, incidentes sobre as parcelas de
energia comercializada com consumidor final por produtor independente, nos termos dos incisos II, IVe V do art. 23.

Seção VI
Da Fiscalização e das Penalidades

Art. 17. O órgão regulador e fiscalizador do poder concedente,
diretamente, por intermédio de empresas especializadas ou mediante
convênios com órgãos estaduais, exercerá a fiscalização técnica das
obras referentes aos aproveitamentos de potenciais hidráulicos por
produtor independente e autoprodutor, visando garantir a compatibilidade com os projetos aprovados.
§ 1º O órgão regulador e fiscalizador poderá autorizar ou determinar revisões dos projetos, inclusive para adequá-los à definição do
aproveitamento ótimo.
§ 2º Também serão objeto de fiscalização as instalações e a
operação das centrais geradoras que operem na modalidade integraCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4527-4590, set. 1996
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da, podendo o órgão regulador e fiscalizador determinar as correções
que forem consideradas necessárias para assegurar a adequada inserção dessas centrais geradoras no sistema elétrico.
Art. 18. O descumprimento das normas legais e regulamentares e o desatendimento às instruções e recomendações do órgão
regulador e fiscalizador do poder concedente, inclusive as constantes
do contrato, sujeitarão o produtor independente e o autoprodutor às
penalidades de advertência e multa, conforme definido em contrato
ou ato autorizativo, sem prejuízo do disposto no art. 22.

Seção VII
Dos Bens Utilizados na Produção de Energia Elétrica

Art. 19. Os bens e as instalações utilizados na produção de
energia elétrica a partir do aproveitamento de potencial hidráulico e
as linhas de transmissão associadas, desde o iuício da operação da
usina, não poderão ser removidos ou alienados sem prévia e expressa
autorização do órgão regulador e fiscalizador do poder concedente.
§ 1º O produtor independente e o autoprodutor poderão oferecer
os direitos emergentes da concessão ou da autorização, compreendendo, dentre outros, a energia elétrica a ser produzida e a receita
decorrente dos contratos de compra e venda dessa energia, bem assim
os bens e instalações utilizados para a sua produção, em garantia de
financiamentos obtidos para a realização das obras ou serviços.
§ 2º No caso de inadimplência do produtor independente ou
autoprodutor, poderá o poder concedente:
a) autorizar a transferência do contrato de concessão ou da
autorização a qualquer interessado que atenda aos requísitos de
qualificação técnica e econômico-financeira, previstos no edital da
licitação ou ato autorizativo;
b) declarar a caducidade da concessão, ou revogar a autorização,
e promover nova outorga, para a mesma ou para outra finalidade.

§ 3º A execução da garantia não poderá comprometer a continuidade da exploração da central geradora.
§ 4º Na hipótese prevista na alínea b do § 2º, o poder concedente
utilizará os recursos gerados com a nova licitação ou outorga para
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indenização da parcela dos investimentos já realizados e ainda não
amortizados, podendo, inclusive, transferir diretamente aos credores
do concessionário ou autorizado a parcela que a eles couber, até o valor
dos débitos não liquidados e observado o limite da indenização aqui
referida.
Art. 20. No final do prazo da concessão ou autorização, os bens
e as instalações realizados para a geração independente e para a
autoprodução de energia elétrica em aproveitamento hidráulico passarão a integrar o patrimônio da União, mediante indenização dos
investimentos ainda não amortizados.
§ 1º Para determinação do montante da indenização a ser paga,
serão considerados os valores dos investimentos posteriores, aprovados e realizados, não previstos no projeto original, e a depreciação
apurada por auditoria do poder concedente.
§ 2º No caso de usinas termelétricas, não será devida indenização dos investimentos realizados, assegurando-se, porém, ao produtor
independente ou ao autoprodutor remover as instalações.

Seção VIII
Da Encampação e Caducidade

Art. 21. Por motivo de interesse público, o poder concedente
poderá promover a encampação dos bens e instalações utilizados na
produção independente ou autoprodução de energia elétrica, assegurado ao interessado o direito à prévia indenização, nos termos da
legislação em vigor.
Art. 22. A inadimplência contratual acarretará, a critério do
poder concedente, a aplicação das sanções previstas no respectivo
contrato ou a declaração de caducidade da concessão ou revogação da
autorização.
§ 1º A declaração de caducidade deverá ser precedida da verificação da inadimplência, através de processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
§ 2º Não será instaurado o processo administrativo antes de
notificados, ao produtor independente ou autoprodutor, os fatos constitutivos da inadimplência, fixando-lhe prazo para correção das irregularidades.
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§ 3' A caducidade da concessão ou a revogação da autorização
não acarretará, para o poder concedente, qualquer responsabilidade
em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos pelo produtor independente ou autoprodutor, com relação a terceiros, inclusive seus empregados, ressalvada a indenização dos in.
vestimentos realizados, apurada na forma do disposto no caput do art.
20, deduzidos os valores das penalidades e dos danos porventura
decorrentes do fato motivador da caducidade.
CAPÍTULO II
Das Disposições Relativas ao Produtor Independente
Art. 23. O produtor independente poderá comercializar a potência e/ou energia com:

I - concessionário ou permissionário de serviço público de
energia elétrica;
II - consumidores de energia elétrica nas condições estabelecidas nos arts. 15 e 16 da Lei n' 9.074, de 1995;

III - consumidores de energia elétrica integrantes de complexo
industrial ou comercial, aos quais forneça vapor ou outro insumo
oriundo de processo de cogeração;
IV - conjunto de consumidores de energia elétrica, independentemente de tensão e carga, nas condições previamente ajustadas com o concessionário local de distribuição;
V - qualquer consumidor que demonstre ao poder concedente
não ter o concessionário local lhe assegurado o fornecimento no prazo
de até 180 dias, contado da respectiva solicitação.
Parágrafo único. A comercialização de energia elétrica nas hipóteses dos incisos I, IV e V deste artigo deverá ser feita a preços
sujeitos aos critérios gerais fixados pelo poder concedente.

Art. 24. Os contratos de comercialização de energia elétrica,
celebrados entre o produtor independente e o concessionário ou permissionário de serviço público de energia elétrica, deverão ser submetidos por estes à homologação do órgão regulador e fiscalizador do
poder concedente.
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Art. 25. Mediante ajuste com os concessionários ou permissionários de serviço público de energia elétrica e prévia autorização do
órgão regulador e fiscalizador do poder concedente, poderá o produtor
independente permutar blocos de energia elétrica economicamente
equivalentes:
I - para possibilitar o consumo em instalações industriais de
propriedade do produtor independente;
H - para atender a consumidores interessados na energia
elétrica do produtor independente, nas hipóteses previstas no art. 23;
IH - para atender a necessidades localizadas de energia elétrica, justificadas pelos concessionários ou permissionários do serviço
público de distribuição.
Parágrafo único. O contrato de permuta deverá explicitar os
custos das transações de transmissão e distribuição envolvidos.
Art. 26. O produtor independente integrado, ou que operar
usinas térmicas em sistemas isolados, e comercializar energia elétrica nos termos dos incisos I, IV e V do art. 23, poderá utilizar o
mecanismo de ressarcimento do custo de combustíveis instituído na
Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), mediante autorização do
órgão regulador e fiscalizador do poder concedente.
Parágrafo único. No caso de comercialização de apenas parte da
energia produzida, a utilização do mecanismo previsto neste artigo
ficará limitada à parcela comercializada.

CAPÍTULO IH
Das Disposições Relativas ao Autoprodutor
Art. 27. A outorga de concessão ou de autorização a autoprodutor estará condicionada à demonstração, perante o órgão regulador e
fiscalizador do poder concedente, de que a energia elétrica a ser
produzida será destinada a consumo próprio, atual ou projetado.
Art. 28. Mediante prévia autorização do órgão regulador e fiscalizador do poder concedente, será facultada:
I - a cessão e permuta de energia e potência entre autoprcdutares consorciados em um mesmo empreendimento, na barra da
USIna;
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11 - a compra, por concessionário ou permissionário de serviço
público de distribuição, do excedente da energia produzida;

IH - a permuta de energia, em montantes economicamente
equivalentes, explicitando os custos das transações de transmissão
envolvidos, com concessionário ou permissionário de serviço público
de distribuição, para possibilitar o consumo em instalações industriais do autoprodutor em local diverso daquele onde ocorre a geração.
Art. 29. A parcela de energia produzida por autoprodutor que
operar usinas térmicas em sistemas isolados, adquirida por concessionário ou permissionário do serviço público de distribuição, nos
termos do inciso H do artigo anterior, fará jus ao ressarcimento do
custo de combustíveis instituído na Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), mediante autorização do órgão regulador e fiscalizador
do poder concedente.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais
Art. 30. A requerimento justificado do interessado, o poder
concedente poderá declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, de terrenos e
benfeitorias, de modo a possibilitar a realização de obras e serviços
de implantação de aproveitamento hidráulico ou de usina termelétrica, cabendo ao produtor independente ou autoprodutor interessado
promover, amigável ou judicialmente, na forma da legislação específica, a efetivação da medida e pagar as indenizações devidas.
Art. 31. O órgão regulador e fiscalizador do poder concedente
expedirá as normas complementares, necessárias à aplicação do
disposto neste decreto.
Art. 32. Fica revogado o Decreto n' 915, de 6 de setembro de
1993.
Art. 33. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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DECRETO Nº 2.004, DE 11 DE SETEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a comunicação social do

PoderExecutivoFederaL

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista o disposto no art. 37, §
1·, da Constituição, e no art. 6·, §§ 1" e 2·, da Lei n· 6.650, de 23 de
maio de 1979,
DECRETA:
Art. 1· A comunicação social do Poder Executivo Federal será
executada de acordo com o disposto neste decreto e terá como objetivos
principais:
I - disseminar informações sobre assuntos de interesse dos
mais diferentes segmentos sociais;
II - estimular a sociedade a participar do debate e da definição de políticas públicas essenciais para o desenvolvimento do País;
III - realizar ampla difusão dos direitos do cidadão e dos serviços colocados à sua disposição;
IV - ' explicar os projetos propostos pelo Executivo Federal nas
principais áreas de interesse da sociedade;
V - promover o Brasil no exterior;
VI - atender às necessidades de informação de clientes e usuários das entidades da administração indireta e das sociedades sob
controle direto e indireto da União.
Parágrafo único. É vedada a publicidade que, direta ou indiretamente, caracterize promoção pessoal de autoridade ou de servidor
público.
Art. 2· As ações de comunicação social compreendem as áreas de:
I
imprensa;
II - relações públicas;
III - publicidade, que abrange a:
a) propaganda institucional e mercadológica;
b) publicidade legal;
c) promoção institucional e mercadológica.
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Art. 3º O Sistema Integrado de Comunicação Social da Administração Pública Federal, instituído pelo Decreto nº 785, de 27 de
março de 1993, passa a denominar-se Sistema de Comunicação Social
do Poder Executivo Federal (Sicom).
Art. 4º Integram o Sicom a Secretaria de Comunicação Social
da Presidência da República (Secom), como órgão central, e as unidades administrativas dos ministérios e dos órgãos da Presidência da
República que tenham a atribuição de gerir atividades de comunicação social, como órgãos setoriais.
Parágrafo único. Integram ainda o Sicom as unidades administrativas das autarquias, fundações e sociedades sob controle direto ou
indireto da União que tenham a atribuição expressa no caput deste
artigo.
Art. 5º As unidades administrativas de que trata o art. 4º e Seu
parágrafo único obedecerão às diretrizes e orientações técnicas do
órgão central do Sicom, sem prejuízo da subordinação administrativa
a seus respectivos órgãos, entidades e sociedades.
Art. 6º As ações de comunicação social serão orientadas pelo
Plano de Comunicação Institucional (PCn, elaborado pela Secom, e
pelos Planos Anuais de Comunicação (PAC), elaborados pelos demais
integrantes do Sicom.
§ 1º O PCI estabelecerá as políticas e diretrizes globais de
comunicação social e consolidará a programação das ações prioritárias para a comunicação do Poder Executivo Federal com a sociedade,
abrangendo as áreas de:
a) publicidade, imprensa e relações públicas dos órgãos de que
trata o caput do art. 4º;
b) propaganda e promoção institucionais das entidades e sociedades de que trata o parágrafo único do art. 4º.

§ 2º O PAC estabelecerá as políticas e diretrizes de comunicação social de cada órgão, entidade e sociedade de que trata o art. 4º e
seu parágrafo único e definirá suas ações, metas, segmentos de
público, cronogramas de execução, meios a serem utilizados e recursos financeiros.
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Art. 7º Cabe ao órgão central:

L - exercer a coordenação, supervisão e controle do Sicom;
H - expedir normas e instruções para o cumprimento do
disposto neste decreto;
IH - elaborar e submeter o PCI, até 31 de dezembro de cada
ano, à aprovação do Presidente da República;
IV - coordenar a revisão e aprovar os ajustes eventualmente
necessários nas ações, metas, prazos e recursos previstos nos PAes
dos integrantes do Sicom, para compatibilizá-los com o PCI;
V - coordenar o planejamento, o desenvolvimento e a execução das ações de publicidade dos órgãos setoriais;
VI - coordenar a consolidação dos planos de mídia das ações
mencionadas no inciso anterior, assim como as respectivas negociações com os veículos de comunicação;
VII - coordenar o planejamento, o desenvolvimento e a execução das ações de propaganda e promoção institucionais, abrangidas
pelo PCI, dos órgãos, das entidades e das sociedades de que trata o
parágrafo único do art. 4';
VIH - proporcionar informações sistemáticas que orientem a
escolha, a oportunidade e o enfoque de temas suscetíveis de ações de
imprensa e de relações públicas dos órgãos, das entidades e das
sociedades integrantes do Sicom;

IX - identificar a necessidade de revisões e ajustes periódicos
no PCI e submetê-los à aprovação do Presidente da República;
X - promover avaliações sistemáticas dos resultados das
ações de comunicação social e do desempenho das empresas contratadas para prestar serviços de publicidade.
Art. 8º Cabe aos órgãos setoriais:

I - elaborar e submeter seus PACs à Secom, até 31 de outubro de cada ano;
H - promover os ajustes, indicados pela Secom, em seus PACs;
HI - submeter à Secom as alterações indispensáveis em seus
PACs, detectadas no curso de sua execução;
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IV - emitir parecer sobre os PACs apresentados pelas entidades e sociedades vinculadas e submetê-lo à Secam, até 30 de novembro
de cada ano;
V - adotar as providências necessárias para que as atividades
previstas nos incisos V a VlII do art. 7" sejam realizadas de modo
harmônico e dentro dos prazos e das condições estabelecidos no PCI;
Vl - implantar tempestivamente medidas para viabilizar a
execução de suas ações previstas no PCI, em especial aquelas relacionadas aos recursos orçamentários e à licitação de prestadores de
serviços pertinentes ao escopo deste decreto.

Art. 9" Cabe às unidades administrativas de que trata o parágrafo único do art. 4".
I - apresentar seu PACs ao órgão a que estejam vinculadas
e as alterações indispensáveis detectadas no curso de sua execução;
II - promover nos PAC os ajustes indicados pela Secam ou
pelo órgão a que estejam vinculadas;

III - adotar as providências necessárias para que as atividades
previstas nos incisos VlI e VlII do art. 7" sejam realizadas de modo
harmônico e dentro dos prazos e das condições estabelecidos no PCI;
IV - implementar tempestivamente medidas para viabilizar a
execução de suas ações previstas no PCI, em especial aquelas relacionadas aos recursos orçamentários e à licitação de prestadores de
serviços pertinentes ao escopo deste decreto.

Art. 10. Na execução das ações de comunicação social, deverão
ser contempladas:
I
II

a sobriedade e a transparência dos procedimentos;
a eficiência e a racionalidade na aplicação dos recursos;

III
a adequação das mensagens ao universo cultural dos
segmentos de público com os quais se pretenda comunicar;
IV -

a avaliação sistemática dos resultados.

Art. 11. Serão submetidos previamente à aprovação da Secam,
para análise dos aspectos técnico-publicitários, conforme estabelecido
em instruções normativas:
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I - os briefings para a realização de campanhas e as peças
publicitárias;
H - os editais de licitação para contratação de agências de
propaganda, acompanhados de seus respectivos briefings;

IH - os relatórios das comissões especiais de licitação, antes de
sua homologação.
Art. 12. A veiculação de toda e qualquer ação publicitária de
que trata este decreto sem a prévia e expressa autorização da Secom
implicará a apuração de responsabilidades e a aplicação das penalidades cabíveis.
Art. 13. Toda atividade publicitária realizada pelo Poder Executivo Federal será executada por intermédio de agência de propaganda.
§ 1º Excetuam-se da obrigatoriedade do caput deste artigo:
a) as atividades de promoção;

b) a publicidade legal feita nos órgãos oficiais da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

c) a propaganda realizada por órgão, entidade ou sociedade,
sediados em cidade ou região metropolitana em que inexista agência
de propaganda ou em que as agências existentes não cumpram os
requisitos mínimos exigíveis de fornecedores da Administração Pública Federal direta e indireta.
§ 2º A publicidade legal não enquadrada na alínea b do parágrafo anterior será distribuída pela Radiobrás nos termos da lei, ou,
mediante delegação desta, pela agência de propaganda contratada
por órgãos ou unidade do Sicom, observadas as instruções da Secom.

Art. 14. A contratação de agência de propaganda obedecerá,
além da legislação em vigor, às disposições deste decreto, às normas
e às instruções expedidas pela Secom e aos regulamentos específicos
de cada órgão, entidade ou sociedade.
§ 1º A contratação de que trata o caput deste artigo será processada e julgada por comissão especial de licitação, constituída de
servidores ou empregados efetivos da Administração Pública Federal
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direta e indireta e integrada, em sua maioria, por profissionais da
área de comunicação social.
§ 2' A Secom poderá indicar membros para compor a comissão
especial de licitação de que trata o parágrafo anterior.

Art. 15. Os titulares das unidades administrativas que tenham
a atribuição de gerir atividades de comunicação serão nomeados ou
designados de acordo com a legislação em vigor, ouvido previamente
o Secretário de Comunicação Social.
Art. 16. As autoridades competentes nos órgãos e nas entidades
da administração direta adotarão, no prazo de trinta dias, as medidas
necessárias à adequação dos seus estatutos, regimentos e regulamentos, de modo a atenderem o disposto neste decreto.
Parágrafo único. Nas entidades da administração indireta e
sociedades sob controle direto e indireto da União, deverão ser adotadas medidas para que as unidades administrativas de que trata o
parágrafo único do art. 4' ajustem-se ao disposto neste decreto.
Art. 17. Revogam-se o Decreto n' 785, de 27 de março de 1993,
e o Decreto n' 921, de 10 de setembro de 1993.
Art. 18. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Clúvis de Barros Carvalho
DECRETO N' 2.005, DE 11 DE SETEMBRO DE 1996
Autoriza a empresa Sabre International,
Inc. estabelecer filial na República Federativa do Brasil, sob a denominação Sabre International, Inc., e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 64 do Decreto-Lei n' 2.627, de 26 de setembro de 1940, mantido
pelo art. 300 da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o que consta
no Processo MICT n' 52000-001708/96-42,
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DECRETA:
Art. 1º Fica a empresa Sabre International, Inc., com sede em
4333 Amon Carter Blvd., Fort Worth, Texas, 76155, Estados Unidos
da América, autorizada a funcionar no Brasil, por intermédio da filial
Sabre lnternational, Inc., tendo como objeto social fornecermarketing
de sistema de reserva por computador, suporte técnico, assistência
contábil, de faturamento e administrativa, e serviços correlatos no
Brasil; e realizar compra, exportação e importação, arrendamento,
instalação, manutenção e suporte de hardware de computador,
software, equipamentos de telecomunicação e outros equipamentos,
com capital de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), obrigando-se a cumprir
integralmente as leis e os regulamentos em vigor ou que venham a
vigorar sobre o objeto da presente autorização.

Art. 2º Ficam ainda estabelecidas as seguintes obrigações:
I - a empresa Sabre International, Inc., é obrigada a ter
permanentemente um representante legal no Brasil, junto à filial
Sabre International, Inc., com plenos e ilimitados poderes para tratar
quaisquer questões e resolvê-las definitivamente, podendo ser demandado e receber citação inicial pela sociedade;
Il - todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos às leis
e aos tribunais brasileiros, sem que, em tempo algum, possa a referida
empresa reclamar qualquer exceção, fundada em seus Estatutos;
III - a sociedade não poderá realizar no Brasil atividades
constantes de seus Estatutos, vedadas às sociedades estrangeiras, e
somente poderá exercer as que dependam de aprovação prévia de
órgão governamental, sob as condições autorizadas;
IV - dependerá de aprovação do Governo brasileiro qualquer
alteração nos estatutos da empresa, que implique a mudança de
condições e regras estabelecidas na presente autorização;
V - publicado o ato de autorização, fica a empresa obrigada
a providenciar o arquivamento na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar, das folhas do Diário Oficial da União e dos
. documentos que instruíram o requerimento desta autorização;
VI - ao encerramento de cada exercício social, deverá apresentar à Junta Comercial da unidade federativa onde estiver localiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4527-4590, sei. 1996
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zada, para anotação nos registros, folha do Diário Oficial da União,
do Estado ou do Distrito Federal, conforme o caso, e de outro jornal
de grande circulação, que contenham as publicações obrigatórias por
força do art. 70 e parágrafo único do Decreto-Lei n' 2.627, de 26 de
setembro de 1940, mantido pelo art. 300 da Lei n' 6.404, de 15 de
dezembro de 1976;
VII - a infração de qualquer das obrigações, para a qual não
esteja cominada pena especial, será punida, considerando-se a gravidade da falta, com a cassação da autorização.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Dornelles
DECRETO N' 2.006, DE 12 DE SETEMBRO DE 1996
Dispõe sobre remanejamento dos cargos
em comissão e funções gratificadas que menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam remanejados, no âmbito da Administração Pública Federal, os seguintes cargos em comissão e funções gratificadas:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazõnia Legal, oriundos da extinção de órgãos da Administração
Pública Federal, um DAS 101.5, dez DAS 101.4, um DAS 102.5, um
DAS 102.3 e nove DAS 102.2;
II - do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazõnia Legal, um DAS 101.3 e sete DAS 101.2;
III - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazõnia Legal para o Ministério da Administração Federal e
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Reforma do Estado, nove DAS 101.3, dois DAS 101.2, cinco DAS
102.1, quatro FG-1, três FG-2 e 24 FG-3.
Art. 2º Em decorrência do disposto nos incisos I a IH do artigo
anterior, os Anexos XVI e XLIX ao Decreto nº 1.351, de 28 de dezembro
de 1994, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I
e H a este decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXaI
(Decreto nº 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
ANEXO XVI
Quadro Resumo Quantitativo de Custos de Cargos
em Comissão e Funções Gratificadas
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal
Código

DAS Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

5,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
3,OS
1,24
1,11
1,00

Subtotal1
FG-1
FG-2
FG-3

Subtotal2
Total (1 + 2)

- 0,31

0,24
0,19

Quant.

Valor Total

4
14
44
17
68
12
4
4
4
25
5

69,16
135,52
21,08
75,48
12,00
19,76
12,32
4,96
27,75
5,00

201

409,11

16
22
14

4,96
5,28
2,66

52
253

422,01

26,08

12,90
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ANEXOII
(Decreto nº 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
ANEXO XLIX
Quadro Resumo Quantitativo de Custos de Cargos
em Comissão e Funções Gratificadas
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
Código

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

DAS Unitário

Quant.

Valor Total

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

1
5
21
68
234
427

24,70
64,68
84,32
259,74
427,00

8ubtotall
FG-l
FG-2
FG-3
Subtota12
Total (1 + 2)

0,31
0,24
0,19

-

-

6,52

-

7
9

-

-

8,68
9,99
-

772

885,63

6

1,86
-

6

1,86

778

887,49

-

-

DECRETO Nº 2.007, DE 16 DE SETEMBRO DE 1996
Promulga o Acordo sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
Unidos Mexicanos em Brasília, em 26 de
maio de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 94, inciso VIII, da Constituição, e
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Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos firmaram, em Brasília,
em 26 de maio de 1995, um acordo sobre serviços aéreos;
Considerando que o Congresso Nacionai aprovou esse Acordo por
meio do Decreto Legislativo n' 68, de 4 de julho de 1996, publicado no
Diário Oficial da União n" 129, de 5 de julho de 1996;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 18 de julho de
1996, nos termos do § l' de seu art. 19,
DECRETA:

Art. l' O Acordo sobre Serviços Aéreos, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos
Mexicanos, em Brasília, em 26 de maio de 1995, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 17.9.1996, págs. 18405/18408.

DECRETO N' 2.008, DE 16 DE SETEMBRO DE 1996
Prorroga o prazo previsto no § 5'1 do art.
2'1 da Medida Provisória n'11.488-15, de 5 de
setembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no § 6' do art. 2' da Medida Provisória n' 1.488-15, de 5 de
setembro de 1996,
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DECRETA:
2
Art. 1 Fica prorrogado, até 11 de outubro de 1997, o prazo
previsto no § 52 do art. 22 da Medida Provisória n 2 1.488-15, de 5 de
setembro de 1996.
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de setembro de 1996; 1752 da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

DECRETO N2 2.009, DE 19 DE SETEMBRO DE 1996
Acresce artigo ao Decreto n» 1.895, de 6
de maio de 1996, que cria a Câmara de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, do
Conselho de Governo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
2
Art. l' O Decreto n 1.895, de 6 de maio de 1996, passa a vigorar
acrescido do seguinte art. 42, remunerando-se atual para art. 52.
«Art. 42 Fica criado o Comitê Executivo da Câmara de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, do Conselho de Governo,
integrado pelos Secretários Executivos dos ministérios, ou ocupantes de cargos equivalentes, inclusive dos órgãos da Presidência da República, cujos titulares compõem a referida Câmara."
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de setembro de 1996; 1752 da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 45~'{-4Ó1:JU, set.
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DECRETO N' 2.010, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996
Promulga o Tratado sobre Extradição,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Austrália,
em Camberra, em 22 de agosto de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Austrália firmaram, em Camberra, em 22 de agosto
de 1994, um Tratado sobre Extradição;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse tratado por
meio do Decreto Legislativo n· 36, de 28 de março de 1996, publicado
no Diário Oficial da Uuião n· 63, de 1· de abril de 1996;
Considerando que o Tratado sobre Extradição entrou em vigor
em 1· de setembro de 1996, nos termos do § 1· e seu art. 21,
DECRETA:

Art. 1· O Tratado sobre Extradição, firmado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Austrália, em
Camberra, em 22 de agosto de 1994, apenso por cópia ao presente
decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 24.9.1996, págs. 18900/18902.
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DECRETO Nº 2.011, DE 24 DE SETEMBRO DE 1996
Altera aUquota do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relati.
vas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § 1º, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.894, de 21
de junho de 1994,
DECRETA:
Art. 1s Fica reduzida a zero a alíquota do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários (IOF) incidente sobre operações de crédito mediante
desconto de nota promissória rural ou duplicata rural, emitida em
decorrência de venda ou entrega de produção própria.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

DECRETO Nº 2.012, DE 24 DE SETEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o feriado nacional do dia 3
de outubro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1º da Lei nº 1.266, de 8 de dezembro de 1950, e
1s da Lei nº 9.100, de 29 de setembro de 1995, combinado com o art.
380 da Lei n? 4.737, de 15 de julho de 1965,
DECRETA:
Art. 1e É considerado feriado nacional o dia 3 de outubro de
1996, data em que serão realizadas eleições municipais, simultaneamente, em todo Pais.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p.
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
DECRETO N" 2.013, DE 26 DE SETEMBRO DE 1996
Aprova o Regulamento para a Caixa de
Construções de Casas para o Pessoal do Ministério da Marinha.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e considerando
o disposto na Lei n' 188, de 15 de janeiro de 1936, e no art. 2' do
Decreto-Lei n' 6.016, de 22 de novembro de 1943,
DECRETA:
Art. l' Fica aprovado o Regulamento da Caixa de Construções de
Casas para o Pessoal do Ministério da Marinha, que a este acompanha.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revoga-se o Decreto n' 96.727, de 20 de setembro de
1988.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Regulamento da Caixa de Construções de Casas
para o Pessoal do Ministério da Marinha
CAPÍTULO I
Da Constituição e da Supervisão
Art. l' A Caixa de Construções de Casas para o Pessoal do
Ministério da Marinha (CCCPMM), criada pela Lei n' 188, de 15 de
janeiro de 1936, é uma Autarquia Federal, vinculada ao Ministério
da Marinha, com autonomia administrativa, operacional, jurídica e
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financeira, tendo sede e foro na cidade do Rio de Janeiro e jurisdição
em todo o território nacional.
Art. 22 A CCCPMM é supervisionada pelo Ministério da Marinha, por intermédio da diretoria-geral do pessoal da marinha e do
concurso dos órgãos de Controle Interno do Ministério da Marinha.
Art. 32 A CCCPMM integra o Sistema Financeiro da Habitação
(SFH), no tocante às suas atividades imobiliárias especificamente
ligadas ao referido sistema.
Parágrafo único. A CCCPMM funciona, perante os órgãos executivos do SFH, na qualidade de agente financeiro e agente promotor.
CAPÍTULO II
Da Finalidade
Art. 42 A CCCPMM tem a finalidade de facilitar a aquisição de
moradia própria ao pessoal do Ministério da Marinha.
Art. 52 Para consecução de sua finalidade, cabe à CCCPMM:
I - prestar assessoria para o estabelecimento de política
habitacional;
II
executar os planos habitacionais que lhe forem atribuídos;
III - realizar operações de compra e venda de imóveis;
IV - construir conjuntos ou unidades habitacionais para
atendimento das necessidades dos beneficiários;
V - propiciar aos beneficiários financiamentos para aquisição de unidade residencial, em construção ou concluída;
VI - proporcionar aos beneficiários, em conjunto ou individualmente, financiamentos para aquisição de terreno e construção
simultânea de moradia própria;
VII - proporcionar aos beneficiários, em conjunto ou individualmente, financiamentos para construção de residência própria em
terreno de sua propriedade;
VIII - intermediar,junto à Caixa Econômica Federal, aos Agentes Financeiros do SFH e a outras entidades de crédito imobiliário,
financiamentos aos beneficiários para obtenção de imóvel residencial;
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IX - conceder empréstimo a beneficiários para ampliação ou
reparo em unidade residencial de sua propriedade, quando houver
disponibilidade financeira para tal fim;
X - realizar empreendimentos imobiliários de interesse social do Ministério da Marinha, mediante recursos financeiros que lhe
forem especificamente alocados para essa finalidade;
XI - firmar convênios, contratos, acordos e outros instrumentos congêneres com órgãos ou entidades, públicos ou privados,
para atendimento de suas necessidades funcionais;
XII - realizar operações financeiras imprescindíveis ao desempenho eficaz de sua gerência econômico-financeira;
XIII - praticar atos de sua competência, necessários ao cumprimento das formalidades legais pertinentes aos seus empreendimentos, às operações imobiliárias e a outras atribuições em seu
campo de atividades.
CAPÍTULO IH
Dos Beneficiários

Art. 6º São beneficiários da CCCPMM os militares de carreira
e os servidores civis do quadro e da tabela permanentes do Ministério
da Marinha e dos órgãos vinculados.
§ 1º Os servidores mencionados no caput deste artigo não perdem a condição de beneficiários, na inatividade.
§ 2º Poderão, também, habilitar-se os pensionistas de beneficiários da CCCPMM, de acordo com instruções estabelecidas em
regimento interno.
Art. 7º Os critérios para inscrição, seleção e ordenação dos
beneficiários e para escolha e distribuição das unidades habitacionais
serão especificados em regimento interno.
CAPÍTULOrv
Dos Recursos Financeiros e do Patrimônio

Art. 8º Os recursos financeiros da CCCPMM são provenientes de:
I - receitas geradas das atividades da CCCPMM;
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II - dotações orçamentárias que lhe forem atribuídas no Orçamento Geral da União;
III - auxílios financeiros à conta do Fundo Naval e de outras
fontes do Ministério da Marinha;
IV -

subvenções, contribuições, doações e legados;

V - receitas proveuientes da alienação ou locação de bens
patrimoniais da CCCPMM;
VI -

rendimentos de aplicações financeiras;

VII - quaisquer outros recursos que lhe forem especificamente
atribuídos.
Art. 9' O patrimônio da CCCPMM constitui-se de:
I
II III -

bens e direitos que atualmente lhe pertence;
bens e direitos que adquirir;
doações e legados recebidos de pessoas fisicas oujuridicas.

Art. 10. Os imóveis de propriedade da CCCPMM não estão
sujeitos a impostos, nos termos do art. 150, inciso VI, e § 2', da
Constituição.
Art. 11. A CCCPMM gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, nas causas em que seja interessada na condição de autora, ré, assistente ou opoente, tendo COmo
conseqüência a inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.
CAPÍTULO V
Das Condições de Financiamento
Art. 12. As condições de financiamento obedecerão às normas
gerais que regulam a política habitacional do Governo Federal prevista na legislação em vigor e às instruções específicas no âmbito do
Ministério da Marinha.
Art. 13. Na consecução dos objetivos de que tratam os incisos
III ao X do art. 5' deverá a CCCPMM:
I - destinar o financiamento à construção, aquisição ou reforma de unidade residencial própria;
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U - quantificar o financiamento ao total da avaliação da
unidade habitacional;

lU - exigir do beneficiário renda familiar compatível com
compromisso que deseja assumir;
IV CCCPMM;
V

O

vincular os financiamentos, a garantia hipotecária à
vincular o financiamento a pagamentos de prêmios de

seguro;

VI
resgatar a dívida decorrente de financiamento, mediante o desconto mensal dos encargos em bilhete de pagamento;
VII - resgatar a dívida decorrente do financiamento, mediante o pagamento dos encargos mensais, diretamente à CCCPMM ou
por depósito bancário em favor da caixa, no caso excepcional de não
ser possível o desconto em folha de pagamento;
VIU - definir o sistema de amortização, a modalidade de reajuste das prestações, o prazo máximo do financiamento e fixar as juras
e emolumentos que devam ser incluídos nos encargos mensais, nos
termos da lei;

IX - estabelecer outros requisitos necessários à concessão do
financiamento.
CAPÍTULO VI
Das Obrigações dos Mutuários
Art. 14. O mutuário obrigar-se-á a:

I - manter o imóvel, objeto da operação com a CCCPMM,
enquanto à mesma hipotecado, em permanente estado de segurança,
conservação e habitabilidade, executando à sua custa os reparos
necessários a sua recuperação, conforme for julgado pela CCCPMM
ou por quem de direito;
U - permitir a inspeção do imóvel pela CCCPMM ou por
representante seu, devidamente credenciado, sempre que julgado
necessário;
UI - não modificar a construção do imóvel ou de qualquer de
suas dependências, nem fazer-lhe acréscimo algum, até o término do
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resgate da dívida, objeto do financiamento, sem o consentimento
prévio e expresso da CCCPMM, cumprindo-lhe respeitar as servidões
estabelecidas;
IV - não alugar, para fins comerciais ou industriais, o imóvel
hipotecado à CCCPMM.

Art. 15. O inadimplemento das condições contratuais por parte
do mutuário implicará na rescisão, de pleno direito, do contrato,
independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial.
Art. 16. Quando for concedido financiamento para construção ou
aquisição de imóvel, atendendo a iniciativa do mutuário, caberá a este
a exclusiva responsabilidade pelos riscos decorrentes de falência ou
insolvência de construtores e incorporadores, acréscimos de preços ocor-

ridos durante a construção e os demais riscos conseqüentes da operação.

Art. 17. A CCCPMM terá preferência absoluta para aquisição
de imóvel por ela financiado, enquanto não quitado o respectivo
contrato de financiamento, devendo o mutuário que pretender vendêlo, notificá-la, por escrito, para o exercício do direito de opção.
§ 1º A CCCPMM terá prazo de trinta dias, a contar da data do
recebimento da notificação, para exercer o direito de que trata o caput
deste artigo.
§ 2º Caso a CCCPMM venha a declinar do direito de opção, a
transferência do fmanciamento a terceiros, antes da liquidação da
dívida, observará as normas e disposições legais, devendo o mutuário
ressarcir a CCCPMM de todas as despesas advindas dessa nova
operação.
Art. 18. Todas as obrigações do mutuário constarão dos contratos
de financiamento firmados com a CCCPMM, ficando o mutuário sujeito
às sanções legais pelo não cumprimento das cláusulas contratuais.

CAPÍTULO VII
Da Administração

Art. 19. A diretoria da CCCPMM é composta de um presidente,
indicado pelo Ministro de Estado da Marinha e nomeado pelo Presidente da República e de um diretor executivo, nomeado pelo Ministro
de Estado da Marinha.
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§ I" O presidente é auxiliado por um gabinete e assessorado por
um conselho técnico, um conselho econômicoe uma assessoria jurídica.

§ 2" O diretor executivo é auxiliado pelos chefes dos departamentos e assessorias que compõem a estrutura básica de organização
da CCCPMM e pelas gerências de projeto criadas para empreendimentos e objetivos específicos.

Art. 20. A estrutura básica da Caixa de Construções de Casas
para o Pessoal do Ministério da Marinha, as competências dos seus
setores componentes, inclusive da diretoria, as atribuições dos seus
dirigentes e as normas de seu funcionamento serão detalhadas em
regimento interno a ser aprovado pelo Ministro de Estado da Marinha.
Art. 21. O quadro de pessoal da CCCPMM será detalhado e
aprovado nos termos da legislação vigente.
Art. 22. Os militares em exercício de atividades na CCCPMM
serão regidos pelo disposto no inciso I do art. 81 da Lei n" 6.880, de 9
de dezembro de 1980.
Art. 23. A CCCPMM poderá contratar os serviços de profissionais de notória qualificação e de firmas de renome nos ramos administrativo, jurídico, financeiro e imobiliário, para o atendimento de
situações específicas que requeiram assessoria especial fora dos quadros de pessoal da autarquia, nos termos da lei.
Art. 24. A gerência de material, a administração financeira, a
contabilidade, obras, alienações, compras e serviços e a auditoria da
CCCPMM, obedecem às prescrições da legislação federal em vigor.
Art. 25. As atividades técnicas de engenharia e de operações
imobiliárias da CCCPMM submetem-se à legislação e normas específicas vigentes, de âmbito federal, estadual e municipal, bem como,
quando pertinentes, do Sistema Financeiro da Habitação.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 26. Dentro de noventa dias, contados da publicação deste
regulamento, o presidente da CCCPMM submeterá à aprovação do
Ministro de Estado da Marinha projeto de regimento interno.
\jOl.
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Art. 27. O Presidente da CCCPMM fica autorizado a baixar os
atos necessários à adoção das disposições do presente regulamento
até que seja aprovado o regimento interno.
Art. 28. Os casos não previstos neste regulamento serão resol,
vidos pelo Ministro de Estado da Marinha.

DECRETO N' 2.014, DE 26 DE SETEMBRO DE 1996
Delega competência para nomeação das
autoridades que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. l' É delegada competência ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto para, observada a legislação pertinente, nomear:
I - os vice-reitores das universidades, qualquer que seja a
sua forma de constituição, os diretores e os vice-diretores de estabelecimentos isolados de ensino superior, mantidos pela União;
II - os diretores-gerais dos centros federais de educação
tecnológica;
III

os diretores das escolas técnicas e agrotécnicas federais;

IV

o diretor-geral do Colégio Pedro II;

V
presidentes e membros de conselhos diretor e curador
das fundações públicas mantenedoras de universidades, desde que
não implique em nomeação de dirigente máximo da instituição federal de ensino superior.
Art. 2' O Ministro de Estado da Educação e do Desporto poderá
subdelegar aos reitores das universidades, aos diretores-gerais dos
centros federais de educação tecnológica e do Colégio Pedro II e aos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. USl;, n. ::J, p.
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diretores das escolas técnicas e agrotécnicas federais competência
para nomear os respectivos vice-reitores e vice-diretores.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Ficam revogados o Decreto n' 86.868, de 21 de janeiro
de 1982, e o Decreto de 7 de fevereiro de 1996, que delegam competência para nomeação das autoridades que mencionam, e dá outras
providências.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luciano Oliva Patrício

DECRETO Nº 2.015, DE 26 DE SETEMBRO DE 1996
Remaneja cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" Ficam remajenados, em caráter temporário, até 31 de
julho de 1997, do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério do Planejamento e Orçamento, a serem
alocados na Secretaria de Orçamento Federal, dez cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, código DAS
101.1, oriundos de órgãos extintos da Administração Pública Federal.
§ l' Os cargos em comissão objeto deste remanejamento não
integrarão a Estrutura Regimental do Ministério do Planejamento e
Orçamento, devendo constar do ato de nomeação seu caráter de
transitoriedade, mediante remissão ao caput deste artigo.
§ 2' Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, os cargos
em comissão ora remajenados serão restituídos ao Ministério da
Ooí.Leís Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4527-4590, set. HJl::lo
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Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados
exonerados os titulares neles investidos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antonio Rodrigues Tavares
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(l) DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1996

Renova a concessão da Rádio Iruiependência de Catolé do Rocha Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Catolé do Rocha,
Estado da Paraíba.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuíções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituíção, e nos termos do art. 60,
inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista
o que consta do Processo Adnúuístrativo nº 53730.000085/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº 4.117,
de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 31 de maio de 1994, a
concessão da Rádio Independência de Catolé do Rocha Ltda., outorgada
pelo Decreto nº 89.606, de 2 de maio de 1984, cujo prazo residual da
outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Catolé do Rocha, Estado da Paraíba,
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos,
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição.
(:01. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sergio Motta
(2) DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Justiça Militar, crédito suplementar
no valor de R$ 1.448.800,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n" 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. I' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor da Justiça Militar, crédito suplementar no valor de R$ 1.448.800,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta
e oito mil e oitocentos reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão dos cancelamentos parciais das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 3.9.1996, págs. 17207/17208.
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(3) DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Fazenda. crédito suplementar no valor de
R$ 200.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q , inciso I, alínea a, da Lei n Q 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n Q 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da
Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.

Art. 3Q Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam
alteradas as receitas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
conforme demonstrado nos Anexos IH e lV deste decreto.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados noDO de 3.9.1996, pág. 17209.
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(4) DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Operações Oficiais de Crédito
- recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 23.200.000,00, para reforço de dotações
consignadas rw vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização coutida no art. 6', incisos I e lII, alíneas a e c, respectivamente, da Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor de
Operações Oficiais de Crédito - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 23.200.000,00
(vinte e três milhões e duzentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão, em parte, do cancelamento de dotação indicada
no Anexo II deste decreto, no montante especificado, e os restantes
R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), de Operações de Crédito Externas - em Moeda.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 3.9.1996, pág. 17210.
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(5) DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco (Chesf), a área de terra que
menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista o disposto na alínea
c do art. 151 do Decreto n Q 24.643, de 10 dejulho de 1934, regulamentado
pelo Decreto n" 35.851, de 16 de julho de 1954, no Decreto-Lei n Q 3.365,
de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n"2.786, de 21 de maio de 1956,
e no art. 10 da Lei nQ 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Hidro Elétrica
do São Francisco (Chesf), a área de terra situada na faixa de quarenta
metros de largura, tendo comoeixo a linha de transmissão que interliga
a subestação Rio Largo I às subestações Pilar e Penedo, em 230kV, com
origem na subestação Rio Largo I e término nas subestações Pilar e
Penedo, localizadas nos Municípios de Rio Largo, Pilar e Penedo, no
Estado de Alagoas, necessária à passagem de linha de transmissão,
conforme planta constante do Processo n· 48100.000248/96-11, e projeto
aprovado no Processo n· 27100.002346/87-87.
Art. 2· Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3· Os proprietários da área de terra referida no art. 1Q
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
Ooí. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4Q Fica a concessionária autorizada a promover, com
recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão
prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1996; 175" da Iudependência e 108" da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raimundo Britto

(6) DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1996
Reabre ao Orçamento Fiscal da União.
pelo saldo apurado em 31 de dezembro de
1995, os créditos especiais abertos pelos Deeretos de 22, 26 e 27 de dezembro de 1995.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 167, inciso V, e § 2",
da Constituição,
DECRETA:

o

Art. 1" Ficam reabertos ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Miuistério da Justiça, os
créditos especiais autorizados pelas Leis n" 9.152, de 13 de dezembro
de 1995,9.202 e 9.227, de 22 de dezembro de 1995, e abertos pelos
Decretos de 22, 26 e 27 de dezembro de 1995, respectivamente, no
valor total de R$ 39.076.473,00 (trinta e nove mílhões, setenta e seis
mil, quatrocentos e setenta e três reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes dos saldos dos referidos créditos, apurados
em 31 de dezembro de 1995.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 3.9.1996, pâgs. 17210/17212.

(7) DECRETO DE 3 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco (Chesf), a área de terra que
menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na alínea c do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho
de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de
1954, no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei nº 9.074, de 7
de julho de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco (Chesf), as áreas de terra situadas na faixa
de quarenta metros de largura, tendo como eixo as linhas de transmissão em 230kV, denominadas LT São João do Piauí - Canto do
Buriti, com origem na subestação São João do Piauí e término na
subestação Canto do Buriti, com origem na subestação Canto do
Buriti e término na subestação Eliseu Martins, Canto do Buriti Eliseu Martins, localizadas nos Municípios de São João do Piauí,
VU.1 •
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Canto do Buriti e Eliseu Martins, Estado do Piauí, necessárias à
passagem de linhas de transmissão, conforme projetos e plantas
constantes do Processo nº 48100.000317/96-23.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso às áreas das
servidões constituídas, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários das áreas de terra referidas no art. lº
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência das
servidões, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas,
quaisquer atos que as embaracem ou lhes causem danos, incluídos
entre eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição das servidões
prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1996; 175 2 da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raimundo Britto
(8) DECRETO DE 3 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de instituições de servidão administrativa,
em favor da Centrais Elétricas de Goiás S.A.
(Celg), a área de terra que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4'/;)4, sct.
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alínea c do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n" 35.851, de 16 de julho de 1954, no
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 dejunho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786,
de 21 de maio de 1956, eno art. 10 da Lei nº 9.074, de 7 dejulho de 1995,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais Elétricas
de Goiás S.A. (Celg), a área de terra situada na faixa de dezesseis
metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Flores-Iaciara, em 138kV, com origem na subestação Flores e término na subestação Iaciara, localizada nos Municípios de
Flores de Goiás e Iaciara, Estado de Goiás, necessária à passagem
de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do
Processo nº 48100.000022/96-20.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstnições, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. 1º
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluidos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos
próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste
decreto amigável oujudicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter
de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 dejunho
de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raimundo Britto
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(9) DECRETO DE 3 DE SETEMBRO DE 1996
Autoriza a reversão, ao Instituto de Ação
Social do Paraná, sucessor da Faspar _
Fundação deAção Social do Paraná, do imóvel que menciona.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 195 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
alterado pelo Decreto-Lei n" 900, de 29 de setembro de 1969, e 17, §
1", da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" É autorizada a reversão, ao Instituto de Ação Social do
Paraná, sucessor da Faspar - Fundação de Ação Social do Paraná,
do imóvel urbano constituído pelo lote de terreno E, resultante da
unificação e subdivisão das quadras 131/132-A/132-B/133-A/133B/134-A/134-B/135-A/135-B/136-A/137-B da Planta Cajuru UI, com a
área de 53.352,lOm 2 (cinqüenta e três mil, trezentos e cinqüenta e dois
metros quadrados e dez decímetros quadrados), situado na Rua Pastor
Manoel Virgiuio de Souza, s/n", em Curitiba, Estado do Paraná, com as
características e confrontações constantes da Matrícula nº 30.283 do
Cartório de Registro de Imóveis da 3" Circunscrição daquela Comarca,
de confornúdade com os elementos constantes do processo protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o nº 10980.007919/94-72.
Parágrafo único. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
representará a Uuião nos atos relativos à reversão do imóvel de que
trata o presente decreto, cabendo à Secretaria do Patrimôuio da Uuião
a lavratura do respectivo termo.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
LiOI.
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(10) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública a Ação Social Estrelense, com sede na Cidade de Estrela (RS), e outras entidades.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 1Q da Lei n Q 91, de 28 de agosto de 1935, e no art. 1Q
do Decreto n Q 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. 1Q São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Ação Social Estrelense, com sede na Cidade de Estrela,
Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC n Q 89.780.712/0001-84
(Processo MJ n Q 25.341/94-07);
II - Associação Assistencial Crescendo Feliz, com sede na
Cidade de Nova Granada, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n Q 53.210.878/0001-18 (Processo MJ n Q 13.915/94-69);

III - Associação dos Congados da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Sêrro, com sede na Cidade de Sêrro, Estado de
Minas Gerais, portadora do CGC n'' 20.210.837/0001-72 (Processo MJ
n" 25.183/95-31);
IV - Casa das Palmeiras, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC n" 33.808.486/0001-48
(Processo MJ n Q 5.026/96-81);
V - Centro Evangélico de Reabilitação e Trabalho Orientado, com sede na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n Q 21.246.855/0001-77 (Processo MJ n" 12.300/93-06);
VI - Centro Maria Auxiliadora Pró-Menor Carente, com
sede na Cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, portador do
CGC n Q 11.477.072/0001-40 (Processo MJ n Q 26.595/95-33);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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VII - Instituto para Cegos Santa Luzia, com sede na Cidade de
Araçatuba, Estado de São Paulo, portador do CGC n' 44.421.345/000194 (Processo MJ n' 12.653/94-89);
VIII - Comunidade Inamar Educação e Assistência Social,
com sede na Cidade de Diadema, Estado de São Paulo, portadora do
CGC n' 44.341.147/0001-10 (Processo MJ n' 12.033/94-02);
IX - Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau,
com sede na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, porta.
dora do CGC n' 83.132.167/0001-33 (Processo MJ n' 17.939/94-79).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da
Justiça, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do
demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do
Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n' 91, de 28 de agosto
de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A. Jobim

(11) DECRETO DE 5 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, crédito suplementar no valor
de R$ 42.000.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.275, de 9
de maio de 1996,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que
trata a Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996, em favor do Ministério
da Agricultura e do Abastecimento, crédito suplementar no valor
de R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), para atender
à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do cancelamento parcial da dotação indicada no Anexo 11 deste decreto e no montante especificado.
Art. 3· Em decorrência do disposto no art. 1·, fica alterada a
receita da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, conforme
indicado no Anexo 111 deste decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 5 de setembro de 1996; 175"da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 6.9.1996, pág.17560.

(12) DECRETO DE 5 DE SETEMBRO DE 1996
Restabelece o título de utilidade pública
federal da Associação dos Voluntários da
Caridade de São Vicente de Paulo rPRJ e
outra entidade.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição da República Federativa
do Brasil, e tendo em vista o disposto no art. 1· da Lei n· 91, de 28 de
agosto de 1935, eno art. l·do Daereto n? 50.517, de 2 de maio de 1961,
GOl. LeIS Hep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, aet, 1996
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DECRETA:
Art. 1· São restabelecidos os títulos de utilidade pública federal
das seguintes instituições:
I - Associação dos Voluntários da Caridade de São Vicente de
Paulo, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora
do CGC n· 76.688.902/0001-24 (Processo MJ n· 6.972/94-82);
II - Associação São Vicente de Paula de Dourado, com sede na
Cidade de Dourado, Estado de São Paulo, portadora do CGC n.
47.599.048/0001-21 (Processo MJ N· 22.034195-74).

Art. 2· As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da
Justiça, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do
demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5· do
Decreto n· 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n· 91, de 28 de agosto
de 1935.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

(l3) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido como Gleba Mercedes Benz
lI, situado no Município de Taboporõ, Estado
de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n.u, p.
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dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação, conhecido como
Gleba Mercedes Benz lI, com área de 46.273,5000ha (quarenta e seis
mil, duzentos e setenta e três hectares e cinqüenta ares), situado no
Município de Tabaporã, objeto do Registro n" R-I-5.899, ficha 1, do
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto dos
Gaúchos, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implentos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
\.>01. LeIS jcep.Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(14) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lagoa de Baixo, situado no Municipio de
Guamaré. Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lagoa de Baixo, com
área de 1.774,0000ha (um mil, setecentos e setenta e quatro hectares),
situado no Município de Guamaré, objeto do Registro n· R-13-041, fi.
10, do Livro 2-D, do Cartório Único de Guamaré da Comarca de
Macau, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implentos agrícolas, bom como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de Reserva Legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p.
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(15) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fundação Rubem Berta-Varig, situado no
Munidpio de Bom Jardim, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 1S, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" S.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fundação Rubem
Berta-Varig, com área de 1S.799.2069ha (dezoito mil, setecentos e
noventa e nove hectares, vinte ares e sessenta e nove centiaros),
situado no Município de Bom Jardim, objeto do Registro n" R-1-242,
fl. 267, do Livro 2-A, do Cartório do Primeiro Oficio da Comarca de
Bom Jardim, Estado do Maranhão.

Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implentos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175" da Independência e lOS"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(16) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Grata do Lage, situado no Município de Xambioá, Estado do Tocantins, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos
arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da Lei
n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n· 76,
de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Grata do
Lage, com área de 3.328,9975ha (três mil, trezentos e vinte e oito
hectares, noventa e nove ares e setenta e cinco centiares), situado no
Muuicípio de Xambioá, objeto da Matrícula n· 1.212, fl. 34, do Livro
2-E, do Cartório do 1· Ofício de Notas e Registro de Imóveis da
Comarca de Xambioá, Estado do Tocantins.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(17) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido como Santo Antonio do Piquiri, situado no Município de Palmital, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação, conhecido como
Santo Antonio do Piquiri, com área de 740,8000ha (setecentos e quarenta hectares e oitenta ares), situado no Município de Palmital, objeto das
Matrículas nOs 192, 193 e 194, e Registros nOs R-1-665 e R-1-4.315, todos
do Livro 2, fi. 1, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca
de Pitanga, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(18) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lote nº 30, do Loteamento Araguacema, lª
Etapa, situado no Município de Araguacema,
Estado do Tocantins, e dá outrasprovidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lote n' 30, do
Loteamento Araguacema, 1 Q Etapa, com área de 96,8000ha (noventa
e seis hectares e oitenta ares), situado no Município de Araguacema,
objeto do Registro n' R-5-M-1063, fi. 200, do Livro 2-B, do Cartório de
Registro de Imóveis e l' Tabelionato de Notas, da Comarca de
Araguacema, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n' 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(19) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Arapuá/Santa Inez, situado no Município de
Santa Vitória, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agracia, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado ArapuálSanta Inez, com
área de 658,0800ha (seiscentos e cinqüenta e oito hectares e oito ares),
situado no Município de Santa Vitória, objeto dos Registros nOs, R-0213.939 e R-01-16.640, ambos do Livro 2, do Cartório do 2º Oficio de
Registro de Imóveis da Comarca de ltuiutaba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(20) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Órfãos, situado no Municipio de Cavalcante,
Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Órfãos, com área de
4.852,6000ha (quatro mil, oitocentos e cinqüenta e dois hectares e
sessenta ares), situado no Município de Cavalcante, objeto do Registro n" R-1-5.041, fi. 237v, do Livro 2-1, do Cartório do l' Ofício da
Comarca de Cavalcante, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-47:i4, set.
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(21) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Passagem das Pedras, situado no Município
de Viçosa, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n s 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Passagem das
Pedras, com área de 1.103,5000ha (um mil, cento e três hectares e
cinqüenta ares), situado no Município de Viçosa, objeto da Matrícula
nº 1.672, fi. 199, do Livro 2-E, do Cartório do 2' Oficio de Registro de
Imóveis da Comarca de Viçosa, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
\.;01.
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(22) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural conh»:
cido como Fazenda Cachoeira/Paiol Velho, situado no Municfpio de Caçador, Estado de
Santa Catarina, e dâ outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504 de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, parte do imóvel rural conhecido como Fazen<Ú!
Cachoeira/Paiol Velho, com área de 1.561,0000ha (um mil, quinhentos e sessenta e um hectares), situado no Muuicípio de Caçador, objeoo
da Matrícula nO 9.223, fi. 1, do Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Caçador, Estado de Santa Catarina.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175° da Independência e 108°da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-47:14, set.

Ull::lb

4615
(23) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Imbé, situado no Municipio de Pedras de Fogo, Estado da Paraíba, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Imbé, com
área de 1.091,0000ha (um mil e noventa e um hectares), situado no
Município de Pedras de Fogo, objeto da Matrícula n Q 105, fi. 105, do
Livro 2-A, do Cartório Vinagre de Medeiros da Comarca de Pedras de
Fogo, Estado da Paraíba,
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nQ 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, V. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(24) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Santo Ináeio/Onça/Jacnru,
tu, conhecido por Fazenda Santa Helena,
situado nos Municípios de João Pinheiro e
Buritizeiro, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Santo Inácio/Onça/Jacurutu, conhecido por Fazenda Santa Helena,
com área de 8.946,70000ha (oito mil, novecentos e quarenta e seis
hectares e setenta ares), situado nos Municípios de João Pinheiro e
Buritizeiro, objeto da Matrícula n' 18.839, fls. 140v/141v, do Livro
3-S, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pirapara, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(25) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
das Glebas n's 5 e 6 (Parte) da Colônia Santa
Bárbara, conhecido por Fazenda Santa Bárbara, situado no Município de Bituruna, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído das Glebas n 's 5 e 6
(Parte) da Colônia Santa Bárbara, conhecido por Fazenda Santa
Bárbara, com área de 1.669,34000ha (um mil, seiscentos e sessenta
e nove hectares e trinta e quatro ares), situado no Município de
Bituruna, objeto dos Registros n's R-I-7.251 e R-I-7.255, ambos do
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de União da
Vitória, Estado do Paraná.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamsn,
to com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(26) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais denominadas Fazendas RondalPica Pau I, II e III
situados nos Munidpiosde São José do Compestre e Tangará, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Ficam declarados de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, os imóveis rurais denominados Fazendas
Ronda/Pica Pau I, II e Ill; com área de 7.003,3400ha (sete mil e três
hectares e trinta e quatro ares), situados nos Municípios de São José
do Campestre e Tangará, objeto do Regístro nO R-I-798, fi. 145, Livro
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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2-D, do Cartório do I" Oficio da Comarca de São José do Campestre e
Registros nOs 584, fl. 34v/35, Livro 3-C; 734, fls. 76v/77, Livro 3-C;
583, fls. 34v/35, Livro 3-C; n-i-n, fl. 5, Livro 2-A; R-2-452, fl. 37, Livro
2-C; R-1-163, n. 132, Livro 2-A; e R-1-14, fl. 6, Livro 2-A, todos do
Cartório do 1" Oficio da Comarca de Tangará, Estado do Rio Grande
do Norte.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes nos imóveis referidos no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis
rurais de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(27) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Vila Boa, conhecido como Fazenda
Bezerra, situado no Municipio de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996

4620
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Vila Boa,
conhecido como Fazenda Bezerra, com área de 825,721Oha (oitocentos
e vinte e cinco hectares, setenta e dois ares e dez centiaras), situado
no Município de Goiás, objeto do Registro nº R-13-4.799, fi. 136v, do
Livro 2-P, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Goiás,
Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(28) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Data Fazenda Grande, situado no Município
de Colinas, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Data FazeTUÚL Grande,
com área de 6.585,2448ha (seis mil, quinhentos e oitenta e cinco hectares, vinte e quatro ares e quarenta e oito centíares), situado no Município
de Colinas, objeto da Matricula n' 585, fi. 87v, do Livro 2-R-4, do Cartório
do l' Oficio da Comarca de Colinas, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Ool. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set, 1996
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(29) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Luzia, situado no Município
de Valença, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, 22 da
Lei n 2 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei n 2 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Luzia, com área de 386,3000ha (trezentos e oitenta e seis hectares
e trinta ares), situado no Município de Valença, objeto do Registro
n 2 9.328, fi. 163, do Livro 3-M, do Cartório de Registro de imóveis da
Comarca de Valença, Estado da Bahia.
2

Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n 2 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 1752 da Independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(30) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido como Lagoa das Pedras,
situado no Município de Cabeceiras, Estado
de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural sem denominação, conhecido como
LagoadasPedras, com área de 1.270,1l00ha (um mil, duzentos e setenta
hectares e onze ares), situado no Município de Cabeceiras, objeto dos
Registros nOs R-19-734, fi. 7, Livro 2-F e R-6-735, fI.9, Livro 2-F, do
Cartório dOI" Oficioe do Registro de Imóveis da Comarca de Cabeceiras,
Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76,
de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a
preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set, 1996
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(31) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, imóvel rural denominado
Caeté, situado no Município de Diamantino,
Estado de Mato Grosso, e dá outras prouidên,
cias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Caeté, com área de
8.292,2265ha (oito mil, duzentos e noventa e dois hectares, vinte e dois
ares e sessenta e cinco centíares), situado no Município de Diamantino,
objeto da Matrícula n Q 1.691, fi. 1, do Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(32) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, imóvel rural denominado
Fazenda São Manoel situado no Município
de Mundo Novo, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
nQ 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Manoel,
com área de 3.259,5221ha (três mil, duzentos e cinqüenta e nove
hectares, cinqüenta e dois ares e vinte e um centiares), situado no
Município de Mundo Novo, objeto do Registro n Q R-5-36, fi. 39, Livro
2-A, do Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos,
Documentos e Protestos e Tabelionato de Notas, do Município de
Mundo Novo, da Comarca de Crixás, Estado de Goiás.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(33) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, imóvel rural composto pelas
propriedades Fazenda Capianga e Quebra
Cabaça, Boa Vista e Imbiguda, situado no
Município de Araçás, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural composto pelas propriedades
Fazenda Capianga e Quebra Cabaça, Boa Vista e Imbiguda, com área
de 540,9000ha (quinhentos e quarenta hectares e noventa ares),
situado no Municipio de Araçás, objeto dos Registros nOs R-1-2.333,
fi. 91, Livro 2-1;R-5-103, fi. 123, Livro 2 e R-1-2.817, fi. 279, Livro 2-J,
todos do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de
Entre Rios, Estado da Bahia.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máqninas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
ri' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(34) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, imóvel rural denominado
São José, conhecido como Gleba Lago de
Pedra, situado no Município de São Félix do
Araguaia, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São José, conhecido
como Gleba Lago de Pedra, com área de 6.218,8981ha (seis mil,
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duzentos e dezoito hectares, oitenta e nove ares e oitenta e um
centiares), situado no Município de São Félix do Araguaia, objeto dos
Registros nOs R-2-4.347, fl. 3; R-2-4.348, fl. 3; R-4-4.362, fls. 3/3v;
R-l-11.469, fls. lv/2; R-l-l1.470, fl. 1; e R-l-l1.471, fl. 1, todos do
Livro 2, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de São Félix do Araguaia,
Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(35) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, imóvel rural denominado
Fazenda Caxixi, situado no Município de
Tuntum, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Caxixi, com
área de 3.000,0000ha (três mil hectares), situado no Município de
Tuntum, objeto do Registro n' R-2-480, fi. 262, do Livro 2-B, do
Cartório do l' Ofício e Anexos e Registros de Imóveis da Comarca de
Tuntum, Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(36) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, imóvel rural denominado
Maracajé, situado no Município de Coroatá,
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18 letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Maracajá, com área
de 3.825,6900ha (três mil, oitocentos e vinte e cinco hectares e
sessenta e nove ares), situado no Município de Coroatá, objeto da
Matrícula nº 845, fi. 140, do Livro 2-C, do Cartório do 1º Ofício da
Comarca de Coroatá, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(37) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
pelos Lotes 6, 6/A, 7, 8, 9, 11 e 21, do Loteamento Araguacema, 1ª Etapa, conhecido
como Fazenda Santa Rita, situado no Município de Araguacema, Estado do Tocantins.
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelos Lotes 6, 6/A, 7,
8, 9, 11 e 21 do Loteamento Araguacema, 1º Etapa, conhecido como
Fazenda Santa Rita, com área de 3.431,0000ha (três mil, quatrocentos e trinta e um hectares), situado no Município de Araguacema,
objeto dos Registros nºs R-05-M.865, fi. 128, Livro 2-C; R-5-M.1050,
fi. 187, Livro 2-B; R-5-M.I049, fi. 186, Livro 2-B; R-5-M.I053, fi. 190,
Livro 2-B; R-5-M.I055, fi. 192, Livro 2-B; e R-7-M.I044, fi. 181/v,
Livro 2-B, todos do Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato
de Notas da Comarca de Araguacema, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
exístentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(38) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural sem denominação. conhecido como Fazenda Recantão,
situado no Município de Rio Maria, Estado
do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural Sem denominação, conhecido cama
Fazenda Recantão, com área de 2.489,2126ha (dois mil, quatrocentos
e oitenta e nove hectares, vinte e um ares e vinte e seis centiares),
situado no Município de Rio Maria, objeto do Registro nº R-1-4.783,
fi. 1, do Livro 2-U, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Xinguara, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no ímóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel
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rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(39) DECRETO DE 9 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 46.017.000,00, para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso In, alínea c, da Lei n· 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União,
de que trata a Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996, em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no
valor de R$ 46.017.000,00 (quarenta e seis milhões e dezessete mil
reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de operação de crédito externa, em moeda,
firmada entre a União e o Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento.
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Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO 10.9.1996, pág. 17839.

(40) DECRETO DE 9 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes, crédito
suplementar no valor de R$ 12.169.942,00,
para reforço de dotação consignada no orçamento vigente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso IH, alínea b, da Lei n· 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Gabinete do
Ministro Extraordinário dos Esportes, crédito suplementar no valor
de R$ 12.169.942,00 (doze milhões, cento e sessenta e nove mil,
novecentos e quarenta e dois reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
Art. 3· Em decorrência do estabelecido neste decreto, são alteradas as receitas do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto,na forma do Anexo H deste decreto, no montante especificado.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 10.9.1996, paga. 17839/17840.

(41) DECRETO DE 10 DE SETEMBRO DE 1996
Autoriza o aumento do capital social e
altera os Estatutos da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 3', § 2", da Lei nO 5.851, de 7 de dezembro de 1972,
DECRETA:

Art. l' Fica autorizado o aumento do capital social da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) de R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais) para R$ 62.000.000,00 (sessenta e dois milhões
de reais), mediante a incorporação de reserva de correção monetária
do capital, no valor de R$ 51.095.399,54 (cinqüenta e um milhões,
noventa e cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e cinqüenta e
quatro centavos), e reserva de doações e subvenções para investimentos, no valor de R$ 904.600,46 (novecentos e quatro mil, seiscentos
reais e quarenta e seis centavos).
Art. 2' O art. 9' dos Estatutos da Embrapa, aprovado pelo
Decreto n' 75.374, de 14 de fevereiro de 1975, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 9' O capital social da Embrapa é de R$ 62.000.000,00
(sessenta e dois milhões de reais), pertencente integralmente à
Uuião Federal»
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4" Ficam revogados os Decretos de 12 de junho de 1991, de
20 de dezembro de 1993 e de 11 de maio de 1995, que aumentaram o
capital social e alteraram os Estatutos da Embrapa,
Brasília, 10 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto

(42) DECRETO DE 10 DE SETEMBRO DE 1996
Torna sem efeito a cassação da declaração de utilidade pública das entidades que

menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1" Fica sem efeito a cassação da declaração de utilidade
pública conferida à Campanha de Erradicação de Invasões (CEI), com
sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, e ao Centro Educacional
Nossa Senhora Auxiliadora, com sede na Cidade de Campos, Estado
do Rio de Janeiro, objeto do Decreto de 25 de outubro de 1995,
publicado no Diário Oficial da Uuião do dia 26 subseqüente, Seção 1,
págs. 16917 e 16918.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Gol. LeIS

nep.

ll"eo.

nrasu, erasuia,

V. H5lS, n.e,

p.

4::n:H-4:"(ij4,

set . .l::J:;.fl)
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(43) DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1996
Estabelece a Cidade de Wellington como
sede da Embaixada do Brasil naNava Zelân-

dia.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IVe VI, da Constituição, e de acordo com
o disposto no art. 36 do Decreto nº 1.756, de 22 de dezembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1º A Embaixada do Brasil na Nova Zelândia terá sede em
Wellington.
Art. 2º O Ministro de Estado das Relações Exteriores baixará
os atos complementares à execução deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revoga-se o art. 2º do Decreto nº 53.661, de 4 de março
de 1964.
Brasília, 11 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

(44) DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a redução do tempo do Serviço Militar Inicial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 6º da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, com a redação dada
pelo Decreto-Lei nº 549, de 24 de abril de 1969,
\..iO!.
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DECRETA:
Art. 1" Fica autorizado o Ministro de Estado do Exército a
reduzir o tempo do Serviço Militar Inicial dos conscritos incorporados
no ano de 1996, para período inferior a 10 (dez) meses.
Art. 2" O Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1996, 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena

(45) DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 1996
Declara luto oficial pelo falecimento do
ex-Presidente da República Ernesto Geisel.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" É declarado luto oficial em todo o País, por oito dias, a
partir desta data, em sinal de pesar pelo falecimento do ex-Presidente
da República Ernesto Geisel
Art. 2" Fica determinado que os funerais do ex-Presidente se
realizem a expensas da Nação, seda-lhe prestadas honras de Chefe
de Estado.
Brasília, 12 de setembro de 1996, 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
NelsonA. Jobim
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(46) DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos da União, em
favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 166.165.000,00, para reforço de dotações
consignados nos orçamentos vigentes.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso III, alínea b, da Lei n' 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n' 9.275, de
9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
crédito suplementar no valor de R$ 166.165.000,00 (cento e sessenta
e seis milhões, cento e sessenta e cinco mil reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art.·2' Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios
anteriores.
Art. 3' Em decorrência do estabelecido neste decreto, fica alterada a receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
na forma do Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1996, 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados naDO de 13.9.1996, pégs. 18114118115.
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(47) DECRETO DE 13 DE SETEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Jornal
Fluminense de Campos Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média. na Cidade de Campos, Estado do Rio de
Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, e
nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 50770.002437/92,
DECRETA:

Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a outorga deferida à Rádio Jornal Fluminense de Campos
Ltda., pela Portaria MVOP n' 281, de 11 de junho de 1960, renovada
pelo Decreto n' 90.156, de 5 de setembro de 1984, cujo prazo residual
da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para
executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sanara
em onda média, na Cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3', do art. 223 da
Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de setembro de 1996, 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(48) DECRETO DE 13 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, credito suplementar no valor de R$1.090.587,OO,
para reforço dedotações consignadas rw vígente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 6", inciso lI, da Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor
de R$ 1.090.587,00 (um milhão, noventa mil, quinhentos e oitenta e
sete reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotaçôes consignadas ao
referido órgão, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de setembro de 1996, 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexos estão publicados no DO de 16.9.1996, pág. 18269.
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(49) DECRETO DE 13 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
suplementar no valor de R$ 61.169.644,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso IH, alínea b, da Lei n" 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
suplementar no valor de R$ 61.169.644,00 (sessenta e um milhões,
cento e sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldo de exercício anteriores,
na forma do Anexo H deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de setembro de 1996, 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 16.9.1996, págs. 18269/18270.
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(50) DECRETO DE 13 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
suplementar no valor de R$ 46.255.889,00,
para reforço de dotações consignadas no uigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q , inciso I alínea a, da Lei n Q 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:

Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Aeronáutica,
crédito suplementar no valor de R$ 46.255.889,00, (quarenta e seis
milhões, duzentos e cinqüenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e
nove reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.

Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo Ir deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de setembro de 1996, 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados naDO de 16.9.1996, págs.18271118272.

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996

4644
(51) DECRETO DE 13 DE SETEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos da União. em favor
do Ministério Público da União, crédito suplementar TW valor de R$ 3.937.200,00, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso I, alínea a, da Lei nº 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n" 9.275, de
9 de maio de 1996), em favor do Ministério Público da União, crédito
suplementar no valor de R$ 3.937.200,00 (três milhões, novecentos e
trinta e sete mil e duzentos reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de setembro de 1996, 175" da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 16.9.1996, págs. 18273/18274.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. IMl;, n.
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4645
(52) DECRETO DE 16 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$ 10.146.867,00,
para o reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, O uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$ 10.146.867,00 (dez milhões, cento e
quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais), para atender
à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessãrios à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias,
conforme indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas das entidades beneficiãrias, conforme indicadas
no Anexo III deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 17.9.1996, págs. 18408/18411.
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(53) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social; para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho Arariba da Pedra, situado no Município de Cabo, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Arariba da
Pedra, com área de 512,5000ha (quinhentos e doze hectares e cinqüenta ares), situado no Município de Cabo, objeto da Matrícula
n? 1.975, fi. 175, do Livro 2-G, do Cartório do l' Oficio da Comarca de
Cabo, Estado de Pernambuco.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação da biota.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasura, v. .ree,

n.~,

p.
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(54) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São Manoel, situado no Município
de Pinheiro Machado, Estado do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n g 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2g da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2 g da Lei Complementar
ng 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 19 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
ng 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2g da Lei ng 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Manoel, com
área de 1.254,5280ha (um mil, duzentos e cinqüenta e quatro hectares,
cinqüenta e dois ares e oitenta centiares), situado no Municipio de
Pinheiro Machado, objeto do Registro n g 10.857, fi. 20, do Livro 3-H-H,
e Matrícula n g 1.135, fi. 1, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Pinheiro Machado, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2g Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nQ 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(55) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho Várzea Grande, situado rw Munictpio de Gravatá, Estado de Pernambuco, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Compls;
mentar n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Várzea
Grande, com área de 500,0000ha (quinhentos hectares), situado no
Muuicipio de Gravatá, objeto do Registro nº R-1-379, fi. 56, do Livro
2-B, do Cartório do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Gravatá,
Estado de Pernambuco.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996

(56) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Sítio doMeio,situado no Município de Belém
de Maria, Estado de Pernambuco. e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Sítio do Meio, com área de
556,0800ha (quinhentos e cinqüenta e seis hectares e oito ares), situado
no Município de Belém de Maria, objeto do Registro n" R-8-240, fi. 40,
do Livro 2-C, do Cartório do Oficio Único de Registro Geral de Imóveis
da Comarca de Belém de Maria, Estado de Pernambuco.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
\.;01. LeIS Hep. Fed. Brasil,
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(57) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado

- Fazenda São Luiz - Lote nQ 2 do Lotes,
mento São Luiz, situado no Município de São
Valéria de Natividade, Estado do Tocantins
e dá outras providências.
'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Luiz
-Lote n Q 2 do Loteamento São Luiz, com área de 1.915,1316ha (um
mil, novecentos e quinze hectares, treze ares e dezesseis centiares),
situado no Município de São Valério de Natividade, objeto da Matricula n? 905, fi. 5, do Livro 2-D, do Cartório do 1Q Ofício de Notas,
Registro Geral de Imóveis e Hipotecas de São Valério de Natividade,
da Comarca de Natividade, Estado do Tocantins.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(58) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lote ns 4, do Loteamento Fazenda Ribeira,
situado no Município de Darcinópolis, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lote 4, do Loteamento Fazenda Ribeira, com área de 956,6700ha (novecentos e cinqüenta
e seis hectares e sessenta e sete ares), situado no Município de
Darcinópolis, objeto do Registro n' R-01-M-644, fI. 45, do Livro 2-B,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tocantinópolis,
Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamen,
to com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(59) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social; para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Sombra da TardelRancho Califórnia, conhecido como Fazenda Sombra da
Tarde situado no Município de Araguatins,
Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Sombra da
Tarde/Rancho Califórnia, conhecido como Fazenda Sombra da Tarde,
com área de 1.444,3858 ha (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro
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hectares, trinta e oito ares e cinqüenta e oito centiares), situado no
Município de Araguatins, objeto dos Registros nOs R-1-1903, fi. 103,
do Livro 2-F, e R-2-1922, fi. 122, do Livro 2-F, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(60) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Arixiguana, Lotes nss 6, 5 e 4, Gleba 2 - 2'
Parte. Colônia São Jerônimo, situado no Município de São Jerônimo da Serra. Estado do
Paraná. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos dos
arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76,
de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Arixiguana, Lotes 6,
5 e 4, Gleba 2 - 2' Parte, Colônia São Jerônimo, com área de
227,9700ha (duzentos e vinte e sete hectares e noventa e sete ares),
situado no Município de São Jerônimo da Serra, objeto dos Registros
n's R-4-758; R-1-4.887; R-3-1.087 e R-1-5.390, fi. 1v, do Livro 2-RG,
do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de São Jerônimo da
Serra, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(61) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Cruz/Gameleira, situado no
Município de Sapé, Estado da Paraíba, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Cruz/Gameleira, com área de 466,3000ha (quatrocentos e
sessenta e seis hectares e trinta ares), situado no Município de
Sapé, objeto dos Registros n's R-10-3640-A, fi. 198, Livro 2-N;
R-1-3861, fi. 40, Livro 2-0; e R-2-3294, fi. 15v, Livro 2-N, do
Cartório Único de Registro de Imóveis da Comarca de Sapé, Estado
da Paraíba.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(62) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Engenho Privilégio, situado no Município de
Água Preta, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Privilégio,
com área de 546,0000h,! (quinhentos e quarenta e seis hectares),
situado no Município de Agua Preta, objeto da Matrícula n' 28, fi. 29,
do Livro 2-A, do Cartório de Notas e Registro de Imóveis da Comarca
de Agua Preta, Estado de Pernambuco.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(63) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Buenos Aires, situado no Município
de Boa Viagem, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Buenos
Aires, com área de 904,0000ha (novecentos e quatro hectares), situado
no Município de Boa Viagem, objeto do Registro n? R-1-164, fi. 164,
do Livro 2, do Cartório do 2Q Ofício de Registro de Imóveis da Comarca
de Boa Viagem, Estado do Ceará.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175 Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(64) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Santo Antonio das Brancas, conhecido como
Fazenda Nossa Senhora do Carmo, situado
no Município de Água Fria de Goiás, Estado
de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Santo Antonio das
Brancas, conhecido como Fazenda Nossa Senhora do Carmo, com
área de 3.029,3559ha (três mil, vinte e nove hectares, trinta e cinco
ares e cinqüenta e nove centiares), situado no Município de Água Fria
de Goiás, objeto dos Registros nOs R-1O-31O, fi. 103, do Livro 2-X, e
R-13-310, fi. 64, do Livro 2-AG, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Planaltina, Estado de Goiás.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p- 4591-4734, set. 1996

4659
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(65) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado

Lote 124, Gleba 2, 2' Etapa do Loteamento
Praia Chata, conhecido como Fazenda Boa
Sorte, situado no Município de Buriti do
Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
'lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lote 124, Gleba 2,
2" Etapa do Loteamento Praia Chata, conhecido como Fazenda Boa
Sorte, com área de 1.963,1l05ha (um mil, novecentos e sessenta e três
hectares, onze ares e cinco centiares), situado no Município de Buriti
doTocantins, objeto do Registro nº R-OI-M-153, fi. 153, do Livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis de São Sebastião do Tocantins, da
Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentams-,
to com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(66) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazendas Redenção/Juerana/Luzitana, conhecido como Fazendas Reunidas Esplana,
da, situado no Município de Esplanada, Estado da Bahia. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazendas RedençãolJueranalLuzitana, conhecido como Fazendas Reunidas Esplanada, com área de 1.836,3438ha (um mil, oitocentos e trinta e seis
hectares, trinta e quatro ares e trinta e oito centiares), situado no
Município de Esplanada, objeto dos Registros nOs R-1-3419, fi. 159v,
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do Livro 2-F; R-2-451, fi. 95v, do Livro 2-A; R-2-396, fi. 57, do Livro
2-A, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipoteca, Títulos e
Documentos da Comarca de Esplanada, Estado da Bahia.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(67) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São JoãolNova ülindaIBom Jesus
conhecido como Fazenda São João, situado
no Município de Araguatins, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996

DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São
João/Nova Olinda/Bom Jesus, conhecido como Fazenda São João,
com área de 613,6992ha (seiscentos e treze hectares, sessenta e nove
ares e noventa e dois centiares), situado no Município de Araguatins,
objeto dos Registros nOs R-1-583, fi. 283, do Livro 2-A; R-3-143, fi. 143,
do Livro 2; e R-2-155, fi. 155, do livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(68) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Tinguis, situado no Município de Luzilândia,
Estado do Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Tinguis, com área
de 536,6000ha (quinhentos e trinta e seis hectares e sessenta ares),
situado no Município de Luzilândia, objeto do Registro n? R-1-1367,
fi. 517, do Livro 2-D, do Cartório do I'' Ofício de Notas da Comarca
de Luzilândia, Estado do Piauí.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(69) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
FazendaEstreitodaPonte dePedras situado
nos Municípios de Rio Verde e Paraúna, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Qda
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Qda Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Qda Lei n Q8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Estreito da
Ponte de Pedras, com área de 4.659,5000ha (quatro mil, seiscentos e
cinqüenta e nove hectares e cinqüenta ares), situado nos Municípios
de Rio Verde e Paraúna, objeto dos Registros nQs R-12-8.228, fi. 70,
Livro 2-N, do Cartório de Registro Geral de Imóveis e anexos da
Comarca de Rio Verde, e R-36-683, fi. 83, Livro 2-C; R-27-2.031, fi.
31, Livro 2-J; R-01-3.508, fi. 108, Livro 2-R; R-31-686, fi. 86, Livro
2-C; R-32-1.807, fi. 7, Livro 2-1; R-01-3.989, fi. 189 Livro 2-T; e
R-27-2.032, fi. 32, Livro 2-J, todos do Cartório do Registro Geral de
Imóveis da Comarca de Paraúna, Estado de Goiás.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados COm a sua destinação.
Q
Art. 3 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(70) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Reabre aos Orçamentos da União, pelo
saldo apurado em 31 de dezembro de 1995,
crédito especial no valor de R$ 2.690.131,00,
aberto pelo Decreto de 22 de dezembro de
1995, em favor do Ministério do Exército.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 167, § 2", da
Constituição,
DECRETA:
Art. 1· Fica reaberto aos Orçamentos da União (Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério do Exército, o crédito
especial autorizado pela Lei n" 9.213, de 22 de dezembro de 1995, e
aberto pelo Decreto de 22 de dezembro de 1995, no valor total de
R$ 2.690.131,00 (dois milhões, seiscentos e noventa mil, cento e trinta
e um reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do saldo do referido crédito, apurado em 31
de dezembro de 1995.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996, 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 18.9.1996, págs. 18509/18510.
Lia!.
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(71) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Abre o Orçamento Fiscal da União
em favor do Ministério do Meio Ambien:
te, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito suplementar no valor de
R$ 11.594.832,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 6Q, inciso lII, alínea c, da Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'' 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor
de R$ 11.594.832,00 (onze milhões, quinhentos e noventa e quatro
mil, oitocentos e trinta e dois reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de valores provenientes de operação de crédito firmada entre a União e o Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento (Bírd),
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996, 175Q da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 18.9.1996, pág. 18510.
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(72) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos da União, em favor
do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 5.102. 786,00, para reforço
de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso I, alínea a, da Lei n" 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$ 5.102.786,00 (cinco milhões, cento e dois
mil, setecentos e oitenta e seis reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.

Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária de
projetos e atividades, indicados no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996, 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 18.9.H~96, págs. 18510/18512.
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(73) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 922.047,00 para
reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6', inciso Il, da Lei n" 9.275 de 9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n' 9.275, de
9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$ 922.047,00 (novecentos e vinte e dois mil,
quarenta e sete reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996, 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 18.9.1996, págs 18512/18513.
(74) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
pelo saldo apurado em 31 de dezembro de
1995, crédito especial rwvalor de R$20.026,00,
aberto pelo Decreto de 22 de dezembro de 1995,
em favor do Senado Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere os arts. 84, inciso IV, combinado com o art. 167, § 2', da
Constituição,
cor, Leis Hep.ll'ed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996

DECRETA:

Art. l' Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Senado Federal, o crédito especial
autorizado pela Lei n? 9.187, de 20 de dezembro de 1995, e aberto
pelo Decreto de 22 de dezembro de 1995, no valor de R$ 20.026,00
(vinte mil, vinte e seis reais), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do saldo do referido crédito, apurado em 31
de dezembro de 1995.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 18.9.1996, pág. 18513.

(75) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Justiça
Federal, crédito suplementar no valor de
R$ 34.413.800,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', incisos I, alínea a, e II, da Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor da
Justiça Federal, crédito suplementar no valor de R$ 34.413.800,00
cor.
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(trinta e quatro milhões, quatrocentos e treze mil e oitocentos reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão dos cancelamentos parciais das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175 Q da Independência e I08Q
da República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.9.1996, págs. 18514/18520.

(76) DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Superior Tribunal
de Justiça e da Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, crédito suplementar no valor
de R$ 3.598.408,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 69 , inciso I, alínea a, da Lei nº 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Superior
Tribunal de Justiça e da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
crédito suplementar no valor de R$ 3.598.408,00 (três milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e oito reais), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão dos cancelamentos parciais das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.9.1996, págs. 18520/18521.

(77) DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1996
Autoriza o Centro de Adoção da Suécia
a instalar-se no Brasil.

O PRESID:ENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no § 1" do art. 11 do Decreto-Lei n" 4.657, de 4 de setembro
de 1942 - Lei de Introdução ao Código Civil, e o que consta do
Processo n" 6.866/91-92, do Ministério da Justiça,
DECRETA:
Art. 1" Fica autorizado a instalar-se no Brasil o Centro de
Adoção da Suécia, com sede no Box 3031, S-172 03, Sundbyberg,
Suécia.
Art. 2" As alterações estatutárias posteriores a este ato sujeitam-se à aprovação do Governo da República Federativa do Brasil,
sob pena de cassação da autorização.
Art. 3" Fica o Centro referido no art. 1" obrigado a apresentar
até o dia 30 de abril de cada ano, ao Ministério da Justiça, relatório
circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no
ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita
e da despesa realizada no periodo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-47:14, set. HJ::Jo
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
ESTATUTOS
CENTRO DE ADOçÃO DA SUÉCIA

Finalidade
Parágrafo 1"
A Associação Centro de Adoção é uma organização com fins
idealistas. O Centro de Adoção funciona para que:
- crianças necessitando de uma nova família possam ser adotadas dentro do seu país de origem ou fora do mesmo;
- cada adoção vise o bem-estar da criança;
- adoção seja considerada um passo normal para a formação de
uma fanu1ia;
- crianças abandonadas ou sujeitas a abandono recebam proteção e apoio.
O Centro de Adoção baseia sua atividade nos princípios contidos
na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança.
O Centro de Adoção trabalha em prol de uma sociedade onde
todos tenham o mesmo valor independentemente da origem.
Parágrafo 2"
Os membros do Centro de Adoção são fanu1ias com filhos adotivos, famílias que procuram crianças adotivas e particulares que
desejam promover as finalidades e a atividade do Centro.
O Centro de Adoção prepara e apóia os país através de informações e cursos especializados.
O ensino visa proporcionar às crianças o melhor ambiente possivel durante o crescimento na nova fanu1ia.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591·4734, set. 1996
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o Centro de Adoção empenha-se para que filhos adotivos e pais
adotivos tenham os mesmos direitos que outros filhos e pais.
Mediação
Parágrafo 3º
O Centro de Adoção recebe pedidos de adoção, transmitindo-os
às autoridades e organizações em outros países. A decisão de mediação nesse sentido é tomada por uma comissão especialmente nomeada. As seguintes condições prévias existem para a entrada de um
requerimento junto ao Centro de Adoção:
- o requerimento deve ser associado ao centro;
- o Requerimento de adoção deverá referir-se a crianças de
outros países e continentes;
- o requerente assumirá o compromisso de cumprir com suas
obrigações em relação à criança, ao centro e aos representantes da
criança no estrangeiro, e de concluir a adoção na Suécia;
- o requerente que anteriormente j á adotou uma criança deverá
ter cumprido todas as obrigações nesse contexto.

Organização
Parágrafo 4º
Os órgãos competentes para decisões são a assembléia da associação e a diretoria da associação.
O Centro da Adoção é dividido em departamentos.
A estrutura nesse sentido é determinada pela Diretoria da associação, após consultado os respectivos departamentos.

Taxa do Associado
Parágrafo 5º
- O associado deverá pagar anualmente ao Centro de Adoção
uma taxa determinada pela assembléia da associação.
- Após sete anos de filiação o membro passará a pagar sua taxa
com redução.
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- A assembléia poderá também decidir a redução da taxa do
associado por outros motivos.
- O associado procurando adoção pagará membro - taxas especiais.

além da taxa de

- A diretoria da associação decidirá os tipos de taxas e o valor
das mesmas.

Assembléia da Associação
Parágrafo 6Q
O órgão deliberativo mais importante da associação é a assembléia, composta de delegados de todos os departamentos e da diretoria
da associação. A Assembléia Geral Ordinária deverá ser convocada
entre 1" de maio e 15 de junho cada ano ímpar. A convocação para a
assembléia deverá ser feita aos departamentos dois meses, o mais
tardar, antes da assembléia.
A ordem do dia junto com a documentação deverá ser entregue
aos delegados quatro semanas, o mais tardar, antes da assembléia.
O tempo e o lugar para a assembléia serão determinados pela diretoria da associação.
Parágrafo 7Q
Cada departamento deve escolher um delegado para a assembléia da associação. Além disso haverá um delegado por cada cento e
cinqüenta membros associados, segundo o número de associados
efetivos existentes ao fim do ano calendário imediatamente anterior
à assembléia da associação. A diretoria da associação faz parte da
assembléia.
Parágrafo 8Q
Os delegados e seus suplentes serão escolhidos na reunião anual
do departamento. Dados sobre os delegados dos departamentos deverão ser entregues à diretoria da associação até 1" de março, o mais
tardar, do ano da assembléia.
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Parágrafo 9º
Membro que não seja delegado ou membro da diretoria da associação poderá assistir as deliberações, embora não tenha direito a
votar.
Parágrafo 10.
Na assembléia geral ordinária da associação haverá:
1. chamada e fixação do registro eleitoral;
2. escolha da mesa da assembléia (presidente, secretário e dois
vogais);
3. confirmação da convocação legal da assembléia segundo os
estatutos;
4. exame do relatório de atividades da diretoria da associação;
5. exame dos relatórios dos revisores;
6. questão da aceitação ou não da administração durante dois
anos da diretoria da associação;
7. escolha de presidente, além de membros com suplentes, da
diretoria da associação;
8. escolha de dois revisores com dois suplentes;
9. escolha de cinco membros da comissão eleitoral, com um deles
com poder de fazer convocações;
10. exposição da diretoria da associação do plano de atividade e
do orçamento;
11. avaliação de moções junto com eventuais propostas da diretoria da associação;
12. fixação da taxa de associado e a parte cabendo aos departamentos da referida taxa;
13. outros assuntos.
Moção solicitando uma assembléia da associação, podendo ser
submetida por qualquer associado ou departamento. A moção deverá
ser entregue à diretoria da associação até 25 de fevereiro, o mais
tardar.
A diretoria da associação deverá opinar sobre as moções submetidas. As moções e pareceres sobre as mesmas deverão ser submetidas
aos delegados. Sob o item de «outros assuntos» a assembléia da
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associação poderá chegar a uma decisão apenas se ao menos quatro
quintos dos delegados concordarem com a tomada de uma decisão.
Parágrafo 11.
A diretoria da associação tem o direito de convocar uma assem.
bléia extraordinária se houver razões para tal medida. Além disso,
uma assembléia extraordinária poderá ser convocada se os revisores
- ou pelo menos um terço dos departamentos - assim solicitarem
por escrito. Tal assembléia deverá ser realizada dentro de 60 dias
após a solicitação.
Parágrafo 12.
A convocação à assembléia extraordinária deverá conter infor.
mações sobre o motivo. Além disso, a convocação poderá conter
questões que deverão ser examinadas sem que tenham qualquer
conexão com a convocação. Questões não incluídas na convocação não
poderão ser tratadas por uma assembléia extraordinária. A convocação para uma assembléia extraordinária deverá ser feita ao menos
duas semanas antes da mesma.
Os delegados e suplentes são eleitos numa reunião dos membros
do departamento ou - se o tempo não permitir - pela diretoria do
departamento.
Parágrafo 13.
Numa assembléia, cada delegado presente tem um voto. A votação será aberta, com exceção nas eleições. A maioria dos votos dados
prevalecerá como decisão da assembléia. Em caso de empate haverá
sorteio.

Diretoria da Associação
Parágrafo 14.
A diretoria da associação é responsável pela orientação da atividade do Centro de Adoção e constitui entre as assembléias o órgão de
decisão mais alto da associação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-47~4, set.
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Parágrafo 15.
Além do presidente, a diretoria da associação deve ser composta de
doze membros e três suplentes. O suplente entra em ação pela ordem
segundo a eleição em caso de impedimento do membro efetivo. Além
disso, o pessoal da chancelaria do Centro de Adoção tem o direito de
nomear entre si um membro efetivo da direção e um suplente para o
mesmo. A diretoria nomeia entre si o vice-presidente e o tesoureiro.
Os membros eleitos pela assembléia da associação, e os suplentes,
são nomeados para um tempo de mandato de dois anos. A diretoria
da associação tem capacidade de decidir com presença de, pelo menos,
a metade dos seus membros. Quanto a outras decisões de diretoria
prevalece o estipulado no § 13.
Parágrafo 16.
A diretoria da associação tem o dever de:
a) preparar os assuntos a serem tratados pela assembléia da

associação;
b) executar as decisões da assembléia da associação;

c) preparar comissões de trabalho, comissões de mediação e

outras comissões. A diretoria da associação deverá autorizar às comissões a tomarem decisões em assuntos de sua competência.

Parágrafo 17.
A diretoria da associação deverá consultar os departamentos nos
assuntos mais importantes e, em linhas gerais, cooperar com o departamento cujo interesse estiver em jogo num determinado assunto.

Comitê Eleitoral
Parágrafo 18.
O comitê eleitoral da associação deverá preparar as eleições a
serem realizadas na assembléia da associação. Os departamentos e
os membros individuais deverão fornecer ao comitê, antes das eleições,
os nomes das pessoas que são candidatos nas eleições a serem
realizadas na assembléia. As sugestões do comitê, junto com os dados
sobre todos os candidatos, deverão ser anexados à agenda da assembléia da associação.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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Revisão
Parágrafo 19.
A administração e as contas da diretoria serão examinadas por
dois revisores, que deverão ter dois suplentes. Anualmente, até 1Q de
abril o mais tardar, os revisores deverão submeter seu relatório a
respeito da administração e contabilidade da diretoria durante o ano
contábil anterior. Nos anos sem que haja assembléia da associação,
um relatório contábil de auditoria deverá ser submetido aos departa,
mentos até 15 de abril, o mais tardar. Um dos revisores deverá ser
autorizado ou diplomado.

Seções
Parágrafo 20.
Para os departamentos deverá haver regulamentos aprovados
numa reunião de departamento. A assembléia da associação deter.
mina regulamentos normais para departamentos.
Para serem válidos, os regulamentos deverão ter sido submetidos
à diretoria da associação para ratificação.
Parágrafo 21.
Uma parte das taxas de associados do Centro de Adoção cabe aos
departamentos e será distribuida entre os mesmos de acordo com os
princípios estabelecidos pela assembléia da associação.

Protocolo
Parágrafo 22.
Na reunião com os órgãos decisórios no Centro de Adoção deverá
ser mantido um protocolo. O protocolo da diretoria da associação
deverá ser submetido ao departamento.

Alteração dos Estatutos
Parágrafo 23.
Uma alteração dos estatutos poderá ser realizada unicamente
através de decisão de assembléia da associação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set,
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Dissolução do Centro de Adoção
Parágrafo 24.

A associação não poderá ser dissolvida salvo uma decisão neste
oentido for tomada pela assembléia da associação, com o apoio de pelo
menos dois terços dos votantes. Se a assembléia da associação decidir
efetuar a dissolução, a assembléia deverá cuidar para que o saldo dos
haveres da associação, junto com os outros haveres, sejam utilizados
para promover as finalidades segundo § 1º dos estatutos.
Esses estatutos foram aprovados na assembléia da associação em
novembro de 1975.
A alteração mais recente foi realizada na assembléia da associação em maio de 1989.

(78) DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1996
Transfere para a Difusom Empreendimentos Comunicações Ltda., a concessão outorgada à TV Acauã Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e nos termos do art. 94, item 3, alínea a,
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nº 53760.000351/94,
DECRETA:

Art. 1º Fica transferida a concessão outorgada à TV Acauã
Ltda., pelo Decreto nº 48.386, de 22 de junho de 1960, renovada pelo
Decreto nº 91.562, de23 de agosto de 1985, publicado no Diário Oficial
da União em 26 subseqüente, para a Difusora Empreendimentos
Comunicações Ltda. explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Teresina, Estado
do Piauí.
\jOl.
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de setembro de 1996; 175° da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(79) DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública a Ação Social de Joínuílle, com sede na Cidade de
Jcinuille, Estado de Santa Catarina, e outras
entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. l' da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do
Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. 1s São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Ação Social de Joinville, com sede na Cidade de Joinville,
Estado de Santa Catarina, portadora do CGC nO 84.717.925/0001-48
(Processo MJ nO 25.444/95-12);
U - Associação dos Portadores de Doença Renal Crônica
(ARC), com sede na Cidade de Jundiai, Estado de São Paulo, portadora do CGC nO 67.165.225/0001-79 (Processo MJ nO 14.624/95-32);
UI - Centro Cultural Espírita J ardelino Ramos, com sede na
Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, portador do
CGC nO 88.707.799/0001-00 (Processo MJ n" 3.623/96-99);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-47:14, set.
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IV - Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente (Cendac), com
sede na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, portador do CGC
n' 09.304.106/0001-53 (Processo MJ n" 4.128/94-53);
V - Sociedade dos Irmãos da Congregação de Santa Cruz, com
sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n" 46.040.259/0001-67 (Processo MJ n" 2.299/93-94);
VI - Obras Sociais da Paróquia de Nossa Senhora dos Navegantas, com sede na Cidade de Navegantes, Estado de Santa Catarina,
portadora do CGC n" 76.965.246/0001-97 (Processo MJ n" 16.715/93-03).

Art. 2" As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano ao Ministério da
Justiça, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do
demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que
não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5Q do
Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto
de 1935.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(80) DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública o Amparo
Providência - Lar das Vovozinhas, com sede
na Cidade de Santa Maria (RS)J e outras
entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere os arts. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. I" da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e F do
Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
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DECRETA:
Art. 1Q São declaradas de utilidade pública federal as seguin_
tes instituições:
I - Amparo Providência - Lar das Vovozinhas, COm sede
na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, portador do
CGC n Q 95.623.617/0001-70 (Processo MJ n" 1.496/96-01);
II - Casa de Caridade Leopoldinense, com sede na Cidade
de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n'
22.149.165/0001-62 (Processo MJ n Q 17.722/93-04);

UI - Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador do
CGC nQ 32.323.099/0001-59 (Processo MJ nQ 17.287/93-19);
IV - Centro Espírita Cristão - Lar de Amparo à Velhice
e à Infância, com sede na Cidade de Barra Bonita, Estado de
São Paulo, portador do CGC n Q 44.746.972/0001-03 (Processo MJ
n Q 608/94-27);
V - Escola Presbiteriana Erasmo Braga, com sede na Cio
dade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, portador do CGC
nQ 03-618.436/0001-37 (Processo MJ n? 24.172/95-89);
VI - Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul de Capinópolis,
com sede na Cidade de Capinópolis, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n Q 18.424.010/0001-10 (Processo MJ n Q 17.790/94-37);
VII - Fundação de Serviço Social Comunitário Santo Antônio
- Funsescosa, com sede na Cidade de Rio Novo do Sul, Estado do
Espírito Santo, portadora do CGC n? 30.970.172/0001-59 (Processo
MJ n Q 19.262/93-69);
VIU - Instituto Ludwig de Pesquisa Sobre o Câncer, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC
n" 50.560.085/0001-30 (Processo MJ n Q 1.667/95-11);
IX - Lar da Bênção Divina, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, portador do CGC n" 62.702.550/0001-00 (Processo MJ n" 17.787/93-41);
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. uns, n. l:.J, p.
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x - Lar Criança Feliz, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, portador do CGC nº 50.253.590/0001-32 (Processo MJ nº 10.719/95-03);
Xl - Recanto Cristo Vivo, com sede na Cidade de Brasília,
Distrito Federal, portador do CGC nº 03.603.701/0001-03 (Processo
MJ nº 12.177/95-03);
XlI - Procep - Centro de Ensino e Pesquisas do Pró-Cardíaco,
comsede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador
do CGC nº 39.420.179/0001-71 (Processo MJ ri' 23.267/95-58);

XlII - SAE Brasil, com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, portador do CGC nº 67.350.769/0001-00 (Processo MJ
nº 2.157/96-42);
XIV - Sociedade Beneficente Escola de Várzea Grande, com
sede na Cidade de Várzea Grande, Estado do Mato Grosso, portadora
do CGC nº 15.007.800/0001-01 (Processo MJ nº 12.201/95/88);

xv - Sociedade Maronita de Beneficência, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC
nº 43.827.385/0001-78 (Processo MJ nº 20.731/95-27).
Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do Decreto
nº 50.517, de 1961, e a Lei nº 91, de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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(81) DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Ypírango, situado no Município de Camacã, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda Ypiranga,
com área de 817,9038ha (oitocentos e dezessete hectares, noventa ares
e trinta e oito centiares), situado no Município de Camacã, objeto do
Registro n'R-3-1. 779, fi. 1, do livro 2, do Cartório do l' Oficiode Registro
de Imóveis da Comarca de Camacã, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(82) DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Aldeia, situado no Município de Ipírâ, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n'' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Aldeia, com área de
3.265,6000ha (três mil, duzentos e sessenta e cinco hectares e sessenta ares), situado no Município de Ipirá, objeto do Registro n Q 46.733,
fi. 153 a 155 do Livro 3-AC, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Ipirá, Estado da Bahia.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(83) DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais denomi:
nados Fazendas Rio Branco, Bom Jesus e
Rancho Alegre, correspondentes, respectiva_
mente, aos Lotes nºs 172,167 e 252, da Gleba
São Mortinho, situados no Município deAraguatins, Estado do Tocantins, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Ficam declarados de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI,
da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, os imóveis rurais denominados Fazendas Rio
Branco, Bom Jesus e Rancho Alegre, correspondentes respectivamente, aos Lotes nOs 172, 167 e 252, da Gleba São Martinho, com área
total de 1.630.3995ha (um mil, seiscentos e trinta hectares, trinta e
nove ares e noventa e cinco cintiares), situados no Município de
Araguatins, objeto dos Registros nOs R-2-121, fi. 121 Livro 2; R-5-701,
fi. 101, Livro 2-B e R-5-965, fi. 65 e 172, Livro 2-C, todos do Cartório
do 1" Oficío da Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes nos imóveis referidos no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação dos imóveis
rurais de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva
legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o
assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Bekns Jungmann Pinro

(84) DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominadoFazenda CatumirimlCabeceira do Brejo, situado nos Municípios de Molungu do Morro
e Bonito, Estado a Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. .18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Catumirim/Cabeceira do Brejo, com área de 1.573,0809ha (um mil, quinhentos e setenta e três hectares, oito ares e nove eentiares), situado
nos Municípios de Molungu do Morro e Bonito, objeto dos Registros
nOs R-5-6-3.264, fi. 87, do Livro 2-AF, e R-1-2-5.806, fi. 80, do Livro
2-BG, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de
Morro do Chapéu, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamsn,
to com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(85) DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Seringal Assunção - Parte A, do Projeto
Fundiário Jaru Ouro Preto, conhecido como
Fazenda -Iaru, situado no Município de Vale
do Anari. Estado de Rondônia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Seringal Assunção
- Parte A, do Projeto Fundiário J aru Ouro Preto, conhecido coma
Fazenda Jaru, com área de 26.075,4664ha (vinte e seis mil, setenta
e cinco hectares, quarenta e seis ares e sessenta e quatro centiares),
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situado no Município de Vale do Anari, objeto do Registro n Q R-41.854, fi. 02, do Livro 2, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da
Comarca de Jaru, Estado de Rondônia.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(86) DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos da União, em favor
do Senado Federal, crédito suplementar no
valor de R$ 6.300.000,00, para reforço de dotações consignadas nos orçamentos vigentes.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q, inciso I, alínea a, da Lei n? 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1 Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n Q 9.275, de
9 de maio de 1996), em favor do Senado Federal, crédito suplementar
no valor de R$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Q
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Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 21.9.1996; págs. 18813-A/18814-A, Edição
Extra.

(87) DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$1.815.000,OO,para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6",incisos I, alínea a, e lI, da Lei n· 9.275,
de 9 de maio e 1996,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n·9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$ 1.815.000,00 (um milhão, oitocentos e
quinze mil reais), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996

4691

Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,20 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 21.9.1996, pégs. 18814-A/18816-A, Edição

Extra.

(88) DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério do Exército e do EstadoMaior das Forças Armadas, crédito suplementar no ualor de R$113.890.156,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso IH, alínea b, da Lei n" 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n" 9.275, de
9 de maio de 1996), em favor do Ministério do Exército e do EstadoMaior das Forças Armadas, crédito suplementar no valor de
R$ 113.890.156,00 (cento e treze milhões, oitocentos e noventa mil,
cento e cinqüenta e seis reais), para atender à programação no Anexo
I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios
anteriores, na forma do Anexo H deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de setembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 21.9.1996, págs. l8S16-AlISSIS-A, Edição
Extra.

(89) DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 56.141,00, para reforço de dotação consignada no orçamento vigente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição , e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q, inciso H, da Lei n Q 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:

Art. 1 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n 9.275,
Q

Q

de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Cultura, crédito
suplementar no valor de R$ 56.141,00 (cinqüenta e seis mil, cento e
quarenta e um reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.

Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo H deste decreto.
Art. 3Q Em decorrência do estabelecido neste decreto, fica alterada a receita da Fundação Biblioteca Nacional, na forma dos Anexos
IH e IV deste decreto, no montante especificado.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 21.9.1996, págs. 18818-A/18819-A. Edição
Extra.

(90) DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor
de R$ 30.896.000,00, em favor do Ministério
da Saúde, para reforçode dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 30.896.000,00 (trinta
milhões, oitocentos e noventa e seis mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
Ir deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 21.9.1996, págs. 18819-Al18820-A, Edição
Extra.
Lia!.
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(91) DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério Público da União, crédito
suplementar no valor de R$153.000,OO, para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que llie
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso Il, da Lei nº 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nO 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor da Ministério Público da União,
crédito suplementar no valor de R$ 153.000,00 (conto e cinqüenta e
três mil reais), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
Il deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de setembro de 1996; 175° da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 21.9.1996, págs. 18820-N18821-A, Edição

Extra.
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(92) DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 32.060.449,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso IH, alínea b, da Lei n· 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor da Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$ 32.060.449,00 (trinta e dois milhões,
sessenta mil, quatrocentos e quarenta e nove reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de incorporação de saldos de exercícios anteriores, indicados no Anexo H deste decreto, no montante especificado.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicado no DO de 21.9.96, pág. 18821-A, Edição Extra.
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(93) DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Ciência e Tecnologia,
crédito suplementar no valor de R$ 7.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso lI, da Lei n' 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia,
crédito suplementar no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 21.9.96, pág. 18822-A, Edição Extra.
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(94) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social para fins de
reforma agrária, o imóvel denominado Fazenda 3 Irmãos - Lote 115/A - Gleba Água
Limpa, situado no Município de Araguatins,
Estado do Tocantins, e dá outrasprovidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 dejulho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda 3 Irmãos - Lote
115/A- GlebaÁguaLimpa, com área de 1.382,5982ha (um mil, trezentos
e oitenta e dois hectares, cinqüenta e nove ares e oitenta e dois centíares),
situado no Município de Araguatins, objeto do Registro nº R-1-1053, fi.
153, do Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato
1º de Notas da Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996

4698
(95) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel denominado Pa,
zenda Gaúcha, situado no Municlpio de Conceiçõo do Araguaia, Estado do Pará, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Gaúcha,
com área de 3.965,5093ha (três mil, novecentos e sessenta e cinco
hectares, cinqüenta ares e noventa e três centiares), situado no Município de Conceição do Araguaia, objeto do Registro n Q R-1-M-22.6182CG, fi. 1, do Livro 2, do Cartório do 4Q Ofício de Notas e Registro de
Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1996; 175Q da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. b'ed. Brasu, Brasuia, v. .ree, n.

:1,
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(96) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda TanquinholLameiro da
Paula, situado no Município de Santa Luz,
Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Tanquinho/Lameiro da Paula, com área de 1.030,5740ha (um mil, trinta
hectares, cinqüenta e sete ares e quarenta centiares), situado no
Município de Santa Luz, objeto do Registro n· 35, fi. 13v·, do Livro 3,
do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Hipotecas da Comarca
de Monte Santo, Estado da Bahia.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(97) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Nova Suíssa, situado no Município
de Santo Amaro, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçães que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nova
Suissa, com área de 1.821,6000ha (um mil, oitocentos e vinte e um
hectares e 60 ares), situado no Município de Santo Amaro, objeto do
Registro n" 4451, fi. 118, do Livro 3-0, do Cartório de Imóveis Títulos e Documentos da Comarca de Santo Amaro, Estado da Bahia.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(98) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Curimatá, situado no Município de
Paripiranga, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Curimatá,
com área de 740,0000ha (setecentos e quarenta hectares), situado no
Município de Paripiranga, objeto do Registro nO R-1-2657, fi. 128, do
Livro 2-J, do Cartório do Registro de Imóveis, Hipotecas, Títulos e
Documentos da Comarca de Parípiranga, Estado da Bahia.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1996; 175° da Independência e 108 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(99) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Laranjeira, situado no Município
de Câceres, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Laranjeira, com
área de 10.944.1342ha (dez mil, novecentos e quarenta e quatro hecta,
res, treze ares e quarenta e dois centiares), situado no Município de
Cáceres, objeto dos Registros n·s R-1-M-22.201, fls. 18l!181-A, Livro
2-P-1, e R-1-M-27.072, fl. 256, Livro 2-S-1, do Cartório de Registro Geral
de Imóveis-I" Oficio, da Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(100) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Limeira, conhecido como Fazenda
Laranjeira Il, situado no Município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Limeira,
conhecido como Fazenda Laranjeira 11,com área de 1.21O,0000ha (um
mil, duzentos e dez hectares), situado no Município de Cáceres, objeto
do Registro n· R-3-M-17.051, fi. 711v, do Livro 2-M-1, do Cartório do
1" Oficio da Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Coí. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(101) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Bom Será, situado no Município de
Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n'' 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda
Bom Será, com área de 747,8745ha (setecentos e quarenta e sete
hectares,oitenta e sete ares e quarenta e cinco centiares), situado no Município de Sant'Ana do Livramento, objeto dos Registros
nOs 33.495, fi. 272, Livro 3-AF; 33.537, fi. 280, Livro 3-AF; 22.156,
fi. 81, Livro 3-V; 33.619, fi. 297, Livro 3-AF; 52.248, fi. 222, Livro
3-AR, e Matrícula nº 16.212, Livro 2, todos do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio
Grande do SuL
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1996; 175Qda Independência e 1082
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(102) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Formiga, situado no Município de
Colômbia, Estado de São Paulo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Qda
Lei n Q8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Qda Lei Complementar
n Q76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Qda Lei n Q8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Formiga,
com área de 1.053,4623ha (um mil, cinqüenta e três hectares, quarenta e seis ares e vinte e três centiares), situado no Município de
Colômbia, objeto das Matrículas nQs 1.260 e 1.259, fi. 1, do Livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis, Títulos, Documentos, Protesto de
Letras e Títulos da Comarca de Barretos, Estado de São Paulo.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
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de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(103) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Nancy, situado no Município de Mascote,
Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Nancy, com área de
548,7020ha (quinhentos e quarenta e oito hectares, setenta ares e
vinte centiares), situado no Município de Mascote, objeto do Registro
n" R-12-1104, fichas 1 a 3, do Cartório do Registro Geral de Imóveis
do I' Ofício e Hipotecas da Comarca de Camacã, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(104) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Vargem Funde, situado no Município de Santa Luz, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Vargem
Funda, com área de 1.391.4829ha (um mil, trezentos e noventa e um
hectares, quarenta e oito ares e vinte e nove centiares), situado no
Município de Santa Luz, objeto do Registro n" 394, fi. 122, do Livro 2,
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do Cartório do Registro de Imóveis e Hipoteca do 1Q Ofício da Comarca
de Senhor do Bonfim, Estado da Bahia.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1996; 175Q da Independência e 108 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(105) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São José ou loteamento Riosinho,
São Domingos e Ribeirão da Mata, situado
no Município de São Miguel do Araguaia,
Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso VI, da
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Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São José
ou loteamento Riosinho, São Domingos e Ribeirão da Mata, com área
de 2.7 51,2578ha (dois mil, setecentos e cinqüenta e um hectares, vinte
e cinco ares e setenta e oito centiares), situado no Município de São
Miguel do Araguaia, objeto do Registro nº R-I-769, fi. 246, Livro 2-B,
do Cartório do 1º Ofício e Registro de Imóveis da Comarca de São
Miguel do Araguaia, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmarui Pinto
(106) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Capelinha 11, situado no Município de Conceição do Macabu, Estado do Rio de Janeiro,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Capelinha Il, com
área de 90,0000 ha (noventa hectares), situado no Mnnicípio de
Conceição do Macabu, objeto dos Registros n's R:2.463 e R:1:1.120,
fls. 106 e 65, dos Livros 3·B e 2-D, respectivamente, do Cartório do
Oficio Único da Comarca de Conceição do Macabu, Estado do Rio de
Janeiro.

Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o essentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmarui Pinto
(107) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Capelinha I, situado TW Município de Conceição do Macabu, Estado do Rio de Janeiro,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Capelinha I, com
área de 1.326,4700ha (um mil, trezentos e vinte e seis hectares e
quarenta e sete ares), situado no Município de Conceição do Macabu,
objeto dos Registros nOs R:1:1115, fi. 60, Livro 2-D; R:2,462, fi. 105,
Livro 3-B: R:1.406, fi. 178, Livro 2-E; R:1.860, fi. 100, Livro 2-C; R:855,
fi. 95, Livro 2-C; R:1:1114, fi. 59, Livro 2-D; R-3:108, fi. 146, Livro 2;
R-3:331, fi. 170, Livro 2-A; R:41, fi. 79, Livro 2; e R-1-32, fi. 70, Livro
2, do Cartório do Ofício Único da Comarca de Conceição do Macabu,
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(108) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Pedra Dourada, situado no Municlpio de Coaroci, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pedra
Dourada, com área de 373,2129 ha (trezentos e setenta e três hectares, vinte e um ares e vinte e nove centiares), situado no Município
de Coaraci, objeto dos Registros n's 6 e 11, Av. 10, às fls. 1 a 7, do
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca
de Coaraci, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(109) DECRETO DE 24 DE SETEMBRO DE 1996
Autoriza o aumento do capital social
da Companhia Docas do Rio de Janeiro
(CDRJ).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 4º do Decreto-Lei nO 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:
Art. 1e Fica autorizado o aumento do capital social da Companhia
Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), de R$ 536.471.658,78 (quinhentos e
trinta e seis milhões, quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e
cinqüenta e oito reais e setenta e oito centavos) para R$ 592.190.648,54
(quinhentos e noventa e dois milhões, cento e noventa mil, seiscentos e
quarenta e oito reais e cinqüenta e quatro centavos), mediante a incorporação de créditos da União, no valor de R$ 55.573,865,54 (cinqüenta
e cinco milhões, quinhentos e setenta e três mil, oitocentos e sessenta e
cinco reais e cinqüenta e quatro centavos).

Art. 2º Fica autorizada a União a subscrever ações no valor de
R$ 145.124,22 (cento e quarenta e cinco mil, cento e vinte e quatro
reais e vinte e dois centavos), caso os acionistas minoritários não
exerçam o seu direito de preferência, dentro do prazo legal.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108º
da República.

FERNAl\TDOHENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
José Luiz Portella Pereira
V01. LeIS ttep. tced. Brasil, Brasíha, v. 188, n. 9, p- 4591-4734, set. 1996
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(110) DECRETO DE 26 DE SETEMBRO DE 1996
Autoriza aAssociaçãoAmeríndia Coope.
ração Solidária com os Povos Indígenas da
América a se instalar no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no parágrafo l' do art. 11 do Decreto-Lei n? 4.657, de 4 de setembro
de 1942 - Lei de Introdução ao Código Civil, e o que consta no
Processo n' 1.336/94-64, do Ministério da Justiça,
DECRETA:
Art. l' Fica autorizada a instalar-se no Brasil a Associação
Ameríndia Cooperação Solidária com os Povos Indígenas da América,
com sede na Catalunha - Espanha.
Art. 2' As alterações estatutárias posteriores a este ato sujeitam-se à aprovação do Governo da República Federativa do Brasil,
sob pena de cassação da autorização.
Art. 3' Fica a Associação referida no art. I' obrigadaaapresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano, relatório
circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no
ano anterior, acompanhado do demonstrativo das receitas e despesas
realizadas no período.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

o anexo está publicado noDO de 27.9.96, pág. 19244.
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(111) DECRETO DE 26 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$ 900. 000,00, para
o reforço de dotação consignada no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária, conforme indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, conforme indicada no Anexo III deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antonio Rodrigues Tavares

Os anexos estão publicados naDO de 27.9.1996, pag. 19245.
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(112) DECRETO DE 26 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural derwminado
Engenho Criméia, situado no Município de
Escada, Estado de Pernambuco, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Criméia,
com área de 338,0000ha (trezentos e trinta e oito hectares), situado
no Município de Escada, objeto do Registro n'R-1-106, fi. 114, do Livro
2, do Cartório Único de Notas e Escrivania da Comarca de Escada,
Estado de Pernambuco.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set, 1996
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(113) DECRETO DE 26 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Rosa, situado no Município
de Nova Brasilândia, Estado de Mato Gros80, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. lO Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Rosa,
com área de 6.087,0000ha (seis mil, oitenta e sete hectares), situado
no Município de Nova Brasilândia, objeto do Registro nO R-5-6.483, fi.
295, do Livro 2-M, do Cartório do 6Q Oficio, da 3 Q Circunscrição, da
Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3 Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1996; 175 Q da Independência e 108 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, aet. 1996
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(114) DECRETO DE 27 DE SETEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Justiça
do Trabalho, crédito suplementar no valor de
R$ 23.198.383,00, para reforço de dotações
consignadas TW vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, incisos I, alínea a, e lI, da Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor da Justiça do
Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 23.198.383,00 (vinte
e três milhões, cento e noventa e oito mil, trezentos e oitenta e três
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão dos cancelamentos parciais das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antonio Rodrigues Tavares

Os anexos estão publicados no DO de 27.9.1996, pága. 19425/19442.
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(115) DECRETO DE 27 DE SETEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos da União, em favor
do Estado-Maior dos Forças Armadas e dos
Ministérios do Exército, da Marinha e da
Aeronáutica, crédito suplementar no valor de
R$ 52.065.399,00, para reforço de dotações

consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 60, inciso Il, da Lei n" 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:

Art. 1" Fica aberto aos Orçamentos da Uuião (Lei n" 9.275, de
9 de maio de 1996), em favor do Estado-Maior das Forças Armadas e
dos Ministérios do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, crédito
suplementar no valor de R$ 52.065.399,00 (cinqüenta e dois milhões,
sessenta e cinco mil, trezentos e noventa e nove reais), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antonio Rodrigues Tavares

Os anexos estão publicados DO DO de 30.9.1996, págs. 19442119444.
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(116) DECRETO DE 27 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério Público da União, crédito

suplementar no valor de R$ 2.361.570,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso Il, da Lei n· 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério Público da União,
crédito suplementar no valor de R$ 2.361.570,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e setenta reais), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antonio Rodrigues Tavares

Os anexos estão publicados no DO de 30.9.1996, págs. 19445/19446.
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(117) DECRETO DE 27 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Cesp - Companhia
Energética de São Paulo, a área de terra
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de 1954, no
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei
nº 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei nº 9.074, de 7 de
julho de 1995,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Cesp - Companhia
Energética de São Paulo, a área de terra situada na faixa de vinte
metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Derivação da LT Jales - Populina para a SE Santa
Albertina, em 69kV, com origem na Estrutura nº 134A da linha de
transmissão J ales - Populina e término na subestação de Santa
Albertina, localizada nos Municípios de Paranapuã e Santa
Albertina, no Estado de São Paulo, necessária à passagem de
linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes
do Processo nº 48100.003420/95-16.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e
linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via
praticável.

Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. 1º
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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servidão, abstendo-se, em consequencia, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 42 Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão previs-

ta neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito

(118) DECRETO DE 27 DE SETEMBRO DE 1996
Outorga concessão à Usina Hidrelétrica
Cubatão S.A. para exploração do aproveitamento hidrelétrico Cubatão, em trecho do Rio
Cubatão, localizado no Munidpio de Joinville, Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nas Leis n"s 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 9.074, de 7 de julho
de 1995, e o que consta do Processo n" 48100.003800/95-89,
DECRETA:
Art. l' É outorgada à Usina Hidrelétrica Cubatão S.A. concessão para explorar o aproveitamento hidrelétrico Cubatão e respectiva
transmissão associada, situado em trecho do Rio Cubatão, nas coorCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p- 4591-4734, set. 1996
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denadas geográficas 26'11' de latitude sul e 49'07' de longitude oeste,
no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, com 45MW de
potência instalada.
Parágrafo único. A energia produzida destina-se ao serviço público de energia elétrica.

Art. 22 A concessionária concluirá as obras do aproveitamento
hidrelétrico até 30 de janeiro de 2000, devendo executá-las de acordo
com o projeto básico aprovado pela Portaria DNAEE n 2 560, de 13 de
dezembro de 1995, e com as modificações consideradas necessárias e
autorizadas pelo DNAEE.
Art. 32 A concessionária deverá assinar o contrato de concessão
no prazo de cinco dias, contado da publicação deste decreto.

Art. 42 A concessão vigorará pelo prazo de 35 (trinta e cinco)
anos, a contar da data de assinatura do respectivo contrato de
concessão.
Parágrafo único. A concessionária poderá requerer a prorrogação da concessão, mediante as condições que vierem a ser estipuladas,
devendo formular o pedido até dezoito meses antes de findar o prazo
de vigência estabelecido no caput deste artigo.

Art. 52 Findo o prazo da concessão, os bens e instalações existentes em função do serviço concedido reverterão à União, observadas
as normas da legislação em vigor.
Art. 62 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108 2
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set. 1996
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(119) DECRETO DE 27 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Agua Branca - Lote ns 277/A, Gleba São Martinho, situado no Município de
Araguatins, Estado do Tocantins, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629;
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda
Água Branca - Lote nº 277/A, Gleba São Mortinho, com área de
1.793,1592 ha (um mil, setecentos e noventa e três hectares, quinze
ares e noventa e dois centiares), situado no Município de Araguatins, objeto do Registro nº R-3-1049, fi. 149, Livro 2-C, do Cartório
de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas da Comarca de
Araguatins, Estado do Tocantins.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de setembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(120) DECRETO DE 27 DE SETEMBRO DE 1996
Restabelece o título de utilidade pública
federal do Albergue Noturno Nosso Lar (PR).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição da República Federativa
do Brasil, e tendo em vista o disposto no art. 1Q da Lei n Q 91, de 28 de
agosto de 1935, eno art. 1Q do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1Q É restabelecido o título de utilidade pública federal da
seguinte instituição:
I - Albergue Noturno Nosso Lar, com sede na Cidade de Loanda, Estado do Paraná, portador do CGC nQ 78.195.971/0001-21 (Processo MJ n" 6.948/94-06).
Art. 2Q A entidade de que trata este decreto fica obrigada a
apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenha sido
subvencionada, conforme preceitua o art. 5Q do Decreto n'' 50.517, de
2 de maio de 1961, e a Lei nQ 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de setembro de 1996; 175Q da Independência e 108 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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(121) DECRETO DE 27 DE SETEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Manoel Antônio de Oliveira

(ABM), com sede na Cidade de Jaciara (MT),
e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. l' da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, e l' do
Decreto n' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. l' São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Associação Beneficente Manoel Antõnio de Oliveira
(ABM), com sede na Cidade de Jaciara, Estado de Mato Grosso,
portadora do CGC n'' 24.777.294/0001-20 (Processo MJ n'15.554/9594);
U - Associação Canoense de Deficientes Físicos, com sede
na Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC
n' 87.671.384/0001-52 (Processo MJ n' 1.064/94-66);

lU - Associação das Senhoras da Caridade, com sede na
Cidade de Caetité, Estado da Bahia, portadora do CGC n'
13.820.907/0001149 (Processo MJ n'18.344/95-58);
IV - Centro Social Comunitário Madre Rafaela Ybarra da
Vila Brasil, com sede na Cidade de Marialva, Estado do Paraná,
portador do CGC n" 78.844.818/0001-88 (Processo MJ n' 10.380/9366);
V - Conselho Particular de Nepomuceno da Sociedade de
São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Nepomuceno, Estado
de Minas Gerais, portador do CGC n'' 19.084.458/0001-02 (Processo
MJ n" 3.081/94-56);
VI - Creche Nosso Lar, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n' 25.456.757/0001-15
(Processo MJ n' 25.687/95-14);
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VII - Fundação Jaime Martins, com sede na Cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, portadora doCGC n"23.770.183/0001-20
(Processo MJ n" 21.202195-31);
VIII - Fundação Pastoral Inter Mirifica, com sede na Cidade
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC n"
91.198.077/0001-73 (Processo MJ n" 4.925/95-11);
IX - Instituto Imaculada Conceição, com sede na Cidade de
Bela Cruz, Estado do Ceará, portador do CGC n" 07.003.569/0001-50
(Processo MJ n" 7.179/95-81);

x - Lar Nossa Senhora Aparecida, com sede na Cidade de
Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, portador do CGC n"
03.225.216/0001-43 (Processo MJ n" 22.465/95-86);
XI - Sociedade de São Vicente de Paulo de Três Pontas, com
sede na Cidade de Três Pontas, Estado de Minas Gerais, portadora
do CGC n" 01.337.774/0001-75 (Processo MJ n" 14.941195-95).
XII - Ágora - Associação para Projetos de Combate a Fome,
com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC
n" 38.050.258/0001-75 (Processo MJ n" 10.359/96-12).

Art. 2" As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado
à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda
que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5"
do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n? 91, de 28 de
agosto de 1935.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de setembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
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(122) DECRETO DE 27 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor de
R$ 390.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n" 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Uuião (Lei n'9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 390.000,00 (trezentos
e noventa mil reais), para atender à programação constante do Anexo
I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência do disposto no art. 1', fica alterada a
receita do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, conforme
Anexo III deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antonio Rodrigues Tavares

Os anexos estão publicados no DO de 30.9.1996, págs. 19448119449.
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(123) DECRETO DE 27 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor dos Ministérios da Aeronáutica e
do Exército, crédito suplementar no valor de
R$ 40.676.006,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q , inciso III, alínea c, da Lei n Q 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:

Art. F Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor dos Miuistérios da Aeronáutica e do
Exército, crédito suplementar no valor de R$ 40.676.006,00 (quarenta
milhões, seiscentos e setenta e seis mil e seis reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do ingresso de operações de crédito externas,
contratadas junto ao Brazilian American Merchant Bank.
Art. 3 Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas dos Ministérios da Aeronáutica e do Exército,
conforme indicadas no Anexo II deste decreto.
Q

Art. 4 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Q

Brasília, 27 de setembro de 1996; 175 Q da Independência e 108 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antonio Rodrigues Tavares

Os anexos estão publicados noDO de 30.9.1996, pág. 19449.
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(124) DECRETO DE 27 DE SETEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos da União, em fado Ministério da Cultura, crédito suple.
mentar no valor de R$ 356.827,00, para
reforço de dotações consignadas nos orçamentos vigentes.
VOr

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n' 9.275, de
9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Cultura, crédito
suplementar no valor de R$ 356.827,00 (trezentos e cinqüenta e seis
mil, oitocentos e vinte e sete reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo n deste decreto.
Art. 3' Em decorrência do estabelecido neste decreto, fica altsrada a receita da Fundação Biblioteca Nacional, na forma do Anexo
In e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antonio Rodrigues Tavares

Os anexos estão publicados naDO de 30.9.1996, págs. 19450/19451.
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(125) DECRETO DE 27 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério das Comunicações, crédi-

to suplementar no valor de R$ 98.806,00,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso I, alínea a, da Lei nQ 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. F Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nQ 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério das Comunicações,
crédito suplementar no valor de R$ 98.806,00 (noventa e oito mil,
oitocentos e seis reais), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da anulação parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de setembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antonio Rodrigues Tavares

Os anexos estão publicados no DO de 30.9.1996, pág. 19451.
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(126) DECRETO DE 27 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 483.494,00, para re.
forço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso I, alínea a, da Lei n" 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n 29.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$ 483.494,00 (quatrocentos e oitenta e três
mil, quatrocentos e noventa e quatro reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária de
projetos atividades indicadas no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de setembro de 1996; 1752 da Independência e lOS"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antonio Rodrigues Tavares
Os anexos estão publicados no DO de 30.9.1996, pág. 19452.

(127) DECRETO DE 30 DE SETEMBRO DE 1996
Dá nova redação ao art. 1º do Decreto de
19 de janeiro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 9, p. 4591-4734, set, 1996

4733
DECRETA:

Art. 1· O art. 1· do Decreto de 19 de janeiro de 1995, publicado
no Diário Oficial de 20 de janeiro de 1995, Seção I, págs. 917 e 918,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1· Fica declarada de utilidade pública, para fins de
instituição de servidão administrativa, em favor da Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S.A., a área de terra situada
na faixa variável de seis metros a trinta metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão denominada Bento Ferreira Ibes, em 1328kV, com origem na subestação Bento Ferreira e
término na subestação Ibes, localizada nos Municípios de Vitória
e Vila Velha, Estado do Espírito Santo, necessáría à passagem
de linha de transmissão, conforme Projeto e Planta n· DEEP-TAl-279 constantes do Processo nº 48000.004652/93-77.»
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(128) DECRETO DE 30 DE SETEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento de Investimento,
em favor da Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD), crédito suplementar no valor de
:1$ 816.000,00, para fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. Ll, da Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1e Fica aberto ao Orçamento de Investimento, de que trata
a Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996, crédito suplementar no valor de
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nhia Vale do Rio Doce (CVRD),para atender à programação constante
do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recnrsos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial de dotações orçamen,
tárias, conforme indicado no Anexo II deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de setembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antonio Rodrigues Tavares
Os anexos estão publicados naDO de 12.10.1996, pég. 19585.
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MEDIDA PROVISÓRIA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.494-11, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996 (*)
Dispõe sobre a alocação, em depôsitos
especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, e considerando que ainda persiste
O estado de calamidade pública do setor de assistência à saúde,
decretado em 10 de março de 1994, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais, remunerados, no Banco do Brasil S.A., de recursos excedentes da
Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), para a concessão de empréstimo, em caráter excepcional, à
União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, visando ao
pagamento dos serviços assistenciais do Sistema Único de Saúde,
prestados em regime de atendimento ambulatorial e de internações
(*) Publicada noDO de 6.9.1996 (pág. 4341 desta obra), Republicada por ter saído com
incorreção no referido DO.
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hospitalares, lastreados em títulos públicos especiais, do Tesouro
Nacional, com registro no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), administrado pelo Banco Central do Brasil.
Parágraío único. Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho
determinar a adoção das providências indispensáveis à alocação dos
recursos de que trata este artigo, independentemente de quaisquer
outros atos de natureza administrativa.

Art. 2" Observada a Reserva Mínima de Liquidez prevista no
art. 9"da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada pela
Lei n" 8.352, de 28 de dezembro de 1991, será concedido empréstimo
de R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), o
qual terá remuneração nominal pela Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), acrescida de cinco por cento ao ano.
§ 1" Os encargos correspondentes ao período compreendido entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês
anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.
§ 2" O principal será amortizado em 27 prestações mensais,
sendo as três primeiras em junho, julho e agosto de 1996, correspondentes a 1/24, 1/23 e 1/22, respectivamente, do saldo devedor atualizado até a data de vencimento de cada prestação, e as restantes a
partir de fevereiro de 1997, correspondentes ao resultado da divisão
do saldo devedor atualizado até a data do vencimento de cada prestação, acrescido de juros, pelo número de prestações vincendas, incluo
sive a que estiver sendo reembolsada.
§ 3" Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão pagos:
a) mensal e integralmente, a partir de fevereiro até maio de
1996, e a partir de setembro até janeiro de 1997;
b) mensalmente e junto com as amortizações de principal, proporcionalmente a seus valores atualizados, em junho, julho e agosto
de 1996, e a partir de fevereiro de 1997.

Art. 3" Fica, ainda, autorizada a alocação de R$ 1.200.000.000,00
(um bilhão e duzentos milhões de reais), observada a Reserva Mínima
de Liquidez prevista no art. 9" da Lei n" 8.019, de 1990, com a redação
dada pela Lei n'' 8.352, de 1991, para empréstimo nas condições
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previstas no art. 1º desta medida provisória, com remuneraçao nominal pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescida de cinco por
cento ao ano, e pagamento em 24 prestações mensais, a iniciar-se no
primeiro dia útil de fevereiro de 1997.

§ 19 Os recursos referentes ao empréstimo de que trata o caput
serão destinados, preferencialmente, ao pagamento de serviços assistenciais do Sistema Unico de Saúde já executados, prestados em
regime de atendimento ambulatorial e de internações hospitalares,
podendo, também, ser destinados a outras ações do Ministério da
Saúde.
§ 29 Os encargos correspondentes ao período compreendido entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês
anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.
§ 39 Cada prestação corresponderá ao resultado da divisão do
saldo devedor atualizado até a data do vencimento da mesma, pelo
número de prestações vincendas, inclusive a que estiver sendo reembolsada.
§ 49 Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão
pagos junto com as amortizações de principal, proporcionalmente a
seus valores atualizados a partir de fevereiro de 1997.
Art. 49 A quota-parte dos recursos arrecadados a título de contribuição sindical de que trata o inciso IV do art. 589 do Decreto-Lei
n 9 5.452, de 19 de maio de 1943, e os rendimentos de sua aplicação,
inclusive os de exercícios anteriores, depositados no Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT), serão atualizados pelo Ministério do Trabalho
na realização de despesas com o reaparelhamento das Delegacias
Regionais do Trabalho e com programas inseridas no âmbito de sua
competência.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá os critérios para a alocação e utilização dos recursos de que trata este artigo,
apresentando, trimestralmente, ao Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (Codefat), relatório circunstanciado.
Art. 59 As leis orçamentárias anuais consignarão no orçamento,
à conta de recursos provenientes de contribuições sociais vinculadas
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à Seguridade Social, dotações específicas para o pagamento do principal e encargos decorrentes dos empréstimos de que trata esta
medida provisória.
Art. 6" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.494-10, de 8 de agosto de 1996.
Art. 7" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1996; 175"da Independência e 108"da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
AdibJatene
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RETIFICAÇÕES

LEI
LEI Ne 9.303, DE 5 DE SETEMBRO DE 1996 (*)
Altera a redação do art. 8 2 da Lei n"
9.034, de 3 de maio de 1995, que dispõe sobre
a atualização de meios operacionais para a
prevenção e repressão de ações praticadas por
organizações criminosas.

Retificação
Na página 17537, 1" coluna, nas assinaturas, leia-se: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO e Nelson A. Jobim.

MEDIDA PROVISÓRIA
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.500-14, DE 5 DE SETEMBRO
DE 1996 (**)
Dá nova redação aos arts. 24~ 26 e 57 da
Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui normas para licitação e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
(*) Publicada no DO de 6.9.1996 (pág. 4268 desta obra).
(**)

Publicada no DO de 6.9.1996 (pág. 4399 desta obra).
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Retificação
Na página 17554, 2' coluna, nas assinaturas, leia-se: FERNAN·
DO HENRIQUE CARDOSO, Lniz Carlos Bresser Pereira e Clovis de
Barros Carvalho.

DECRETO
DECRETO Nº 1.855, DE 10 DE ABRIL DE 1996 (*)
Promulga a Convenção 158 sobre o Término da Relação de Trabalho por Iniciativa
do Empregador, de 22 dejunho de 1982.

Retificação
Republica-se o anexo, por ter saido com incorreções.
ANEXO AO DECRETO QUE PROMULGA A CONVENÇÃO
Nº 158DAOIT
CONVENÇÃO SOBRE O TÉRMINO DARELAÇÃO DE TRABALHO
POR INICIATIVA DO EMPREGADORlMRE

Conferência Internacional do Trabalho
Convenção 158
Convenção sobre o Término da Relação de Trabalho
por Iniciativa do Empregador
A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho:
Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho, e reunida nessa cidade em 2 de
junho de 1982, na sua sexagésima-oitava sessão;
Tendo tomado nota das normas internacionais contidas na recomendação sobre o término da relação de trabalho, 1963;
Tendo tomado nota de que desde a adoção da recomendação sobre
o término da relação de trabalho, 1963, foram registradas importantes novidades na legislação e na prática de numerosos Estados-Membros relativas às questões que essa recomendação abrange;
(*) Publicado naDO de 11.4.1996 (v. Coleção dos Leis. Brasília, 188(4)1670:,abro 1996).
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Considerando que em razão de tais novidades é oportuno adotar
novas normas internacionais na matéria, levando particularmente em

conta os graves problemas que se apresentam nessa área como conseqüência das dificuldades econômicas e das mudanças tecnológicas ocorridas durante os últimos anos em um grande número de países;
Após ter decidido adotar diversas proposições relativas ao término da relação de trabalho por iniciativa do empregador, questão que
constitui o quinto item da agenda da reunião; e
Após ter decidido que tais proposições tomariam a forma de uma
convenção, adota, na data de 22 de junho de mil novecentos e oitenta
e dois, a presente convenção, que poderá ser citada como a convenção
sobre o término da relação de trabalho, 1982.

Parte I
Métodos de aplicação, área de aplicação e definições
Artigo 1
Dever-se-á dar efeito às disposições da presente convenção através da legislação nacional, exceto na medida em que essas disposições
sejam aplicadas por meio de contratos coletivos, laudos arbitrais ou
sentenças judiciais, ou de qualquer outra forma de acordo com a
prática nacional.
Artigo 2
1. A presente convenção aplica-se a todas as áreas de atividade
econômica e a todas as pessoas empregadas.
2. Todo membro poderá excluir da totalidade ou de algumas das
disposições da presente convenção as seguintes categorias de pessoas
empregadas:
a) os trabalhadores de um contrato de trabalho de duração
determinada ou para realizar uma determinada tarefa;

b) os trabalhadores que estejam num período de experiência ou
que não tenham o tempo de serviço exigido, sempre que, em qualquer
um dos casos, a duração tenha sido fixada previamente e for razoável;

c) os trabalhadores contratados em caráter ocasional durante
um período de curta duração.
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3. Deverão ser previstas garantias adequadas contra o recurso
a contratos de trabalho de duração determinada cujo objetivo seja o
de iludir a proteção prevista nesta convenção.
4. Na medida que for necessário, e com a prévia consulta das
organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas,
quando tais organizações existirem, a autoridade competente ou o
organismo apropriado de cada país poderá tomar medidas para excluir da aplicação da presente convenção, ou de algumas de suas
disposições, certas categorias de pessoas empregadas, cujas condições
de emprego forem regidas por disposições especiais que, no seu
conjunto, proporcionem uma proteção pelo menos equivalente à prevista nesta convenção.
5. Na medida que for necessário, e com a prévia consulta das
organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas,
quando tais organizações existirem, a autoridade competente ou
organismo apropriado de cada país poderá tomar medidas para excluir da aplicação da presente convenção ou de algumas de suas
disposições, outras categorias limitadas de pessoas empregadas, a
cujo respeito apresentam-se problemas especiais que assumam certa
importância, levando em consideração as condições de emprego particulares dos trabalhadores interessados ou a dimensão ou a natureza
da empresa que os emprega.
6. Todo membro que ratificar a presente convenção deverá enumerar, no primeiro relatório sobre a aplicação da convenção que
submeter em virtude do artigo 22 da Constituição da Organização
Internacional do Trabalho, as categorias que tiverem sido excluídas
em virtude dos parágrafos 4 e 5 do presente artigo, explicando os
motivos para essa exclusão, e deverá indicar nos relatórios subseqüentes a situação da sua legislação e prática com relação às categorias excluídas e à medida em que é aplicada ou se tenciona aplicar a
convenção a essas categorias.
Artigo 3
Para os efeitos da presente convenção as expressões término e
término da relação de trabalho significam término da relação de
trabalho por iniciativa do empregador.
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Parte II
Normas de aplicação geral
Seção A
Justificação do término
Artigo 4
Não se dará término à relação de trabalho de um trabalhador a
menos que exista para isso uma causa justificada relacionada com
sua capacidade ou seu comportamento ou baseada nas necessidades
de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço.
Artigo 5
Entre os motivos que não constituirão causa justificada para o
término da relação de trabalho constam os seguintes:
a) a filiação a um sindicato ou a participação em atividades
sindicais fora das horas de trabalho ou, com o consentimento do
empregador, durante as horas de trabalho;
b) ser candidato a representante dos trabalhadores ou atuar ou
ter atuado nessa qualidade;
c) apresentar uma queixa ou participar de um procedimento
estabelecido contra um empregador por supostas violações de leis ou
regulamentos, ou recorrer perante as autoridades administrativas
competentes;
d) a raça, a cor, o sexo, o estado civil, as responsabilidades
familiares, a gravidez, a religião, as opiniões políticas, a ascendéncia
nacional ou a origem social;
e) a ausência do trabalho durante a licença-maternidade.
Artigo 6
1. A ausência temporal do trabalho por motivo de doença ou lesão
não deverá constituir causa justificada de término da relação de
trabalho.
2. A definição do que constitui uma ausência temporal do trabalho, a medida na qual será exigido um certificado médico e as possíveis
limitações à aplicação do § 1· do presente artigo serão determinadas
em conformidade com os métodos de aplicação mencionados no artigo
1" da presente convenção.
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SeçãoB
Procedimentos prévios ao término ou por ocasião do mesmo
Artigo 7
Não deverá ser terminada a relação de trabalho de um trabalhador por motivos relacionados com seu comportamento ou seu desempenho antes de se dar ao mesmo a possibilidade de se defender das
acusações feitas contra ele, a menos que não seja possível pedir ao
empregador, razoavelmente, que lhe conceda essa possibilidade.
Seção C
Recurso contra o término
Artigo S
1. O trabalhador que considerar injustificado o término de SUa
relação de trabalho terá o direito de recorrer contra o mesmo perante
um organismo neutro, como, por exemplo, um tribunal, um tribunal
do trabalho, uma junta de arbitragem ou um árbitro.
2. Se uma autoridade competente tiver autorizado o término, a
aplicação do parágrafo 12 do presente artigo poderá variar em conformidade com a legislação e a prática nacionais.
3. Poder-se-á considerar que o trabalhador renunciou a seu
direito de recorrer contra o término de sua relação de trabalho se não
tiver exercido tal direito dentro de um prazo razoável após o término.
Artigo 9
1. Os organismos mencionados no artigo 82 da presente convenção estarão habilitados para examinarem as causas alegadas para
justificar o término da relação de trabalho e todas as demais circunstâncias relacionadas com o caso, e para se pronunciar sobre o término

ser ou não justificado.
2. A fim do trabalhador não estar obrigado a assumir por si só o
peso da prova de que seu término foi injustificado, os métodos de
aplicação mencionados no art. 12 da presente convenção deverão
prever uma ou outra das seguintes possibilidades, ou ambas:
a) caberá ao empregador o peso da prova da existência de uma
causa justificada para o término, tal como foi definido no art. 4 da
presente convenção;
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b) os organismos mencionados no artigo 8 Q da presente conven-

ção estarão habilitados para decidir acerca das causas alegadas para
justificar o término, levando em conta as provas apresentadas pelas
partes e em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela
legislação e a prática nacionais.
3. Nos casos em que forem alegadas, para o término da relação
de trabalho, razões baseadas em necessidades de funcionamento
da empresa, estabelecimento ou serviço, os organismos mencionados no artigo 8 Q da presente convenção estarão habilitados para
verificar se o término foi devido realmente a essas razões, mas a
medida em que esses organismos estarão habilitados também para
decidir se tais razões seriam suficientes para justificar o término
deverá ser determinada pelos métodos de aplicação mencionados
no artigo 1Q desta convenção.
Artigo 10
Se os organismos mencionados no artigo 8Q da presente convenção chegarem à conclusão de que o término da relação de trabalho é
injustificado e se, em virtude da legislação e prática nacionais, esses
organismos não estiverem habilitados ou não considerarem possível,
devido às circunstâncias, anular o término e, eventualmente, ordenar
ou propor a readmissão do trabalhador, terão a faculdade de ordenar
o pagamento de uma indenização adequada ou outra reparação que
for considerada apropriada.
SeçãoD
Prazo de aviso prévio
Artigo 11
O trabalhador cuja relação de trabalho estiver para ser dada
por terminada terá direito a um prazo de aviso prévio razoável ou,
em lugar disso, a uma indenização, a não ser que o mesmo seja
culpado de uma falta grave de tal natureza que seria irrazoável
pedir ao empregador que continuasse a empregá-lo durante o prazo
do aviso prévio.
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Seção E
Indenização por término de serviços e outras medidas
de proteção dos rendimentos
Artigo 12

1. Em conformidade com a legislação e a prática nacionais,
todo trabalhador cuja relação de trabalho tiver sido terminada terá
direito:
a) a uma indenização por término de serviços ou a outras COmpensações análogas, cuja importãncia será fixada em função, entre
outras coisas, do tempo de serviço e do montante do salário, pagáveis
diretamente pelo empregador ou por um fundo constituído através de
cotizações dos empregadores; ou

b) a beneficios do seguro-desemprego, de um sistema de assistência aos desempregados ou de outras formas de previdência social,
tais como beneficios por velhice ou por invalidez, sob as condições
normais às quais esses benefícios estão sujeitos; ou

c) a uma combinação de tais indenizações ou beneficios.
2. Quando o trabalhador não reunir as condições de qualificação
para ter direito aos beneficios de um seguro-desemprego ou de assistência aos desempregados em virtude de um sistema de alcance geral,
não será exigível o pagamento das indenizações ou beneficios mencionados no parágrafo 1·, item a, do presente artigo, pelo único fato do
trabalhador não receber beneficios de desemprego em virtude do item
b do parágrafo mencionado.
3. No caso de término devido a falta grave, poder-se-á prever
a perda do direito a desfrutar das indenizações ou beneficios
mencionados no parágrafo 1·, item a, do presente artigo pelos
métodos de aplicação mencionados no artigo 1· da presente
convenção.
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Parte III
Disposições complementares sobre o término da relação
de trabalho por motivos econômicos, tecnológicos,
estruturais ou análogos
Seção A
Consulta aos representantes dos trabalhadores
Artigo 13
1. Quando o empregador prever términos da relação de trabalho
por motivos econômicos, tecnológicos, estruturais ou análogos:
a) proporcionará aos representantes dos trabalhadores interessados, em tempo oportuno, a informação pertinente, incluindo os
motivos dos términos previstos, o número e categorias dos trabalhadores que poderiam ser afetados pelos mesmos e o período durante o
.qual seriam efetuados esses términos;

b) em conformidade com a legislação e a prática nacionais,
oferecerá aos representantes dos trabalhadores interessados, o mais
breve que for possível, uma oportunidade para realizarem consultas
sobre as medidas que deverão ser adotadas para evitar ou limitar os
términos e as medidas para atenuar as conseqüências adversas de
todos os términos para os trabalhadores afetados, por exemplo,
achando novos empregos para os mesmos.

2. A aplicação do parágrafo 1 do presente artigo poderá ser
limitada, mediante os métodos de aplicação mencionados no artigo 1
da presente convenção, àqueles casos em que o número de trabalhadores, cuja relação de trabalho tiver previsão de ser terminada, for
pelo menos igual a uma cifra ou uma porcentagem determinadas do
total do pessoal.
3. Para os efeitos do presente artigo, a expressão «representantes dos trabalhadores interessados» aplica-se aos representantes dos trabalhadores reconhecidos como tais pela legislação
ou a prática nacionais, em conformidade com a convenção sobre os
representantes dos trabalhadores, 1971.
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Seção B
Notificação à autoridade competente
Artigo 14
1. Em conformidade com a legislação e a prática nacionais, o
empregador que prever términos por motivos econômicos, tecnológicos, estruturais ou análogos, deverá notificá-los o mais breve possível
à autoridade competente, comunicando-lhe a informação pertinente,
incluindo uma exposição, por escrito, dos motivos dos términos previstos, o número e as categorias dos trabalhadores que poderiam ser
afetados e o período durante o qual serão efetuados esses términos,
2. A legislação nacional poderá limitar a aplicabilidade do parágrafo 1" do presente artigo àqueles casos nos quais fi número de
trabalhadores, cuja relação de trabalho tiver previsão de ser terminada, for pelo menos igual a uma cifra ou uma porcentagem detenninadas do total do pessoal.
3. O empregador notificará as autoridades competentes os términos referidos no parágrafo 1" do presente artigo com um prazo
mínimo de antecedência da data em que seriam efetuados os ténninos, prazo que será especificado pela legislação nacional.
Parte IV
Disposições Finais
Artigo 15
As ratificações formais da presente convenção serão comunicadas, para serem registradas, ao Diretor da Repartição Internacional
do Trabalho.
Artigo 16
1. Esta Convenção obrigará exclusivamente àqueles Membros
da Organização Internacional do Trabalho cujas ratificações tiverem
sido registradas pelo Diretor-Geral.
2. Entrará em vigor doze meses após a data em que as ratificações de dois membros tiverem sido registradas pelo Diretor-Geral.
3. A partir desse momento, esta convenção entrará em vigor,
para cada membro, doze meses após a data em que sua ratificação
tiver sido registrada.
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Artigo 17
1. Todo Membro que tiver ratificado a presente convenção poderá denunciá-lo no fim de um período de dez anos, a partir da data da
entrada em vigor inicial, mediante um ato comunicado, para ser
registrado, ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho. A denúncia tornar-se-á efetiva somente um ano após a data de
seu registro.
2. Todo Membro que tiver ratificado esta convenção e que, no
prazo de um ano após a expiração do período de dez anos, mencionado
no parágrafo precedente, não fizer uso do direito de denúncia previsto
neste artigo ficará obrigado por mais um período de dez anos, e,
sucessivamente, poderá denunciar esta convenção no fim de cada
período de dez anos, nas condições previstas neste artigo.
Artigo 18
1. O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho
notificará todos os Membros da Organização Internacional do Trabalho o registro de todas as ratificações, declarações e denúncias que
lhe comunicarem os Membros da Organização.
2. Ao notificar os Membros da Organização o registro da segunda
ratificação que lhe tiver sido comunicada, o Diretor-Geral fará notar aos
Membros da Organização a data em que a presente convenção entrará
em vigor.
Artigo 19
O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário-Geral das Nações Unidas, para efeitos do registro e em conformidade com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas,
uma informação completa sobre todas as ratificações, declarações e
atos de denúncia que tiver registrado, de acordo com os artigos
precedentes.
Artigo 20
Cada vez que o considerar necessário, o Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho apresentará à Conferência um relatório sobre a aplicação da convenção e considerará a
conveniência de se incluir, na agenda da Conferência, a questão de
sua revisão total ou parcial.
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Artigo 21
1. No caso da conferência adotar uma nova convenção que implique uma revisão total ou parcial do presente, e a não ser que a nova
convenção contenha disposições em contrário:
a) a ratificação, por um membro, da nova convenção revisora
implicará, ipso jure, a denúncia imediata da presente convenção, não
obstante as disposições contidas no art. 17, sempre que a nova
convenção revisora tiver entrado em vigor;
b) a partir da data de entrada em vigor da nova convenção
revisora, a presente convenção deixará de estar aberta para ratificação por parte dos membros.
2. A presente convenção permanecerá em vigor em todos os
casos, em sua forma e conteúdo atuais, para aqueles membros que a
tiverem ratificado e que não ratificarem a convenção revisora.
Artigo 22
As versões inglesa e francesa do texto desta convenção são
igualmente autênticas.

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(42) DECRETO DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995 (*)
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Reabilitação Evangélica,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro (RJ).
e outras entidades.

Retificação
No art. 1·, onde se lê: Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de
Pinheiros, com sede na Cidade de Pinheiros, ...;
Leia-se: Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Pinheiros,
com sede na Cidade de São Paulo, ...;
(*) Publicado no DO de 14.12.1996 (v. Coleção das Leis, Braaília, 187(12, t.2):6094,

dez. 1995).
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(1) DECRETO DE I" DE JULHO DE 1996 (*)
Restabelece títulos de utilidade pública
federal.

Retificação

No art. I", onde se lê: Associação dos Magistrados no Distrito
Federal e nos Territórios, ... CGC n" 00.448.183/0001-02 ...;
Leia-se: Associação dos Magistrados no Distrito Federal e nos
Territórios, ... CGC n" 00.505.966/0001-80 ...;

(106) DECRETO DE 29 DE AGOSTO DE 1996 (**)
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Embaúba, Fazendas Macuco/Diamantina e Fazenda Sol situado no Munictpío
de Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia, e
dá outras providências.

Retificação

Nas assinaturas, leia-se: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(*) Publicada no DO de 2.7.1996 (v. Coleção das Leis, Brasília, 188(7):3467, jul.

1996).
(**) Publicado ao DO de 30.8.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188(8):4134, ago.

1996).
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13 de setembro de 1996
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do art. 34 da Lei 0 2 9.082, de 25 de julho de 1995, e do art. 35 da Lei
0 2 9.293, de 15 de julho de 1996, que dispõem, respectivamente, sobre
as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997. Publicada no no de 21 de setembro de 1996.
Edição Extra

4288

1.520 - Medida Provisória de 24 de setembro de 1996 - Dispõe sobre a
novação de dividas e responsabilidades do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei n" 2.406, de 5 de
janeiro de 1988, e as Leis nl!8.004 e 8.100, de 14 de março de 1990, e 5
de dezembro de 1990, respectivamente, e dá outras providências. Publicada no DO de 25 de setembro de 1996

4289

REEDIÇÕES

1.483-16 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 -Reduz o Imposto
de Importação para os produtos que especifica e dá outras providências.
Publicada no DO de 6 de setembro de 1996

4300

1.485-29 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 - Dispõe sobre a
base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § I!! do art. 22 da
Lei nI!8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá outras providências. Publicada
no DO de 6 de setembro de 1996

4307

1.486-31 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 - Dispõe sobre a
Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), instituído pela Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990,
consolidando as normas sobre a matéria, constantes da Lei n!! 8.177, de
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12 de março de 1991, e da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera
os arts. 22 e 32 da Lei ns 8.249/91. Publicada no DO de 6 de setembro de
1996....................
..
..
1.487-22 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 - Dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e
dá outras providências. Publicada no DO de 6 de setembro se 1996
.
1.488-15 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 - Dispõe sobre
medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências.
Publicada no DO de 6 de setembro de 1996
.
1.489-15 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 - Dá nova redação
ao § 32 do art. 52 da Lei n'.! 8.931, de 22 de setembro de 1994, que dispõe
sobre a amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção
ou dissolução de entidades da Administração Pública Federal, e dá
outras providências. Publicada no DO de 6 de setembro de 1996
.
1.490-13 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 - Dispõe sobre o
Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades
federais e dá outras providências. Publicada no DO de 6 de setembro
de 1996
.
1.491-13 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 - Dispõe sobre o
número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de Funções Gratificadas existentes nos
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO de 6 de setembro de
1996
.
1.492-13 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 - Cria a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores
militares federais das Forças Armadas e dá outras providências. Publicada no DO de 6 de setembro de 1996
.
1.493-9 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 - Dispõe sobre os
fundos que especifica e dá outras providências. Publicada no DO de 6
de setembro de 1996
.
1.494-11 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 - Dispõe sobre a
alocação, em depósitos especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Publicada no DO de 6 de setembro de 1996
.
Retificada no DO de 9 de setembro de 1996
.
1.495-10 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 - Dispõe sobre as
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (Plô/Pasep) e dá outras providências. Publicada no DO de 6 de setembro de 1996
.
1.496-21 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 - Cria a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo,e dá outras providências.
Publicada no DO de 6 de setembro de 1996
..

4310
4313
4315

4321

4322

4331

4334
4340

4341
4735

4344

4348
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1.497-22 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 - Cria a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças,
controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências. Publicada no DO de 6 de setembro de 1996
.
1.498-21 _ Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 _ Dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos ministérios e dá outras
providências. Publicada no DO de 6 de setembro de 1996
.
1.499-30 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 - Organiza e
disciplina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de
Orçamento do Poder Executivo e dá outras providências. Publicada no
DO de 6 de setembro de 1996
.
1.500·14 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 -Dá nova redação
aos arts. 24, 26 e 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui normas para
licitação e contratos da Administração Pública e dá outras providên.
cias. Publicada no DO de 6 de setembro de 1996
.
Retificada no DO de 9 de setembro de 1996
1.501-13 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 -Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FIvIM) e dá
outras providências. Publicada no DO de 6 de setembro de 1996
.
1.502-8 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 - Dá nova redação
aos arts. 14, 18 e 49 da Lei nº 9.082, de 25 de julho de 1995, que dispõe
sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 1996. Publicada no DO de 6 de setembro de 1996
.
1.503-4 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 ...;... Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00, para os fms que especifica. Publicada
no DO de 6 de setembro de 1996
.
1.504-6 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 - Dispõe sobre a
emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada
no DO de 6 de setembro de 1996
.

4351
4354

4383

4399
4739

4399

4406

4408

4408

1.505-6 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 - Altera os arts. 22,
42,52 e 72 da Lei ns 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre
a contratação por tempo determinado para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.
Publicada no DO de 6 de setembro de 1996
..

4413

1.513-1 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 - Autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$ 106.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 6
de setembro de 1996
.
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1.514-1 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 - Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público
estadual na atividade fmanceira bancária, dispõe sobre a privatizaçâo
de instituições fmanceiras, e dá outras providências. Publicada no DO
de 6 de setembro de 1996

4416

1.515-1 - Medida Provisória de 12 de setembro de 1996 - Altera o limite
de dedução de que trata o § 2º do art. 1º da Lei n!! 8.685, de 20 de julho
de 1993, que cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual, e dá
outras providências. Publicada no DO de 13 de setembro de 1996 ......

4421

1.506-4 - MedidaProvis6ria de 17 de setembro de 1996 -Altera a legislação do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro. Publicada no DO de 18 de setembro de 1996

4423

1.507-11 - Medida Provis6ria de 17 de setembro de 1996 - Dispõe sobre
medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências. Publicada no DO de 18 de setembro de 1996

4425

1.508-9 - Medida Provis6ria de 17 de setembro de 1996 - Concede ísenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre
período de apuração e prazo de recolhimento do referido imposto para
as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda
a granel, dos estabelecimentos produtores e dos estabelecimentos
equiparados a industrial. Publicada no DO de 18 de setembro de
1996

4427

1.509~8

- Medida Provis6ria de 17 de setembro de 1996 - Isenta do Imposto
de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados bens de
ínformãtíca adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Publicada no
DO de 18 de setembro de 1996

4429

1.511-2 - Medida Provisória de 19 de setembro de 1996 - Dá nova redação ao art. 44 da Lei ns 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão de áreas florestais
em áreas agrícolas na região Norte e na parte Norte da região
Centro-Oeste, e dá outras providências. Publicada no DO de 20 de
setembro de 1996

4431

1.463~5

- ' Medida Provisória de 26 de.setembro de 1996 - Dispõe sobre o
reajuste do salário mínimo e dos beneficios da Previdência Social, altera
alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os servidores inativos da União. Publicada no DO de 27 de
setembro de 1996

4432

1.464-13 - Medida Provis6ria de 26 de setembro de 1996 - Acrescenta
parágrafo ao art. 75 da Lei n 2 4.728, de 14 de julho de 1965. Publicada
no DO de 27 de setembro de 1996
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1.465-7 - Medida Provisória de 26 de setembro de 1996 -Acrescenta § 52
ao art. 42 da Lei n'! 8.884, de 11 de junho de 1994 e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de setembro de 1996
'.....................

4435

1.466-5 - Medida Provisória de 26 de setembro de 1996 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos
Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito extraordinário até o limite de R$ 8.000.000.000,00, para
os fms que especifica. Publicada no DO de 27 de setembro de 1996 ........

4436

1.467-5 -.Medida Provisória de 26 de setembro de 1996 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, crédito extraordinário até
o limite de R$ 800.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no
DO de 27 de selembro de 1996

4437

1.468-11 - Medida Provis6ria de 26 de setembro de 1996 - Dá nova redação
ao parágrafo único do art. lI!da Lei nl!8.995, de 24 de fevereiro de 1995,
que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a transferir à Companhia
Fluminense de Trens Urbanos (Flumitrens), recursos para pagamento
de pessoaL Publicada no DO de 27 de setembro de 1996 ,......................

4438

1.469-10 - Medida Provis6ria de 26 de setembro de 1996 - Autoriza a
utilização de recursos do Fundo da Marinha Mercante (F:rv.Il\t1), em favor
da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrés), e dá outras
providências. Publicada no DO de 27 de setembro de 1996

4439

1.470-11 - Medida Provisória de 26 de setembro de 1996 - Dispõe sobre a
responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas
aos regimes de que tratam a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, e o
Decreto-Lei nl! 2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização das empresas de auditoria
contábil ou dos auditores contáveis independentes; sobre prívatízação
de instituições cujas ações sejam desapropriadas, na forma do Decreto-Lei ns 2.321, de 1987, e dá outras providências. Publicada no DO de
27 de selembro de 1996 .

4440

1.471-24 - Medida Provis6ria de 26 de setembro de 1996 -Institui a Taxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP), dispõe sobre a remuneração dos
recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do Fundo de Amparo ao
Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de setembro de 1996

4446

1.472-29 - Medida Provisória de 26 de setembro de 1996 - Dispõe sobre os
quadros de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá
outras providências. Publicada no DO de 27 de setembro de 1996

4450
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1.473-23 - Medida Provisória de 26 de setembro de 1996 - Dá nova redação
a dispositivos da Lei n 2 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências.
Publicada no DO de 27 de setembro de 1996
'.

4445

1.474-27 - Medida Provisória de 26 de setembro de 1996 - Fixa critérios
para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo II da Lei ns 8.237, de 30 de setembro de 1991, para
implementação da isonomia a que se refere o § 1Q do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de
setembro de 1996

4457

1.475-19 - Medida Provisória de 26 de setembro de 1996 -Altera as Leis
nOs 8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências. Publicada no DO de 27 de setembro de 1996

4475

1.476-15 - Medida Provisória de 26 de setembro de 1996 - Dispõe .sobre
medidas reguladoras do abastecimento do mercado interno de produtos do setor sucroalcooleiro. Publicada no no de 27 de setembro de
1996

4469

1.477-28 - Medida Provisória de 26 de setembro de 1996 - Dispõe sobre o
valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências.
Publicada no no de 27 de setembro de 1996

4471

1.478-16 - Medida Provisória de 26 de setembro de 1996 - Dá nova
redação aos arts. 92 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e 2º da
Lei n ll 8.844, de 20 de janeiro de 1994. Publicada no no de 27 de
setembro de 1996

4477

1.479-20 - Medida Provisória de 26 de setembro de 1996 - Dispõe sobre o
pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das
empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras
providências. Publicada no no de 27 de setembro de 1996

4479

1.480-22 - Medida Provisória de 26 de setembro de 1996 - Altera dispositivos das Leis nss 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de
julho de 1994, para instituir os décimos incorporados, e dá outras
providências. Publicada no DO de 27 de setembro de 1996

4480

1.481-41 - Medida Provisória de 26 de setembro de 1996 - Altera a Lei
ns 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicada no
no de 27 de setembro de 1996

4487

1.482-28 - Medida Provisória de 26 de setembro de 1996 - Dispõe sobre as
alíquotas de contribuições para o Plano de Seguridade Social do servidor público civil ativo dos Poderes da União, das autarquias e das
fundações públicas, e dá outras providências. Publicada no DO de 27
de setembro de 1996

4497
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1.484-25 - Medida Provisória de 26 de setembro de 1996 - Dispõe sobre a
instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do PIS/Pasep e Cofms nos casos
que especifica, e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de
setembro de 1996
1.512-2 - Medida Provisória de 26 de setembro de 1996 - Dá nova redação
ao art. 22 da Lei nl!9.138, de 29 de novembro de 1995, que dispõe sobre
o crédito rural. Publicada no DO de 27 de setembro de 1996
1.516-1 - Medida Provisória de 26 de setembro de 1996 -Altera a legislação do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Publicada no DO de 27 de setembro de 1996

4499

4501

4502

DECRETOS LEGISLATIVOS
89 -

90 -

91 -

92 -

93 -

94 -

Decreto Legislativo de 10 de setembro de 1996 - Aprova o texto do
Acordo sobre Cooperação Econômico-Comercial, celebrado entre o GoM
vemo da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia, em
25 de outubro de 1995, por ocasião da visita ao Brasil do Presidente
daquele país. Publicado no DO de 11 de setembro de 1996
Decreto Legislativo de 10 de setembro de 1996 - Aprova o texto do
Acordo sobre Isenção de Visto para Portadores de Passaportes Diplomáticos e de Serviço, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia, em Brasília, em 25 de outubro
de .1995. Publicado no DO de 11 de setembro de 1996
Decreto Legislativo de 11 de setembro de 1996 - Aprova o texto do
Tratado de Extradição, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda
do Norte, em Londres, em 18 de julho de 1995. Publicado no DO de 12
de setembro de 1996
Decreto Legislativo de 11 de setembro de 1996 - Aprova o texto do
Acordo relativo à Cooperação Militar, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República do
Paraguai, em 24 de julho de 1995. Publicado naDO de 12 de setembro
de 1996
Decreto Legislativo de 11 de setembro de 1996 -Aprova otexto do Acordo
para o Estabelecimento e Utilização de Meios de Rastreamento e de
Telemedida situados em Território Brasileiro, celebrado entre a República Federativa do Brasil e a Agência Espacial Européia, em Paris, em 3 de
maio de 1994. Publicado no DO de 12 de setembro de 1996
Decreto Legislativo de 11 de setembro de 1996 -Aprova o texto das
modificações a serem introduzidas no Convênio Constitutivo da Corporação Interamericana de Investimentos, promulgado por meio do
Decreto Legislativo ris 13, de 30 de junho de 1986, e do Decreto
n 2 93.153, de 22 de agosto de 1986. Publicado no DO de 12 de
setembro de 1996
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4503

4504

4505

4506

4507

4508

4761
95 -

96 -

97 -

Decreto Legislativo de 11 de setembro de 1996 - Aprova o texto do
Acordo de Cooperação Mútua para a Redução da Demanda, Prevenção
do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo dos Estados Unidos da América, em Brasília, em 12 de abril
de 1995. Publicado no DO de 12 de setembro de 1996

4509

Decreto Legislativo de 12 de setembro de 1996 - Aprova o texto do
Acordo de Livre Comércio Mercosul - Chile, firmado por ocasião da
Reunião do Conselho do Mercosul em San Luís, na Argentina, em 25
de junho de 1996. Publicado no DO de 13 de setembro de 1996

4510

Decreto Legislativo de 13 de setembro de 1996 - Autoriza o despacho
de tropas do Exército Brasileiro para o exterior e a permanência de
forças militares estrangeiras em território nacional. Publicado no no
de 16 de setembro de 1996

4511

RESOLUÇÕES
67 -

68 -

69 -

70 -

Resolução de 2 de setembro de 1996 - Suspende a execução do art. 57
do Regulamento aprovado pelo Decreto n 2174, de 20 de novembro de
1940, do Estado do Rio Grande do Sul, por inconstitucional. Publicada
no DO de 3 de setembro de 1996

4513

Resolução de 12 de setembro de 1996 - Autoriza o Estado de Sergipe
a contratar operações de crédito junto à Caixa Econômica Federal no
valor de R$ 5.386.500,00 (cinco milhões, trezentos e oitenta e seis mil
e quinhentos reais), destinados a investimentos no Sistema de Abastecimento de Água de Aracaju (SE) e aquisição de seis mil novos hidrômetros, no Sistema Integrado de Aracaju (SE). Publicada no DO de 13
de setembro de 1996

4514

Resolução de 12 de setembro de 1996 - Autoriza a União a realizar
operações de recompra e de reestruturação dos títulos da dívida externa
brasileira, contemplando a aquisição dos títulos, com deságio, no mercado secundário, a emissão de novos títulos para substituir os antigos
ou outras modalidades de operações, com o objetivo de reduzir o estoque
ou os encargos da dívida, alongar os prazos de pagamento ou ajustar o
perfil do endividamento externo do setor público brasileiro. Publicada
no DO de 13 de setembro de 1996

4517

Resolução de 12 de setembro de 1996 - Autoriza o Município de
Fontoura Xavier - RS a contratar operação de crédito, junto à Secretaria das Obras Públicas, Saneamento e Habitação do Estado do Rio,
Grande do Sul, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinados à
implantação de rede de esgoto. Publicada no DO de 13 de setembro de
1996

4520
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4762
71 -

Resolução de 12 de setembro de 1996 -Autoriza o Município de Novo
Barreiro (RS) a contratar operação de crédito,junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 162.496,08 (cento e sessenta e dois mil,
quatrocentos e noventa e seis reais e oito centavos), destinados à
execução de projetos de moradia para a população de baixa renda, no
âmbito do programa Pró-Moradia. Publicada naDO de 13 de setembro
de 1996
72 - Resolução de 12 de setembro de 1996 - Autoriza o Estado de Minas
Gerais a contratar operação de crédito junto ao Banco do Nordeste do
Brasil S.A., no valor de até R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos
mil reais), no âmbito do Fundo Geral de Turismo (Fungetur), destinada
à conclusão da ponte sobre o Rio São Francisco, na BR~135, ligando os
Municípios de Januária e Pedras de Maria da Cruz. Publicada no DO
de 13 de setembro de 1996
73 - Resolução de 12 de setembro de 1996 -Autoriza o Município de Bauru,
no Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de
R$ 1.714.591,30 (um milhão, setecentos e catorze mil, quinhentos e
noventa e um reais e trinta centavos), junto à Caixa Econômica Federal, destinando-se os recursos à construção de unidades habitacionais.
Publicada no DO de 13 de setembro de 1996......................

4521

4522

4524

DECRETOS
1.993 - Decreto de 2 de setembro de 1996 - Aprova o Estatuto e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de setembro de 1996
1.994 - Decreto de 2 de setembro de 1996 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de
Renegociação das Concessões Outorgadas no Período 1962/1980 n 2 3,
entre Brasil e Chile, de 28 de junho de 1996. Publicado no DO de 3 de
setembro de 1996
1.995 - Decreto de 2 de setembro de 1996 - Dispõe sobre a execução da Ata
de Retificação do Protocolo de Adequação do Acordo de Alcance Parcial
de Renegociação n 2 3, entre Brasil e Chile, de 26 de junho de 1996.
Publicado no DO de 3 de setembro de 1996
1.996 - Decreto de 2 de setembro de 1996 - Dispõe sobre remanejamento
de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) entre
o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e o Ministério do Trabalho e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de
setembro de 1996
1.997 - Decreto de 3 de setembro de 1996 - Dá nova redação ao art. 32 do
Decreto n 2 1.697, de 13 de novembro de 1995, que cria o Grupo-Executivo do Setor Pesqueiro (Gespe). Publicado no DO de 4 de setembro de
1996
.
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4527

4538

4539

4540

4546

4763
1.998 - Decreto de 3 de setembro de 1996 - Dispõe sobre remanejamento
dos cargos em comissão que menciona e dá outras providências. Publicada no DO de 4 de setembro de 1996

4547

1.999 - Decreto de 4 de setembro de 1996 - Aprova a alteração do art. 82
do Estatuto Social da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
(CPRM). Publicado no DO de 5 de selembro de 1996

4548

2.000 - Decreto de 4 de setembro de 1996 - Institui a hora de verão, em
parte do Território Nacional, no período que indica. Publicado no DO
de 5 de setembro de 1996

4548

2.001 - Decreto de '5 de setembro de 1996 - Dispõe sobre a criação do
Programa de Reorientação Institucional do Ministério da Agricultura e do Abastecimento (Prima). Publicado no DO de 6 de setembro de
1996

4549

2.002 - Decreto de 2 de setembro de 1996 - Concede indulto, comuta
penas, e dá outras providências. Publicado noDO de 10 de setembro
de 1996 .

4550

2.003 - Decreto de 10 de setembro de 1996 - Regulamenta a produção de
energia elétrica por Produtor Independente e por Autoprodutor e dá
outras providências. Publicado no DO de 11 de setembro de 1996

4555

2.004 - Decreto de 11 de setembro de 1996 - Dispõe sobre a comunicação
social do Poder Executivo Federal. Publicado no DO de 12 de setembro
de 1996

4567

2'.005 - Decreto de 11 de setembro de 1996 - Autoriza a empresa Sabre
International, Inc. estabelecer filial na República Federativa do Brasil,
sob a denominação Sabre International, Inc., e dá outras providências.
Publicado no DO de 12 de setembro de 1996

4572

2.006 - Decreto de 12 de setembro de 1996 - Dispõe sobre remanejamento
dos cargos em comissão e funções gratificadas que menciona e dá outras
providências. Publicado no DO de 13 de setembro de 1996

4574

2.007 - Decreto de 16 de setembro de 1996 - Promulga o Acordo sobre
Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos em Brasília, em 26
de maio de 1995. Publicado no DO de 17 de setembro de 1996

4576

2.008 - Decreto de 16 de setembro de 1996 - Prorroga o prazo previsto no
§ 52 do art. 22 da Medida Provisória n 2 1.488~15, de 5 de setembro de
1996. Publicado no DO de 17 de setembro de 1996

4577

2.009 - Decreto de 19 de setembro de 1996 - Acresce artigo ao Decreto
n2 1.895, de 6 de maio de 1996, que cria a Câmara de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, do Conselho de Governo. Publicado no
DO de 20 de setembro de 1996

4578
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4764
2.010 - Decreto de 23 de setembro de 1996 - Promulga o Tratado sobre
Extradição, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Austrália, em Camberra, em 22 de agosto de 1994.
Publicado no DO de 24 de setembro de 1996
2.011 - Decreto de 24 de setembro de 1996 - Altera alíquota do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários (IOF). Publicado no DO de 24 de setembro de
1996
2.012 - Decreto de 24 de setembro de 1996 - Dispõe sobre o feriado nacional
do dia 3 de outubro de 1996. Publicado no DO de 24 de setembro de
1996
2.013 - Decreto de 26 de setembro de 1996 - Aprova o Regulamento para
a Caixa de Construções de Casas para o Pessoal do Ministério da
Marinha. Publicado no DO de 27 de setembro de 1996
2.014 - Decreto de 26 de semtembro de 1996 - Delega competência para
nomeação das autoridades que menciona, e dá outras providências.
Publicado no DO de 27 de setembro de 1996
2.015 - Decreto de 26 de setembro de 1996-Remanejacargos em comissão
do Grupo Direção e Assessoramento Superior (DAS) e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de setembro de 1996

4579

4580

4580

4581

4588

4589

DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) -

Decreto de 2 de setembro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Independência de Oatolé do Rocha Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Catolé do Rocha,
Estado da Paraíba. Publicado no DO de 3 de setembro de 1996
(2) - Decreto de 2 de setembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça Militar, crédito suplementar no valor de
R$ 1.448.800,00 para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 3 de setembro de 1996
(3) - Decreto de 2 de setembro de 1996 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 200.000,00, para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento. Publicado no DO de 3 de setembro de 1996
(4) - Decreto de 2 de setembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Operações Oficiais de Crédito - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 23.200.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 3 de setembro de 1996
(5) -

Decreto de 2 de setembro de 1996 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 3 de setembro de 1996
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4591

4592

4593

4594

4595

4765
(6) -

Decreto de 2 de setembro de 1996 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1995, os créditos
especiais abertos pelos Decretos de 22, 26 e 27 de dezembro de 1995,
Publicado no DO de 3 de setembro de 1996

4596

(7) -

Decreto de 3 de setembro de 1996 - Declara de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), as áreas de terra que meneiona. Publicado no DO de 4 de setembro de 1996

4597

(8) -

Decreto de 3 de setembro de 1996 -Declara de utilidade pública, para
fms de instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais
Elétricas de Goiás S.A. (Celg), a área de terra que menciona. Publicado
no DO de 4 de setembro de 1996

4598

Decreto de 3 de setembro de 1996 - Autoriza a reversão, ao Instituto
de Ação Social do Paraná, sucessor da Faspar - Fundação de Ação
Social do Paraná, do imóvel que menciona. Publicado no DO de 4 de
setembro de 1996

4600

(10) -

Decreto de 4 de setembro de 1996 - Declara de utilidade pública a
Ação Social Estrelense, com sede na Cidade de Estrela (RS), e outras
entidades. Publicado no DO de 5 de setembro de 1996

4601

(11) -

Decreto de 5 de setembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
crédito suplementar no valor de R$ 42.000.000,00, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 6 de
setembro de 1996

4602

(12) -

Decreto de 5 de setembro de 1996 -Restabelece o título de utilidade
pública federal da Associação dos Voluntários da Caridade de São
Vicente de Paulo (PR) e· outra entidade. Publicado no DO de 6 de
setembro de 1996

4603

(13) -

Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido
como Gleba Mercedes Benz lI, situado no Município de Tabaporã,
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de
9 de setembro de 1996

4604

(14) -

Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lagoa de
Baixo, situado no Município de Guamaré, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de setembro
de 1996

4606

(15) -

Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fundação Rubem
Berta-Varig, situado no Município de Bom Jardim, Estado do
Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de setembro
de 1996

4607

(9) -
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4766
(16) -

Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Grata do

Lage, situado no Município de Xambioá, Estado do Tocantins, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de setembro de 1996
(17) -

.

4608

Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido

como Santo Antonio do Piquiri, situado no Município de Palmital,
Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de
setembro de 1996
(18) -

(19) -

(20) -

(21) -

.

4609

Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lote n 2 30, do
Loteamento Araguacema, 1º Etapa, situado no Município deAraguacema, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no
DO de 9 de setembro de 1996
.

4610

Decreto de 6 de setembro de 1996- Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominadoArapuá/Santa Inez,
situado no Município de Santa Vitória, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de setembro de 1996
.

4611

Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Órfãos, situado no
Município de Cavalcante, Estado de Goiás, e dá outras providências.
Publicado no DO de 9 de setembro de 1996
.

4612

Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Passagem das
Pedras, situado no Município de Viçosa, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de setembro de 1996
..

4613

(22) _. Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para

fins de reforma agrária, parte do imóvel rural conhecido como Fazenda
Cachoeira/Paiol Velho, situado no Município de Caçador, Estado de
Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de
setembro de 1996
(23) -

(24) -

.

4614

Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Imbé,
situado no Município de Pedras de Fogo, Estado da Paraíba, e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de setembro de 1996
.

4615

Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Santo Inácio/OnçalJacurutu, conhecido por Fazenda Santa Helena,
situado nos Municípios de João Pinheiro e Buritizeiro, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de setembro de
1996
.

4616
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(25) -

Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural constituído das Glebas nils 5 e 6
(Parte) da Colônia Santa Bárbara, conhecido por Fazenda Santa
Bárbara, situado no Município de Bituruna, Estado do Paraná, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de setembro de 1996

4617

Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, os imóveis rurais denominados Fazendas
Ronda/Pica Pau I, II e lII situados nos Municípios de São José do
Campestre e Tangará, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de setembro de 1996

4618

Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Vila Boa,
conhecido como Fazenda Bezerra, situado no Município de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado noDO de 9 de setembro
de 1996

4619

Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Data Fazenda
Grande, situado no Município de Colinas, Estado do Maranhão, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de setembro de 1996

4621

Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Luzia, situado no Município de Valença, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de setembro de 1996

4622

Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural sem denominação, conhecido
como Lagoa das Pedras situado no Município de Cabeceiras, Estado de
Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de setembro de
1996

4623

(31) -

Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Caeté, situado no
Município de Diamantino, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de setembro de 1996

4624

(32) -

Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Manoel situado no Município de Mundo Novo, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de setembro de 1996

4625

Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural composto pelas propriedades
Fazenda Capianga e Quebra Cabaça, Boa Vista e Imbiguda, situado
no Município de Araças, Estado da Bahia, e dá outras providências.
Publicado no DO de 9 de setembro de 1996

4626

(26) -

(27) -

(28) -

(29) -

(30) -

(33) -
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(34) -

(35) -

(36) -

(37) -

(38) -

(39) -

(40) -

(41) -

(42) -

(43) -

Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado São José, conhecido
como Gleba Lago de Pedra, situado no Município de São Félix: do
Araguaia, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado
no DO de 9 de setembro de 1996
Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Caxixi,
situado no Município de 'I'untum, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de setembro de 1996
Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Maracajá, situado
no Município de Coroatá, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de setembro de 1996
Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o im6vel rural constituído pelos Lotes 6, 6/A, 7,
8, 9, 11 e 21, do Loteamento Araguacema, 1'1 Etapa, conhecido como
Fazenda Santa Rita. situado no Município de Araguacema, Estado do
Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de setembro
de 1996
Decreto de 6 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o im6vel rural sem denominação. conhecido
comoFazenda Recantão, situado no Município de Rio Maria, Estado do
Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de setembro de
1996 ,c..........................................................................................................
Decreto de 9 de setembro de 1996 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 46.017.000,00, para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO
de 10 de setembro de 1996
Decreto de 9 de setembro de 1996 -Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União. em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário
dos Esportes, crédito suplementar no valor de R$ 12.169.942,00, para
reforço de dotação consignada no orçamento vigente. Publicado no DO
de 10 de setembro de 1996
Decreto de 10 de setembro de 1996 -Autoriza o aumento do capital
social e altera os Estatutos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e dá outras providências. Publicado no DO de 11
de setembro de 1996

4627

4628

4629

4631

4632

4633

4634

4635

Decreto de 10 de setembro de 1996 - Torna sem efeito a cassação da
declaração de utilidade pública das entidades que menciona. Publicado
no DO de 11 de setembro de 1996

4636

Decreto de 11 de setembro de 1996 - Estabelece a Cidade de
Wellington como sede da Embaixada do Brasil na Nova Zelândia.
Publicado no DO de 12 de setembro de 1996

4637
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(44) -

(45) -

(46) -

(47) -

(48) -

(49) -

(50) -

(51) -

(52) -

(53) -

Decreto de 11 de setembro de 1996 - Dispõe sobre a redução do
tempo do Serviço Militar Inicial. Publicado no DO de 12 de setembro
de 1996

4637

Decreto de 12 de setembro de 1996 - Declara luto oficial pelo
falecimento do ex-Presidente da República Ernesto Geisel. Publicado
no DO de 13 de setembro de 1996

4638

Decreto de 12 de setembro de 1996 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$ 166.165.000,00, para reforço de dotações
consignadas nos orçamentos vigentes. Publicado no DO de 13 de
setembro de 1996

4639

Decreto de 13 de setembro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Jornal Fluminense de Campos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Campos, Estado do Rio de
Janeiro. Publicado no DO de 16 de setembro de 1996

4640

Decreto de 13 de setembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recurso Hídricos
e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$1.090.587,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 16 de setembro de 1996

4641

Decreto de 13 de setembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no
valor de R$ 61.169.644,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 16 de setembro de 1996

4642

Decreto de 13 de setembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no
valor de R$ 46.255.889,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 16 de setembro de 1996

4643

Decreto de 13 de setembro de 1996 -Abre aos Orçamentos da União,
em favor do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor
de R$ 3.937.200,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos. Publicado no DO de 16 de setembro de 1996

4644

Decreto de 16 de setembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$ 10.146.867,00, para o reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de setembro de 1996

4645

Decreto de 17 de setembro de 1996 -Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Arariba
da Pedra, situado no Município de Cabo, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências. Publicado no DO de 18 de setembro de 1996

4646
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(54) -

(55) -

(56) -

(57) -

(58) -

(59) -

(60) -

(61) -

(62) -

Decreto de 17 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Manoel, situado no Município de Pinheiro Machado, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de

setembro de 1996

4647

Decreto de 17 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Várzea
Grande, situado no Município de Gravatá, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências. Publicado no DO de 18 de setembro de 1996

4648

Decreto de 17 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Sítio do Meio,
situado no Município de Belém de Maria, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências. Publicado no DO de 18 de setembro de 1996

4649

Decreto de 17 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Luiz
- Lote nº 2 do Loteamento São Luiz, situado no Município de São
Valéria de Natividade, Estado do Tocantins, e dá outras providências.
Publicado no DO de 18 de setembro de 1996

4650

Decreto de 17 de setembro de 1996-Dedara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lote n 2 4, do
Loteamento Fazenda Ribeira, situado no Município de Darcinópolis,
Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 18
de setembro de 1996

4651

Decreto de 17 de setembro de 1996 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Sombra
da Tarde / Rancho Califórnia, conhecido como Fazenda Sombra da
Tarde situado no Município de Araguatins, Estado do Tocantins, e dá
outras providências. Publicado no DO de 18 de setembro de 1996

4652

Decreto de 17 de setembro de 1996 -Declara de interesse social, para
fíns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Arixiguana, Lotes
n 2s 6, 5 e 4, Gleba 2 -- 2~ Parte, Colônia São Jerônimo, situado no
Município de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, e dá outras
providências. Publicado no DO de 18 de setembro de 1996

4653

Decreto de 17 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
CruzlGameleira, situado no Município de Sapé, Estado da Paraíba, e dá
outras providências. Publicado no DO de 18 de setembro de 1996

4654

Decreto de 17 de setembro de 1996 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvelrural denominado Engenho Privilégio,
situado no Município de Água Preta, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências. Publicado no DO de 18 de setembro de 1996

4656
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4771
(63) -

Decreto de 17 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Buenos
Aires, situado no Município de Boa Viagem, Estado do Ceará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 18 de setembro de 1996

4657

(64) -

Decreto de 17 de setembro de 1996 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Santo Antonio das
Brancas, conhecido como Fazenda Nossa Senhora do Carmo, situado
no Município de Água Fria de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 18 de setembro de 1996

4658"

(65) -

Decreto de 17 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o móvel rural denominado Lote 124, Gleba 2,
2!! Etapa do Loteamento Praia Chata, conhecido como Fazenda Boa
Sorte, situado no Município de Buriti do Tocantins, Estado do 'Iucantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de setembro de

1996

4659

(66) -

Decreto de 17 de setembro de 1996 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas Redenção/Juerana/Luzitana, conhecido como Fazendas Reunidas Esplanada, situado no Município de Esplanada, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 18 de setembro de 1996

4660

(67) -

Decreto de 17 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
João/Nova Olinda/Bom Jesus, conhecido como Fazenda São João,
situado no Município de Araguatins, Estado do Tocantins, e dá outras
providências. Publicado no DO de 18 de setembro de 1996
Decreto de 17 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Tinguie, situado no
Município de Luzilândia, Estado do Piauí, e dá outras providências.
Publicado no DO de 18 de setembro de 1996
Decreto de 17 de setembro de 1996 -Declara de interesse social, para
fine de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Estreito
da Ponte de Pedras situado nos Municípios de Rio Verde e Paraúna,
Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de
setembro de 1996
Decreto de 17 de setembro de 1996 - Reabre aos Orçamentos da
União, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1995, crédito especial
no valor de R$ 2.690.131,00, aberto pelo decreto de 22 de dezembro de
1995, em favor do Ministério do Exército. Publicado no DO de 18 de
setembro de 1996
Decreto de 17 de setembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de
R$ 11.594.832,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 18 de setembro de 1996

(68) -

(69) -

(70) -

(71) -

4661

4662

4664

4665

4666
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4772
(72) -

Decreto de 17 de setembro de 1996 - Abre aos Orçamentos da União,
em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de
R$ 5.102.786,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos. Publicado no DO de 18 de setembro de 1996

4667

(73) -

Decreto de 17 de setembro de 1996-Abreaos Orçamentos da União,
em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de
R$ 922.047,00 para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 18 de setembro de 1996

4668

(74) -

Decreto de 17 de setembro de 1996 -Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1995, crédito especial
no valor de R$ 20.026,00, aberto pelo decreto de 22 de dezembro de
1995, em favor do Senado Federal. Publicado no DO de 18 de setembro
de 1996

4668

(75) -

Decreto de 17 de setembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor da Justiça Federal, crédito
suplementar no valor de R$ 34.413.800,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 18 de setembro
de 1996

4669

(76) -

Decreto de 17 de setembro de 1996 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Superior Tribunal de Justiça e da
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito suplementar no
valor de R$ 3.598.408,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 18 de setembro de 1996

4670

(77) -

Decreto de 18 de setembro de 1996 - Autoriza o Centro de Adoção
da Suécia a instalar-se no Brasil. Publicado no DO de 19 de setembro
de 1996

4671

(78) -

Decreto de 18 de setembro de 1996 - Transfere para a Difusora
Empreendimentos Comunicações Ltda., a concessão outorgada à TV
Acauã Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Teresina, Estado do Piam. Publicado no DO de 19
de setembro de 1996
,...................................................

4679

Decreto de 18 de setembro de 1996 - Declara de utilidade pública a
Ação Social de Joinville, com sede na Cidade de Joinville, Estado de
Santa Catarina, e outras entidades. Publicado no DO de 19 de setembro de 1996

4680

Decreto de 18 de setembro de 1996 - Declara de utilidade pública o
Amparo Providência - Lar das Vovozinhas, com sede na Cidade de
Santa Maria (RS), e outras entidades. Publicado no DO de 19 de
setembro de 1996

4681

Decreto de 18 de setembro de 1996 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Ypiranga, situado no Município de Câmara, Estado da Bahia, e dá
outras providências. Publicado no DO de 19 de setembro de 1996 ......

4684

(79) -

(80) -

(81) -
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4773
(82) -

Decreto de 18 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Aldeia, situado no
Município de Ipírá, Estado da Bahia. e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de setembro de 1996
(83) - Decreto de 18 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, os imóveis rurais denominados Fazendas Rio
Branco, Bom Jesus e Rancho Alegre, correspondentes, respectivamente, aos Lotes nss 172, 167 e 252, da Gleba São Martinho, situados no
Município de Araguatins, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de setembro de 1996
(84) - Decreto de 18 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fine de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Catumirim/Cabeceira do Brejo, situado nos Municípios de Molungu do Morro
e Bonito, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO
de 19 de setembro de 1996
(85) - Decreto de 18 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Seringal Assunção
- Parte A, do Projeto Fundiário Jaru Ouro Preto, conhecido como
Fazenda Jaru, situado no Município de Vale do Anari, Estado de
Rondônia, e dá outras providências. Publicado naDO de 19 de setembro
de 1996
(86) -

4685

4686

4687

4688

Decreto de 20 de setembro de 1996 -Abre aos Orçamentos da União,
em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de
R$ 6.300.000,00, para reforço de dotações consignadas nos orçamentos
vigentes. Publicado no DO de 21 de setembro de 1996. Edição Extra. .....

4689

(87) -

Decreto de 20 de setembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no
valor de R$ 1.815.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 21 de setembro de 1996. Edição
Extra...........................................................................................................

4690

(88) -

Decreto de 20 de setembro de 1996 -Abre aos Orçamentos da União,
em favor do Ministério do Exército e do Estado-Maior das Forças
Armadas, crédito suplementar no valor de R$ 113.890.156,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 21 de setembro de 1996. Edição Extra.

4691

(89) -

Decreto de 20 de setembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor
de R$ 56.141,00, para reforço de dotação consignada no orçamentovigente. Publicado no DO de 21 de setembro de 1996. Edição Extra.
(90) - Decreto de 20 de setembro de 1996 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 30.896.000,00, em favor do Ministério da Saúde, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 21 de
setembro de 1996. Edição Extra.

4692

4693
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4774
(91) -

(92) -

(93) -

Decreto de 20 de setembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério Público da União, crédito suplementar
DO valor de R$ 153.000,00, para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento. Publicado noDO de 21 de setembro de 1996. Edição
Extra............................................................................................................

4694

Decreto de 20 de setembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de R$ 32.060.449,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 21 de setembro de 1996.
Edição Extra.

4695

Decreto de 20 de setembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$ 7.000,00 para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento. Publicado noDO de 21 de setembro de 1996. Edição

Extra............................................................................................................
(94) -

4696

Decreto de 23 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fíns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda 3 Irmãos
- Lote 115/A - Gleba Águo Limpa, situado no Município de Araguantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no

DO de 24 de setembro de 1996

4697

(95) -

Decreto de 23 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Gaúcha,
situado no Município de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, e dá
outras providências. Publicado no DO de 24 de setembro de 1996.......

4698

(96) -

Decreto de 23 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Tanquinho/Lameiro da Paula, situado no Município de Santa Luz,
Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de
setembro de 1996

4699

Decreto de 23 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fíns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Nova
Suissa, situado no Município de Santo Amaro, Estado da Bahia, e dá
outras providências. Publicado noDO de 24 de setembro de 1996

4700

Decreto de 23 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Curímatâ,
situado no Município de Paripiranga, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 24 de setembro de 1996
"...

4701

Decreto de 23 de setembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Laranjeira, situado no Município de Cárceres, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências. Publicado no DO de 24 de setembro de 1996

4702

(97) -

(98) -

(99) -
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477fi
(100) - Decreto de 23 de setembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fine de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Limeira, conhecido como Fazenda Laranjeira lI, situado no Município
de Cáceres, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado
no DO de 24 de setembro de 1996
(101) - Decreto de 23 de setembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fíns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bom
Será, situado no Município de Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de
setembro de 1996

4704

(102) - Decreto de 23 de setembro de 1996 - Declara de interesse
social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Formiga, situado no Município de Colômbia, Estado de
São Paulo, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de
setembro de 1996

4705

(103) - Decreto de 23 de setembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural denominadoNancy, situado
no Município de Mascote, Estado da Bahia, e dá outras providências.
Publicado no DO de 24 de setembro de 1996

4706

(104) - Decreto de 23 de setembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Vargem Funda, situado no Município de Santa Luz, Estado da Bahia,
e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de setembro de
1996

4707

(105) - Decreto de 23 de setembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
José, ou loteamento Riosinho, São Domingos e Ribeirão da Mata,
situado no Município de São Miguel do Araguaia, Estado de Goiás, e dá
outras providências. Publicado no DO de 24 de setembro de 1996
(106) - Decreto de 23 de setembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Capelinha H,
situado no Município de Conceição do Macabu, Estado do Rio de
Janeiro, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de setembro
de 1996
(107) - Decreto de 23 de setembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Capelinha l,
situado no Município de Conceição de Macabu, Estado do Rio de
Janeiro, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de setembro
de 1996
(108) - Decreto de 23 de setembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Pedra Dourada, situado no Município de Ccaraci, Estado da Bahia,
e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de setembro de
1996

4703

4708

4709

4710

4710
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4776
(109) - Decreto de 24 de setembro de 1996 -Autoriza0 aumento do capital
social da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ). Publicado no DO
de 24 de setembro de 1996
(110) - Decreto de 26 de setembro de 1996 - Autoriza a Associação Ameríndia Cooperação Solidária com os Povos Indigenas da América a se
instalar no Brasil. Publicado naDO de 27 de setembro de 1996

4714

(111) - Decreto de 26 de setembro de 1996 -Abre ao OrçaroentoFiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$ 900.000,00 para o reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 27 de setembro de 1996

4715

(112) - Decreto de 26 de setembro de 199'6 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho
Criméia, situado no Município de Escada, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências. Publicado noDO de 27 de setembro de 1996.......

4716

(113) - Decreto de 26 de setembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Roea, situado no Município de Nova Brasilândia, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de setembro
de 1996

4717

(114) - Decreto de 27 de setembro de 1996 -Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor da Justiça do Trabalho,
crédito suplementar no valor de R$ 23.198.383,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de
setembro de 1996

4718

(115) - Decreto de 27 de setembro de 1996 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas e dos Ministérios
do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, crédito suplementar no valor
de R$ 52.065.399,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 30 de setembro de 1996

4719

(116) - Decreto de 27 de setembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério Público da União, crédito suplementar
no valor de R$ 2.361.570,00 para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de setembro de 1996

4720

(117) - Decreto de 27 de setembro de 1996 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Cesp
- Companhia Energética de São Paulo, a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 30 de setembro de 1996. Retificado no DO de 12 de
outubro de 1996
(118) - Decreto de 27 de setembro de 1996 - Outorga concessão à Usina
Hidrelétrica Cubatão S.A. para exploração do aproveitamento hidrelétrico Cubatão, em trecho do Rio Cubatão, localizado no Município de
Joinville, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 30 de setembro de 1996
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4753-4778, set. 1996

4713

4721

4722

4777
(119) -

Decreto de 27 de setembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Água
Branca - Lote 277/A, Gleba São Mortinho, situado no Município de
Araguatina, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado
no DO de 30 de setembro de 1996
.

4724

(120) - Decreto de 27 de setembro de 1996 - Restabelece o título de
utilidade pública federal do Albergue Noturno Nosso Lar (PR). Publicado no DO de 30 de setembro de 1996
.

4725

(121) - Decreto de 27 de setembro de 1996 - Declara de utilidade pública
a Associação Beneficente Manoel Antônio de Oliveira (ABM), com sede
na Cidade de Jaciara (MT), e outras entidades. Publicado no DO de 30
de setembro de 1996
,.,"',"""',.,.,."
"
,,"",
'
,.

4726

(122) - Decreto de 27 de setembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
suplementar no valor de R$ 390.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de setembro
de 1996
..

4728

(123) - Decreto de 27 de setembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor dos Ministérios da Aeronáutica e do Exército, crédito
suplementar no valor de R$ 40.676.006,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de setembro
de 1996
..

4729

(124) - Decreto de 27 de setembro de 1996 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor
de R$ 356.827,00, para reforço de dotações consignadas nos orçamen" " ..
tos vigentes. Publicado no DO de 30 de setembro de 1996

4730

(125) - Decreto de 27 de setembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério das Comunicações, crédito suplementar
no valor de R$ 98.806,00, para reforço de dotação consignada no vigente
.
orçamento, Publicado no DO de 30 de setembro de 1996

4731

(126) - Decreto de 27 de setembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor
de R$ 483.494,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes
..
orçamentos, Publicado no DO de 30 de setembro de 1996 """

4732

(127) - Decreto de 30 de setembro de 1996 - Dá nova redação ao art. 12 do
decreto de 19 de janeiro de 1995, Publicado no DO de 1Q de outubro de
1996
..

4732

(128) - Decreto de 30 de setembro de 1996 - Abre ao Orçamento de
Investimento, em favor da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD),
crédito suplementar no valor de R$ 816.000,00, para os fins que espe""",, ,,"
cifica. Publicado no DO de 12 de outubro de 1996 ""

4733
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4778
REPUBLICAÇÃO
MEDIDA PROVISÓRIA
1.494-11 ..:... Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 - Dispõe sobre a
alocação, em depósitos especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades fmanceiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Publicado no DO de 6 de setembro de 1996.............................................
Republicado no DO de 9 de setembro de 1996

4341
4735

RETIFICAÇÕES
LEI
Lei de 5 de setembro de 1996 - Altera a redação do art. 82 da Lei n 2
9.034, de 3 de maio de 1995, que dispõe sobre a utilização de meios
operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por orga.
nizações criminosas. Publicada no DO de 6 de setembro de 1996
Retificada no DO de 9 de setembro de 1996
..

4268
4739

MEDIDA PROVISÓRIA
1.500-14 - Medida Provisória de 5 de setembro de 1996 -Dá nova redação
aos arts. 24, 26 e 57 da Lei n!! 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui normas para
licitação e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de setembro de 1996.....................................
Retificada no DO de 9 de setembro de 1996.....................................

4399
4739

DECRETO
1.855 - Decreto de 10 de abril de 1996 -Promulga a Convenção 158 sobre
o Término da Relação de Trabalho por Iniciativa do Empregador, de 22
de junho de 1982. Publicado no DO de 11 de abril de 1996 e retificado
no DO de 26 de setembro de 1996.................

4740

9.303

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(42) - Decreto de 13 de dezembro de 1995 - Declara de utilidade pública a
Associação Beneficente de Reabilitação Evangélica, com sede na Cidade do Rio de Janeiro (RJ), e outras entidades. Publicado no DO de 14
de dezembro de 1995 e retificado no DO de 3 de setembro de 1996.......
(106) - Decreto de 29 de agosto de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Embaúba,
Fazendas Macuco/Diamantina e Fazenda Sol situado no Município de
Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia, e dá outras providências.
Publicado no DO de 30 de agosto de 1996 e retificado no DO de 4 de
setembro de 1996..
(1) - Decreto de 12 de julho de 1996 - Restabelece títulos de utilidade
pública federal. Publicado no DO de 2 de julho de 1996 e retificado no
DO de 19 de setembro de 1996..................................................................
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 9, p. 4753-4778, set. 1996

4750

4751

4751

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
AÇÃO COMUNITÁRIA DE TAMANDARÉ, RIO FORMOSO (PE)
Utilidade Pública, restabelecimento
(1) Decreto de I!! dejulho de 1996. Publicadono DO de 2 dejulho de 1996
e retificado DO de 19 de setembro de 1996

4751

AÇÃO SOCIAL DE JOINVILLE, JOINVILLE (SC)
Utilidade Pública, declaração
(79) Decreto de 18 de setembro de 1996

4680

AÇÃO SOCIAL ESTRELENSE, ESTRELA (RS)
Utilidade Pública, declaração
(10) Decreto de 4 de setembro de 1996

4601

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO DAS CONCESSÕES OUTORGADAS 196211980 N' 3

Décimo Oitavo ProtocoloAdicional;Brasil e Chile
Decreto ne 1.994, de 2 de setembro de 1996

4538

ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIAÇÃO N' 3
Ata de Retificação, execução; Brasil e Chile

Decreton!! 1.995, de 2 de setembro de 1996

4539

ACORDO DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA A REDUÇÃO DA DEMANDA, PREVENÇÃO DO USO 1NDEVIDO E COMBATE À PRODUÇÃO
E AO TRÁFICO ILíCITO DE ENTORPECENTES
Texto, aprovação; Brasil e Estados Unidos
Decreto Legislativo nº 95, de 12 de setembro de 1996

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v, 188, 0.9, p. 4779-4839, set. 1996

4509

4780
ACORDO DE LIVRE COMÉRCIO MERCOSUL
Texto, aprovação; Chile
Decreto Legislativo n!!96, de 13 de setembro de 1996

4510

ACORDO PARA O ESTABELECIMENTO E UTILIZAÇÃO DE MEIOS DE
RASTREAMENTO E DE TELEMEDIDA SITUADOS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO
Texto, aprovação; Brasil e Agência Espacial Européia
Decreto Legislativo nº 93, de 12 de setembro de 1996

4507

ACORDO RELATIVO À COOPERAÇÃO MILITAR
Texto, aprovação; Brasil e Paraguai
Decreto Legislativo nº 92, de 12 de setembro de 1996

4506

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO ECONÔMICA COMERCIAL
Texto, aprovação; Brasil e Ucrânia
Decreto Legislativo n'J 89, de 11 de setembro de 1996

4503

ACORDO SOBRE ISENÇÃO DE VISTO PARA PORTADORES DE PASSAPORTES DIPLOMATICOS E DE SERVIÇO
Texto, aprovação; Brasil e Ucrânia
Decreto Legislativo nº 90, de 11 de setembro de 1996

4504

ACORDO SOBRE SERVIÇOS AÉREOS
Promulgação; Brasil e México
Decreto n 2 2.007, de 16 de setembro de 1996

4579

AÇÚCAR
Abastecimento; Estoque
Medida Provisória n 21.476-15, de 26 de setembro de 1996

4469

ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DO FUNDO DA MARINHA
MERCANTE (AFRMM)
Legislação, alteração
Medida Provisória nl! 1.501·13, de 5 de setembro de 1996.......................

4399

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória nl!1.491-13, de 5 de setembro de 1996
Contrato; Licitação, Normas; Lei n'" 8.666/93, alteração
Medida Provisória nº 1.500-14, de 5 de setembro de 1996
Publicada no DO de 6 de setembro de 1996
Retificada no DO de 9 de setembro de 1996
Entidade, extinção, dissolução; Encargos; Lei n'"8.931194, alteração
Medida Provisória n 21.489-15, de 5 de setembro de 1996

4331

4399
4739
4321

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, .v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

J.7A1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃo
Cargo em comissão, criação, reclassificação
Medida Provisória n'2 1.472-29, de 26 de setembro de 1996 .....

4450

AGí:NCIA ESPACIAL EUROPÉIA

Acordo para o Estabelecimento e Utilização de Meios de Rastreamento
e Telemedida situados em Território Brasileiro, texto, aprovação
Decreto Legislativo n'2 93, de 12 de setembro de 1996

4507

ALBERGUE NOTURNO NOSSO LAR, LOANDA (PR)

Utilidade Pública, restabelecimento
(120) Decreto de 27 de setembro de 1996

.

4725

.

4469

ÁLCOOL

Abastecimento; Estoque
Medida Provisória n 21.476-15, de 26 de setembro de 1996
ALDEIA, IPIRÁ (BA)

Interesse social, declaração
(82) Decreto de 18 de setembro de 1996

4685

AMPARO PROVIDÉNCIA - LAR DAS VOVOZINHAS, SANTA MARIA (RS)
Utilidade Pública, declaração
(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681

APARELHO ver EQUIPAMENTOS
ARAPUÁ/SANTA INEZ, SANTA VITÓRIA (MG)
Interesse social, declaração
(19) Decreto de 6 de setembro de 1996

4611

ARBITRAGEM
Disposições
n~ 9.307, de 23 de setembro de 1996

Lei

4271

ÁREA AGRíCOLA
Área florestal, conversão, proibição; Lei ns 4.771/65, alteração
Medida Provisória n!! 1.511-2, de 19 de setembro de 1996

4431

ÁREA FLORESTAL
Conversão em área agrícola, proibição; Lei n 2 4.771/65, alteração
Medida Provisória n Q 1.511-2, de 19 de setembro de 1996

CoI. Leis Rep.

~'ed.

Brasil, Brasílíaj-w. 188, n. 9, p. 4779-4839, aet, 1996

4431

4782
ARIXIGUANNCOLÔNIA
(PR)

sso JERÔNIMO,

SÃO JERÔNIMO DA SERRA

Interesse social, declaração
(60) Decreto de 17 de setembro de 1996

4653

ASSISTÊ:NCIA MÉDICO-SOCIAL

Financiamento;Fundo de Amparoao Trabalhador(FAT);Sistema Único
de Saúde (SUS)
Medida Provis6rtia nº 1.494-11, de 5 de setembro de 1996
Publicada no DO de 6 de setembro de 1996.
Retificada no DO de 9 de setembro de 1996

4341
4735

ASSISTÊ:NCIA SOCIAL
Organização; Lei n2 8.742/93, alteração
Medida Provisória nº 1.473-23, de 26 de setembro de 1996.....................

4445

ASSOCIAÇÃO AMERíNDIA COOPERAÇÃO SOLIDÃRIA COM OS POVOS
INDíGENAS DA AMÉRICA
Empresa estrangeira, instalação, autorização
(110) Decreto de 26 de setembro de 1996

4714

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL CRESCENDO FELIZ, NOVA GRANADA
(SP)
Utilidade Pública, declaração
(lO) Decreto de 4 de setembro de 1996

4601

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MANOEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA
(AEM), JACIARA (MT)
Utilidade Pública, declaração
(121) Decreto de 27 de setembro de 1996

4726

ASSOCIAÇÃO CANOENSE DE DEFICIENTES FíSICOS, CANOAS (RS)
Utilidade Pública, declaração
(121) Decreto de 27 de setembro de 1996

4726

ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS DA CARIDADE, CAETITÉ (BA)
Utilidade Pública, declaração
(121) Decreto de 27 de setembro de 1996

4726

ASSOCIAÇÃO DOS CONGADOS DA IRMANDADE NOSSA SENHORA DO
ROSARIO DE SÊ:RRO, SÊ:RRO(MG)
Utilidade Pública, declaração
(10) Decreto de 4 de setembro de 1996

4601

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4783
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS NO DISTRITO FEDERAL E NOS
TERRITÓRIOS, BRASíLIA (DF)
Utilidade Pública, restabelecimento
(1) Decreto de 12 de julho de 1996. Publicado noDO de 2 de julho de 1996
e retificado no DO de 19 de setembro de 1996

4751

ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE DOENÇA RENAL CRÓNICA (ARC),
JUNDIAÍ (SP)
Utilidade Pública, declaração
(79) Decreto de 18 de selembro de 1996

4680

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÃRIOS DA CARIDADE DE SÃO VICENTE DE
PAULO, CURITIBA (PR)
Utilidade Pública, declaração
(12) Decreto de 5 de setembro de 1996

4703

ASSOCIAÇÃO PARA PROJETOS DE COMBATE À FOME (ÁGORA), BRASíLIA(DF)
Utilidade Pública, declaração
(121) Decreto de 27 de setembro de 1996

4626

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA DE DOURADO, DOURADO (SP)
Utilidade Pública, declaração
(12) Decreto de 5 de selembro de 1996

4603

ATIVIDADE AUDIOVISUAL
Mecanismo de incentivo, criação; Lei nº 8.685/93, alteração
Medida Provisória n" 1.515-1, de 12 de setembro de 1996

4421

ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTROLE, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Gratificação de Desempenho e Produtividade
Medida Provisória n!J. 1.497-22, de 5 de setembro de 1996

4351

AUMENTO DE CAPITAL
Banco do Brasil S.Aj Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória n'J. 1.504-6, de 5 de setembro de 1996
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), autorização
(41) Decreto de 10 de setembro de 1996

4635

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
Autorização; Companhia Docas do Rio de Janeiro WDRJ)
(l09) Decreto de 24 de setembro de 1996

4713

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília; v. 188, n. 9, p.

4779-4~;:S9,

set. H}l:H;j

440S

4784
AUSTRÁLIA
Tratado sobre Extradição, promulgação

Decreto n Q 2.010, de 23 de setembro de 1996

4579

B
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Autorização, Doação de Imóvel; Rio de Janeiro (RJ)
Lei n' 9.302, de 4 de setembro de 1996

4267

BANCO DO BRASIL SA.
Aumento de Capital
Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória n 21.504-6. de 5 de setembro de 1996

4408

BIBLIOTECA PúBLICA PELOTENSE, PELOTAS (RS)
Utilidade Pública, restabelecimento

(1) Decreto de 1'1 dejulho de 1996. Publicado no DO de 2 de julho de 1996
e retificado no DO de 19 de setembro de 1996

4751

C
CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES
FEDERAIS NÃO QUITADOS (CADIN)
Regulamentação

Medida Provisória n Q 1.490-13, de 5 de setembro de 1996

4322

CADE ver CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
CADIN ver CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E
ENTIDADES FEDERAIS NÃO QUITADOS
CAETÉ, DIAMANTINO (MT)
Interesse social, declaração
(31) Decreto de 6 de setembro de 1996

4624

CAIXA DE CONSTRUÇÔES DE CASAS
Regulamento, aprovação; Ministério da Marinha

Decreto n' 2.013, de 26 de setembro de 1996

4581

cÁMARA DE RELAÇÔES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
Criação; Decreto n2 1.895/96, alteração

Decreto n' 2.009, de 19 de setembro de 1996

4578

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v; ·188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4785
cÂMARA DOS DEPUTADOS
Orçamento; Crédito suplementar
Lei n' 9.306, de 17 de selembro de 1996

4270

CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DE INVASÕES (CEI), BRASíLIA (DF)
Utilidade PUblica, declaração
(42) Decreto de 10 de setembro de 1996

4636

CAPELINHA I, CONCEIÇÃO DO MACABU (RJ)
Interesse social, declaração
(l07) Decreto de 23 de setembro de 1996

4710

CAPELINHA 11, CONCEIÇÃO DO MACABU (RJ)
Interesse social, declaração
(106) Decreto de 23 de setembro de 1996

4709

CARGO EM COMISSÃO
Criação; Ministério da Fazenda; Reclassificação; Advocacia-Geral da
União
Medida Provisória nº 1.472-29, de 26 de setembro de 1996
Estatuto, aprovação; Funções gratificadas; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Decreto nº 1.993, de 2 de setembro de 1996
Quantitativo; Administração Pública
Medida Provisória n 21.491·13, de 5 de setembro de 1996
Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado
Instituto Nacional do Seguro Social
Decreto n 21.998, de 3 de setembro de 1996
Ministério da Previdência e Assistência Social
Decreto n!21.998, de 3 de setembro de 1996
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
Decreto n!J 2.006, de 12 de setembro de 1996
Ministério do Planejamento e Orçamento
Decreto n 2 2.015, de 26 de setembro de 1996
Ministério do Trabalho
Decreto n!J 1.996, de 2 de setembro de 1996
Remanejamento; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
Decreto n 2 2.006, de 12 de setembro de 1996

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4450

4527
4331

4547
4547

4574
4589
4540

4574

4786
Remanejamento; Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Decreto nº 2.006, de 12 de setembro de 1996

4574

CASA DAS PALMEIRAS, RIO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade Pública, declaração
(10) Decreto de 4 de setembro de 1996

4601

CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE, LEOPOLDINA (MG)
Utilidade Pública, declaração
(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681

CENTRO CULTURAL ESPíRITA JARDELINO RAMOS, CAXIAS DO SUL
(RS)

Utilidade Pública, declaração
(79) Decreto de 18 de setembro de 1996

4680

CENTRO DE ADOçÃO DA SUÉCIA
Instalação, autorização
(77) Decreto de 18 de setembro de 1996

4671

CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CENDAC), JOÃO
PESSOA(PB)
Utilidade Pública, declaração
(79) Decreto de 18 de setembro de 1996

4680

CENTRO DE ARTICULAÇÃO DE POPULAÇÕES MARGINALIZADAS, RIO
DE JANEIRO (RJ)
Utilidade Pública, declaração
(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681

CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA AUXILlADORA, CAMPOS
(RJ)

Utilidade Pública, declaração
(42) Decreto de 10 de setembro de 1996

4636

CENTRO DE ENSINO E PESQUISAS DO PRÓ-CARDíACO (PROCEP), RIO
DE JANEIRO (RJ)
Utilidade Pública, declaração
(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681

CENTRO ESPíRITA CRISTÃO - LAR DE AMPARO À VELHICE E À
INFÀNCIA, BARRA BONITA (SP)
Utilidade Pública, declaração
(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4787
CENTRO EVANGÉLICO DE REABILITAÇÃO E TRABALHO ORIENTADO,
UBERLÃNDIA (MG)
Utilidade Pública, declaração
(10) Decreto de 4 de setembro de 1996

4601

CENTRO MABIA AUXILIADORA PRÓ-MENOR CABENTE, PETROLINA
(PE)

Utilidade Pública, declaração
(10) Decreto de 4 de setembro de 1996

4601

CENTRO SOCIAL COMUNITÃRIO MADRE RAFAELA YBARRA DA VILA
BRASIL, MABIALVA (PR)

Utilidade Pública, declaração
(121) Decreto de 27 de setembro de 1996 0.0.............................................

4726

CENTROS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

Diretor-Geral, nomeação; Delegação de Competência, Ministro de Estado da Educação e do Desporto
Decreto nº 2.014, de 26 de setembro de 1996

4588

CHILE

Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas
196211980 n' 3
Decreto n!1 1.994, de 2 de setembro de 1996

4538

Acordo de Livre Comércio Mercosul; Texto, aprovação
Decreto Legislativo n 2 96, de 13 de setembro de 1996

4510

CINEMA ver ATIVIDADE AUDIOVISUAL
cOLÉGIO PEDRO 11

Diretor-Geral, nomeação; Delegação de competência, Ministro de Estado
da Educação e do Desporto
Decreto n 2 2.014, de 26 de setembro de 1996

4588

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Recursos; Companhia Fluminense de Trens Urbanos (Plumitrens); Lei
n 2 8.995/95, alteração
Medida Provisória n 21.468-11, de 26 de setembro de 1996

4438

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRÃS)

Recursos, utilização; Fundo da Marinha Mercante
Medida Provisória n 2 1.469-10, de 26 de setembro de 1996

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4439

4788
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS (CPRM)
Estatuto Social, alteração
Decreto nº 1.999, de 4 de setembro de 1996

4548

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (CDRJ)
Aumento de Capital, autorização
(109) Decreto de 24 de setembro de 1996

4713

COMPANHIA FLUMINENSE DE TRENS URBANOS (FLUMITRENS)
Pagamento de Pessoal; Recursos; Lei n\!8.995/95, alteração
Medida Provisória n!! 1.468-11, de 26 de setembro de 1996

4438

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (CVRD)
Orçamento de Investimento; Crédito suplementar
(128) Decreto de 30 de setembro de 1996

COMUNICAÇÃO
Prestações de Serviços, imposto, regulamentação
Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996

4733

4231

COMUNIDADE IVAMAR EDUCAÇÃO E ASSIST1!:NCÍA SOCIAL,
DIADEMA (SP)
Utilidade Pública, declaração
(10) Decreto de 4 de setembro de 1996

4601

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE)
Autarquia, transformação; Lei ns 8.884/94, alteração
Medida Provisória n'l1.465-7, de 26 de setembro de 1996

4435

CONSELHO MONETÃRIO NACIONAL
Sistema Financeiro Nacional, reestruturação
Medida Provisória n'l1.507-11, de 17 de setembro de 1996

4425

CONSELHO PARTICULAR DE NEPOMUCENO DA SOCIEDADE DE SÃO
VICENTE DE PAULO, NEPOMUCENO (MG)
Utilidade Pública, declaração
(121) Decreto de 27 de setembro de 1996

4726

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

AJteração;AJi.18
Emenda Constitucional n'l15, de 13 de setembro de 1996

4228

Alteração; Arts. 34, 208, 211 e 212
Emenda Constitucional n!! 14, de 13 de setembro de 1996.......................

4225

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, aet, 1996

4789
CONTRATO
Administração Pública; Lei n~ 8.666/93, alteração
Medida Provisória n9.1.500-14, de 5 de setembro de 1996
Publicada no DO de 6 de setembro de 1996
Retificada no DO de 9 de setembro de 1996

Real, Plano; Medida Provisória n 21.488-15/96, prorrogação de prazo
Decreto n Q 2.008, de 16 de setembro de 1996

4399
4739

4577

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Serviço Público; Interesse público; Lei nO;:> 8.745/93, alteração
Medida Provisória n Q 1.505·6, de 5 de setembro de 1996

4413

CONVENÇÃO 158 SOBRE O TÉRMINO DE RELAÇÃO DE TRABALHO
POR INICIATNA DO EMPREGADOR
Promulgação
Decreton'l 1.855, de 10 de abril de 1996. Publicado no DO de 11 de abril
de 1996 e retificado no DO de 26 de setembro de 1996

4740

cONVÉNIO CONSTITUTNO DA CORPORAÇÃO INTERAMERICANA DE
INVESTIMENTOS

Texto, aprovação; Decreto Legislativo ns 13/86 e Decreto n!! 93.153/86,
alteração
Decreto Legislativo n'l 94, de 12 de setembro de 1996

4508

CRECHE NOSSO LAR, BELO HORIZONTE (MG)

Utilidade Pública, declaração
(121) Decreto de 27 de setembro de 1996

4726

CRÉDITO ESPECIAL
Ministério do Exército
(70) Decreto de 17 de setembro de 1996

4665

Senado Federal
(74) Decreto de 17 de setembro de 1996

4678

CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

Encargos Financeiros da União
Medida Provisória n Q i.466-5, de 26 de setembro de 1996

4436

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Medida Provisória n Q 1.467-5, de 26 de setembro de 1996

4437

CRÉDITO PRESUMIDO

Utilização; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Medida Provisória n'l 1.484-25, de 26 de setembro de 1996

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4499

4790
CRÉDITO RURAL

Normas; Lei n 2 9.138/95, alteração
Medida Provisória n 21.512-2, de 26 de setembro de 1996

4501

CRÉDITO SUPLEMENTAR

Câmara dos Deputados
Lei n!'! 9.306, de 17 de setembro de 1996

4270

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)
(128) Decreto de 30 de selembro de 1996

4733

Estado-Maior das Forças Armadas
(88) Decreto de 20 de setembro de 1996
(115) Decreto de 27 de setembro de 1996

4691
4719

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
(76) Decreto de 17 de setembro de 1996

4670

Justiça do Trabalho
(114) Decreto de 27 de setembro de 1996

4718

Justiça Federal
(75) Decreto de 17 de setembro de 1996

4669

Ministério da Aeronáutica
(49) Decreto de 13 de setembro de 1996
(50) Decreto de 13 de setembro de 1996
(115) Decreto de 27 de setembro de 1996
(123) Decreto de 27 de setembro de 1996

4642
4643
4719
4729

Ministério da Cultura
(89) Decreto de 20 de selembro de 1996
(124) Decreto de 27 de selembro de 1996

4692
4730

Ministério da Ciência e Tecnologia
(93) Decreto de 20 de selembro de 1996

4696

Ministério da Fazenda
(87) Decreto de 20 de setembro de 1996

4690

Ministério da Justiça
(72) Decreto de 17 de setembro de 1996
(73) Decreto de 17 de selembro de 1996
(92) Decreto de 20 de setembro de 1996
(126) Decreto de 27 de setembro de 1996

4667
4668
4695
4732

Ministério da Marinha
(115) Decreto de 27 de setembro de 1996

4719

Ministério da Saúde
(90) Decreto de 20 de setembro de 1996

4693

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, o. 9, p. 4779-4839, eet. 1996

4791
Ministério das Comunicações
(125) Decreto de 27 de setembro de 1996

4731

Ministério do Exército
(88) Decreto de 20 de setembro de 1996

4691

(115) Decreto de 27 de setembro de 1996
(123) Decreto de 27 de setembro de 1996

4719
4729

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia

Legal
(48) Decreto de 13 de setembro de 1996
(71) Decreto de 17 de setembro de 1996

4666

Ministério do Planejamento e Orçamento
(122) Decreto de 27 de setembro de 1996

4728

4641

Ministério dos Transportes

(52) Decreto de 16 de setembro de 1996
(111) Decreto de 26 de setembro de 1996

4645
4715

Ministério Público da União

(51) Decreto de 13 de setembro de 1996
(91) Decreto de 20 de setembro de 1996
(116) Decreto de 27 de setembro de 1996

4644
4694
4720

Senado Federal

(86) Decreto de 20 de setembro de 1996

4689

Superior Tribunal de Justiça

(76) Decreto de 17 de setembro de 1996

4670

D
DATAFAZENDA GRANDE, COLINAS (MA)
Interesse social, declaração

(28) Decreto de 6 de setembro de 1996

4621

DÉCIMO OITAVO PROTOCOLO AD1ClONAL
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas

1962/1980 n' 3; Brasil e Chile
Decreto nº 1.994, de 2 de setembro de 1996

4538

DÉCIMOS
Criação; Servidor Público Civil; Remuneração; Leis nss 8.112190 e
8.911194, alteração
Medida Provisória nº 1.480-22, de 26 de setembro de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4480

4792
DELEGAÇÃO DE COMPET~NCIA
Ministro de Estado da Educação e do Desporto; Nomeação
Centros Federais de Educação Tecnológica
Decreto n'l2.014, de 26 de setembro de 1996

Colégio Pedro 11
Decreto n Q 2.014, de 26 de setembro de 1996
Escola Técnica e Agrotécnica Federal
Decreto n!! 2.014, de 26 de setembro de 1996
Universidades
Decreto n 2 2.014, de 26 de setembro de 1996

4588

4588

4588
4588

DESAPROPRIAÇÃO

Imóvel; Reforma agrária
Aldeia, Ipirá (BA)
(82) Decreto de 18 de setembro de 1996
ArapuálSantalnez, Santa Vitória (MG)
(19) Decreto de 6 de setembro de 1996
ArixinguanalColônia São Jerônimo, São Jerônimo da Serra (PR)
(60) Decreto de 17 de setembro de 1996
Caeté, Diam~tina (MT)
(31) Decreto de 6 de setembro de 1996
Capelinha I, Conceição do Macabu (RJ)
(107) Decreto de 23 de setembro de 1996
Capelinha 11,Conceição do Macabu (RJ)
(106) Decreto de 23 de setembro de 1996
Data Fazenda Grande, Colinas (MA)
(28) Decreto de 6 de setembro de 1996
Engenho Arariba da Pedra, Cabo (PE)
(53) Decreto de 17 de setembro de 1996
Engenho Criméia, Escada (PE)
(112) Decreto de 26 de setembro de 1996
Engenho Privilégio, Água Preta (PE)
(62) Decreto de 17 de setembro de 1996
Engenho Várzea Grande, Gravata (PE)
(55) Decreto de 17 de setembro de 1996
Fazenda Água Branca - Lote nº 277/A, Araguatins (TO)
(119) Decreto de 27 de setembro de 1996
Fazenda Bom Será, Sant'Ana do Livramento (RS)
(101) Decreto de 23 de setembro de 1996

4685
4611
4653
4624
4710
4709
4621
4646
4716
4656
4648
4724
4704

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, D. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4793
Fazenda Buenos Aires, Boa Viagem (CE)
(63) Decreto de 17 de selembro de 1996
Fazenda CachoeiraIPaiol Velho, Caçador (SC)
(22) Decreto de 6 de setembro de 1996

4657
4614

Fazenda Capianga e Quebra Cabaça, Boa Vista e Imbiguda,
Araças (BA)
(33) Decreto de 6 de setembro de 1996

4626

Fazenda CatumirimlCabeceira do Brejo, Molungu do Morro e
Bonito (BA)
(84) Decreto de 18 de selembro de 1996
Fazenda Caxixi, Tuntum (MA)
(35) Decreto de 6 de setembro de 1996

4687

4628

Fazenda Curimatá, Paripiranga (BA)
(98) Decreto de 23 de setembro de 1996

4701

Fazenda Embaúba, Fazendas Macuco!Diamantina e Fazenda Sol,
Santa Cruz Cabrália (BA)
(106) Decreto de 29 de agosto de 1996. Publicado no DO de 30 de
agosto de 1996 e retificado no DO de 4 de setembro de 1996

4751

Fazenda Estreito da Ponte de Pedras, Rio Verde e Paraúna (GO)
(69) Decreto de 17 de setembro de 1996

4664

Fazenda Formiga, Colômbia (SP)
(102) Decreto de 23 de setembro de 1996
Fazenda Gaúcha, Conceição do Araguaia CPA)
(95) Decreto de 23 de setembro de 1996
Fazenda Grata do Lage, Xambioá (TO)
(16) Decreto de 6 de selembro de 1996

4705

4698
4608

Fazenda Imbé, Pedras de Fogo (PB)
(23) Decreto de 6 de setembro de 1996
Fazenda Laranjeira, Cáceres (MT)
(99) Decreto de 23 de selembro de 1996

4702

Fazenda Limeira, Cáceres (MT)
(100) Decreto de 23 de setembro de 1996

4703

Fazenda Nova Suíssa, Santo Amaro (BA)
(97) Decreto de 23 de setembro de 1996

4700

Fazenda Pedra Dourada, Coaraci (BA)
(108) Decreto de 23 de setembro de 1996

4712

Fazenda Recantão, Rio Maria (PA)
(38) Decreto de 6 de setembro de 1996

4632

Fazenda Ribeira - Lote n 2 4, Darcinópolis (TO)
(58) Decreto de 17 de setembro de 1996

4651

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p- 4779-4839, set. 1996

4615

l794
Fazenda Santa Cruz/Gameleira, Sapé (PB)
(61) Decreto de 17 de setembro de 1996

4654

Fazenda Santa Luzia, Valença (BA)
(29) Decreto de 6 de setembro de 1996

4622

Fazenda Santa Rosa, Nova Brasilândia (MT)
(113) Decreto de 26 de setembro de 1996

4717

Fazenda Santo Inácio/OnçalJucurutu ou Fazenda Santa Helena,
João Pinheiro e Buritizeiro (MG)
(24) Decreto de 6 de setembro de 1996
Fazenda São João, Araguatins (TO)
(67) Decreto de 17 de setembro de 1996

4616
4661

Fazenda São José, São Miguel do Araguaia (GO)
(l05) Decreto de 23 de setembro de 1996

4708

Fazenda São Luiz, São Valério de Natividade (TO)
(57) Decreto de 17 de setembro de 1996

4650

Fazenda São Manoel, Mundo Novo (GO)
(32) Decreto de 6 de setembro de 1996

4625

Fazenda São Monoel, Pinheiro Machado (RS)
(54) Decreto de 17 de setembro de 1996

4645

Fazenda Sombra da TardeJRancho Califórnia, Araguatíns (TO)
(59) Decreto de 17 de setembro de 1996

4652

Fazenda TanquinholLameiro da Paula, Santa Luz (BA)
(96) Decreto de 23 de setembro de 1996

4699

Fazenda 3 Irmãos - Lote nl!115-A -Gleba Água Limpa, Araguatina (TO)
(94) Decreto de 23 de setembro de 1996

4697

Fazenda Vargem Funda, Santa Luz (BA)
(104) Decreto de 23 de setembro de 1996

4707

Fazenda Vila Boa ou Fazenda Bezerra, Goiás (00)
(27) Decreto de 6 de setembro de 1996

4619

Fazenda Ipiranga, Camacão (BA)
(81) Decreto de 18 de setembro de 1996

4684

Fazendas Reunidas Esplanada, Esplanada (BA)
(66) Decreto de 17 de setembro de 1996

4660

Fazendas Ronda/Pica Pau I, II e IIl, São José do Campestre e
Tangará (RN)
(26) Decreto de 6 de setembro de 1996

4618

Fundação Rubem Berta-Varig, Bom Jardim (MA)
(15) Decreto de 6 de setembro de 1996

4607

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, eet, 1996

4795
Gleba Mercedes Benz II, Tabaporã (MT)
(13) Decreto de 6 de setembro de 1996

4604

Gleba São Martinho, Araguatins (TO)
(83) Decreto de 18 de setembro de 1996

4686

Glebas nss 5 e 6/Colônia Santa Bárbara ou Fazenda Santa Bárbara,
Bituruna (PR)
(25) Decreto de 6 de setembro de 1996

4617

Lagoa das Pedras, Cabeceiras eGO)
(30) Decreto de 6 de setembro de 1996

4623

Lagoa de Baixo, Guamaré (RN)
(14) Decreto de 6 de setembro de 1996

4606

Loteamento Araguacema ou Fazenda Santa Rita, Araguacema
(TO)

(37) Decreto de 6 de setembro de 1996

4631

Loteamento Araguacema 1 ~ Etapa - Lote ns 3D, Araguacema
(TO)

(18) Decreto de 6 de setembro de 1996

4610

Loteamento Praia Chata - Lote n Q 124, Buriti do Tocantins (TO)
(65) Decreto de 17 de setembro de 1996

4659

Maracajá, Coroatá (MA)
(36) Decreto de 6 de setembro de 1996

4629

Nancy, Mascote (BAl
(103) Decreto de 23 de setembro de 1996

4706

Órfãos, Cavalcante (GO)
(20) Decreto de 6 de setembro de 1996

4612

Passagem das Pedras, Viçosa (CE)
(21) Decreto de 6 de setembro de 1996

4613

Santo Antonio das Brancas, Água Fria de Goiás (00)
(64) Decreto de 17 de setembro de 1996

4658

Santo Antonio do Píquiri, Palmital (PR)
(17) Decreto de 6 de setembro de 1996

4609

São José ou Gleba Lago de Pedra, São Félix do Araguaia (MT)
(34) Decreto de 6 de setembro de 1996

4627

Seringal Assunção ou Fazenda Jaru, Vale do Anari (RO)
(85) Decreto de 18 de setembro de 1996

4688

Sítio do Meio, Belém de Maria (PE)
(56) Decreto de 17 de setembro de 1996

4649

Tinguis, Luzilândia (PI)
(68) Decreto de 17 de setembro de 1996

4662
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4796
DIFUSORA EMPREENDIMENTOS COMUNICAÇÕES LTDA., TERESINA
(PI)

Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; TV Acauã Ltda.
(78) Decreto de 18 de setembro de 1996

4679

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
Alteração; Art. 60
Emenda Constitucional n 214, de 13 de setembro de 1996

4225

DÍVIDA EXTERNA BRASILEIRA
Prazos, alongamento; Encargos da dívida, redução
Resolução n 2 69, de 13 de setembro de 1996

4517

E
ELEIÇÕES MUNICIPAIS
Feriado; Dia 3 de outubro de 1996
Decreto n 2 2.012, de 24 de setembro de 1996

4580

.EMBAIXADA DO BRASIL
Wellington, Nova Zelândia, sede
(43) Decreto de 11 de setembro de 1996

4637

EMPREGADOR ver CONVENÇÃO 158 SOBRE O TÉRMINO DA RELAÇÃO
DE TRABALHO POR INCIATIVA DO EMPREGADOR
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA)
Aumento de Capital, autorização

(41) Decreto de 10 de setembro de 1996

4635

Estatuto, alteração
(41) Decreto de 10 de setembro de 1996

4635

EMPRESA ESTRANGEIRA
Instalação. autorização
Associação Ameríndia Cooperação Solidária com 08 Povos Indígenas

da América
(110) Decreto de 26 de setembro de 1996
Sobre Intemationa1 (INC)
Decreto n!! 2.005, de 11 de setembro de 1996

4714
4572

EMPRÉSTIMO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
Col, Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4 779-4ll~9, set, 199b

4797
ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃo
Orçamento Fiscal da União; Crédito Extraordinário
Medida Provisória nº 1.466-5, de'26 de setembro de 1996

4436

ENERGIA ELÉTRICA
Produção, regulamentação; Produtor Independente; Autoprodutos
Decreto nº 2.003, de 10 de setembro de 1996

4555

ENGENHO ARARIBA DA PEDRA, CARO (PE)
Interesse social, declaração

(53) Decreto de 17 de selembro de 1996

4646

ENGENHO CRIMÉIA, ESCADA (PE)
Interesse social, declaração
(112) Decreto de 26 de setembro de 1996

4716

ENGENHO PRIVILÉGIO, ÁGUA PRETA (PE)
Interesse social, declaração

(62) Decreto de 17 de setembro de 1996

4656

ENGENHO VÁRZEA GRANDE, GRAVATÁ (PE)
Interesse social, declaração
(55) Decreto de 17 de setembro de 1996

"

.

4648

Aquisição; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), isenção
Medida Provisória nº 1.508-9, de 17 de setembro de 1996......................

4427

EQUIPAMENTOS

ESCOLA PRESBITERIANA ERASMO BRAGA, DOURADOS (MS)
Utilidade Pública, declaração
(80) Decreto de 18 de selembro de 1996

4681

ESCOLA TÉCNICA E AGROTÉCNICA FEDERAL
Diretor, nomeação; Delegação de competência, Ministro de Estado da
Educação e do Desporto
Decreto nº 2.014, de 26 de setembro de 1996

4588

ESTADO DE MINAS GERAIS
Operação financeira; Empréstimo interno; Fundo Geral de Turismo
(Fungetur); Conclusão da ponte sobre o Rio São Francisco
Resolução n Q 72, de 13 de setembro de 1996

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4522

4798
ESTADO DE SERGIPE

Operação financeira; Empréstimo interno; Sistema de Abastecimento de
Água de Aracaju
Resolução n!! 68, de 13 de setembro de 1996

4514

ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS

Orçamento; Crédito suplementar
(88) Decreto de 20 de setembro de 1996
Orçamento da União; Crédito suplementar
(115) Decreto de 27 de setembro de 1996

4691
4719

ESTADOS UNIDOS

Acordo de Cooperação Mútua para a Redução da Demanda, Prevenção
do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpe-

centes, texto, aprovação
Decreto Legislativo nl!95, de 12 de setembro de 1996

4509

EXÉRCITO BRASILEIRO

Tropas, despacho para o exterior, autorização

DecretoLegislativo n9. 97, de 16 de setembro de 1996

4511

F
FAZENDA ÁGUA BRANCA - LOTE N' 277/A, ARAGUATINS (TO)

Interesse social, declaração
(119) Decreto de 27 de setembro de 1996

4724

FAZENDA BOM JESUS ver GLEBA SÃO MARTINHO
FAZENDA BOM SERÁ, SANT'ANA DO LIVRAMENTO (RS)
Interesse social, declaração
(101) Decreto de 23 de setembro de 1996

4704

FAZENDA BUENOS AIRES, BOA VIAGEM (CE)

Interesse social, declaração
(63) Decreto de 17 de setembro de 1996

4657

FAZENDA CACHOEIRAlPAIOL VELHO, CAÇADOR (SC)

Interesse social, declaração
(22) Decreto de 6 de setembro de 1996

4614

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4799
FAZENDA CAPIANGA E QUEBRA CABAÇA, BOA VISTA E IMBIGUDA
ARAÇAS(BA)
,
Interesse social, declaração
(33) Decreto de 6 de setembro de 1996

4626

FAZENDA CATUMIRIMICABECEIRA DO BREJO, MOLUNGU DO MORRO E BONITO (BA)
Interesse social, declaração
(84) Decreto de 18 de setembro de 1996

4676

FAZENDA CAXIXI, TUNTUM (MA)
Interesse social, declaração
(35) Decreto de 6 de setembro de 1296

.,.......................

4628

FAZENDA CURIMATÁ, PARIPIRANGA (BA)
Interesse social, declaração
(98) Decreto de 23 de setembro de 1996

4701

FAZENDA EMBAúBA, FAZENDAS MACUCOIDIAMANTINA E FAZENDA
SOL, SANTA CRUZ CABRÁLIA (BA)
Interesse social, declaração

(106) Decreto de 29 de agosto de 1996. Publicado no DO de 30 de agosto
de 1996 e retificado no DO de 4 de setembro de 1996

4709

FAZENDA ESTREITO DA PONTE DE PEDRAS, RIO VERDE E PARAúNA
(GO)

Interesse social, declaração

(69) Decreto de 17 de setembro de 1996

4664

FAZENDA FORMIGA, COLÔMBIA (SP)
Interesse social, declaração
(102) Decreto de 23 de setembro de 1996

4705

FAZENDA GAÚCBA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (PA)
Interesse social, declaração
(95) Decreto de 23 de setembro de 1996

4698

FAZENDA GROTA DO LAGE, XAMBIOÁ (TO)
Interesse social, declaração
(16) Decreto de 6 de setembro de 1996

4608

FAZENDA IMBÉ, PEDRAS DE FOGO (PB)
Interesse social, declaração
(23) Decreto de 6 de setembro de 1996

4615

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4800
FAZENDA JARU ver SERINGAL ASSUNÇÃO
FAZENDA LARANJEIRA, CÁCERES (MT)

Interesse social, declaração
(99) Decreto de 23 de setembro de 1996
FAZENDA LIMEIRA, CÁCERES (MT)
Interesse social, declaração
(100) Decreto de 23 de setembro de 1996

4702

4703

FAZENDA NOVA SufSSA, SANTO AMARO (BA)

Interesse social, declaração
(97) Decreto de 23 de setembro de 1996

4700

FAZENDA PEDRA DOURADA, COARACl (BA)

Interesse social, declaração
(108) Decreto de 23 de setembro de 1996

4712

FAZENDA RECANTÃO, RIO MARIA (PA)

Interesse social, declaração
(38) Decreto de 6 de setembro de 1996

4632

FAZENDA l,liBEIRA - LOTE N' 4, DARCINÓPOLIS (TO)

Interesse social, declaração
(58) Decreto de 17 de setembro de 1996

4651

FAZENDA RIO BRANCO ver GLEBA SÃO MARTINHO
FAZENDA SANTA CRUZ'GAMELEIRA, SAPÉ (PB)

Interesse social, declaração
(61) Decreto de 17 de setembro de 1996

4654

FAZENDA SANTA LUZIA, VALENÇA (BA)

Interesse social, declaração
(29) Decreto de 6 de setembro de 1996

4622

FAZENDA SANTA ROSA, NOVA BRASILÃNDIA (MT)

Interesse social, declaração
(113) Decreto de 26 de setembro de 1996..................................................

4717

FAZENDA SANTO INÁCIO/ONÇNJACURUTU OU FAZENDA SANTA HELENA, JOÃO PINHEIRO E BURITIZEIRO (MG)

Interesse social, declaração
(24) Decreto de 6 de setembro de 1996

4616

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4801
FAZENDASÃOJOÃO, ARAGUATINS (TO)
Interesse social, declaração

(67) Decreto de 17 de selembro de 1996

4661

FAZENDASÃOJOSÉ, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA (GO)
Interesse social, declaração

(105) Decreto de 23 de setembro de 1996

4708

FAZENDASÃO LUIZ, SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE (TO)
Interesse social, declaração

(57) Decreto de 17 de selembro de 1996

4650

FAZENDASÃO MANOEL,MUNDONOVO(GO)
Interesse social, declaração

(32) Decreto de 6 de setembro de 1996

4625

FAZENDASÃOMANOEL,PINHEIRO MACHADO (RS)
Interesse social, declaração

(54) Decreto de 17 de setembro de 1996

4647

FAZENDA SOMBRA DA TARDElRANCHO CALIFÓRNIA,ARAGUATINS
(TO)
Interesse social, declaração

(59) Decreto de 17 de selembro de 1996

4652

FAZENDATANQUINHOILAMEIRO DAPAULA,SANTALUZ(BA)
Interesse social, declaração

(96) Decreto de 23 de selembro de 1996

4699

FAZENDA 3 IRMÃos - LOTE N' 115-A - GLEBA ÁGUA LIMPA, ARAGUATINS (TO)
Interesse social, declaração

(94) Decreto de 23 de setembro de 1996

4697

FAZENDAVARGEMFUNDA, SANTALUZ (BA)
Interesse social, declaração

(104) Decreto de 23 deselembro de 1996

4707

FAZENDAVILABOA OU FAZENDABEZERRA,GOIÁS (GO)
Interesse social, declaração

(27) Decreto de 6 de selembro de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set, 1996

4619

4802
FAZENDA YPlRANGA, CAMACÃ (BA)

Interesse social, declaração
(81) Decreto de 18 de setembro de 1996

4684

FAZENDAS REDENÇÃO/JUERANNLUZITANA ver FAZENDAS REUNIDAS ESPLANADA
FAZENDAS REUNIDAS ESPLANADA, ESPLANADA (BAl

Interesse social, declaração
(66) Decreto de 17 de setembro de 1996

4660

FAZENDAS RONDAlPICA PAU I, 11 E I1I, SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE E
TANGARÁ (RN)

Interesse social, declaração
(26) Decreto de 6 de setembro de 1996

4618

FERIADO
Eleições Municipais; Dia 3 de outubro de 1996
Decreto n!2 2.012, de 24 de setembro de 1996

4580

FLORES DE GalÃS E !AClARA

Utilidade Pública, declaração; Centrais Elétricas de Goiás S.A (Celg)
(8) Decreto de 3 de setembro de 1996

4598

FORÇAS ARMADAS

Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação
Medida Provisória nº 1.492-13, de 5 de setembro de 1996

4334

FORÇAS MILITARES ESTRANGEIRAS

Território nacional, permanência, autorização
Decreto Legislativo nº 97, de 16 de setembro de 1996

4511

FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO DO SUL DE CAPINÓPOLIS,
CAPINÓPOLIS (MG)

Utilidade Pública, declaração
(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681

FUNÇÃO GRATIFICADA

Cargo em comissão; Estatuto, aprovação; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Decreto nº 1.993, de 2 de setembro de 1996

4527

Quantitativo; Administração Pública
Medida Provisória nº 1.491·13, de 5 de setembro de 1996

4331

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, aet, 1996

4803
Remanejamento
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Decreto n~ 2.006, de 12 de setembro de 1996
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
Decreto n'l 2.006, de 12 de setembro de 1996

4574
4574

FUNDAÇÃO BRASILEIRA DO TEATRO, BRASíLIA (DF)

Utilidade Pública, restabelecimento
(1) Decreto de 1 2 de julho de 1996. Publicado no DO de 2 de julho de 1996
e retificado no DO de 19 de setembro de 1996

4751

FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL COMUNITÃRIO SANTO ANTONIO
(FUNSESCOSA), RIO NOVO DO SUL (ES)

Utilidade Pública, declaração
(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681

FUNDAÇÃO FAIME MARTINS, DIVINÓPOLIS (MG)

Utilidade Pública, declaração
(121) Decreto de 27 de setembro de 1996

4726

FUNDAÇÃO PASTORAL INTER MIRíFICA, PORTO ALEGRE (RS)
Utilidade Pública, declaração
(121) Decreto de 27 de setembro de 1996

4726

FUNDAÇÃO RUBEM BERTA-VARIG, BOM JARDIM (MA)
Interesse social, declaração
(15) Decreto de 6 de setembro de 1996

4607

FUNDO DA MARINHA MERCANTE (FNM)
Legislação, alteração
Medida Provisória n 21.501-13, de 5 de setembro de 1996

4399

Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
Medida Provisória n 21.471-24, de 26 de setembro de 1996

4446

Recursos, utilização; Campanhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbrás)
Medida Provisória n 21.469-10, de 26 de setembro de 1996

4439

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
Legislação, alteração; Lei n 2 8.019/90, alteração
Medida Provisória n 21.475-19 de 26 de setembro de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4475

4804
Recursos, alocação, Sistema Único de Saúde (SUS)
Medida Provisória nº 1.494-11, de 5 de setembro de 1996
Publicada no DO de 6 de setembro de 1996
Republicada no DO de 9 de setembro de 1996

4735

Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
Medida Provisória nl? 1.471-24, de 26 de setembro de 1996

4446

4341

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VABlAçÃO SALARIAL (FCVS)

Dívidas, responsabilidades, conversão; Decreto n2 2.406/88, Leis n 2s
8.004190 e 8.100/90, alteração
Medida Provisória n'l 1.520, de 24 de setembro de 1996

4289

Funcionamento; Legislação
Medida Provisória nº 1.493-9, de 5 de setembro de 1996

4340

FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL (FESR)
Funcionamento; Legislação
Medida Provisória nº 1.493-9, de 5 de setembro de 1996

4340

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
Débito; Dívida ativa, inscrição; Leis nss 8.036/90 e 8.844/94, alteração
Medida Provisória nº 1.478-16, de 26 de setembro de 1996

4477

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP
Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
Medida Provisória ui:! 1.471-24. de 26 de setembro de 1996

4446

FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
(FUNTREDE)
Funcionamento; Legislação
Medida Provisória nº 1.493-9, de 5 de setembro de 1996

4340

FUNDO GERAL DE TURISMO (FUNGETUR)
Empréstimo interno; Conclusão da ponte sobre o Rio São Francisco. na
BR-135; Município de Januária e Pedras de Maria da Cruz (MG)
Resolução n 2 72, de 13 de setembro de 1996

4522

G
GLEBA MERCEDES BENZ lI, TABAPORÃ (0)
Interesse social, declaração
(13) Decreto de 6 de setembro de 1996

4604

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4805
GLEBA SÃO MARTINHO, ARAGUATINS (TO)
Interesse social, declaração
(83) Decreto de 18 de setembro de 1996

4686

GLEBAS N' 5 E 6/COLÔNIA SANTA BÁRBARA OU FAZENDA SANTA
BÁRBARA, BITURUNA (PR)
Interesse social, declaração
(25) Decreto de 6 de setembro de 1996

4617

GRÃ-BRETANHA
Tratado de Extradição, texto, aprovação
Decreto Legislativo n ~ 91, de 12 de setembro de 1996

4505

GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET)
Criação; Militar; Forças Armadas
Medida Provisória nº 1.492-13, de 5 de setembro de 1996

4334

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO
Criação; Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária
Medida Provisória nº 1.496·21, de 5 de setembro de 1996

4348

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VÔO
Criação; Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego (Dacta)
Medida Provisória nº 1.496-21, de 5 de setembro de 1996

4348

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)
Criação; Atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento
Medida Provisória n'l1.497-22, de 5 de setembro de 1996

4351

GRUPO-DEFESA AÉREA E CONTROLE DO TRÃFEGO (DACTA)
Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, criação
Medida Provisória n'l 1.496-21, de 5 de setembro de 1996

4348

GRUPO-EXECUTIVO DO SETOR PESQUEIRO (GESPE)
Criação; Decreto n 9 1.697/95, alteração
Decreto n'l1.997, de 3 de setembro de 1996

4546

H
HORÁRIO DE VERÃO
Criação
Decreto nº 2.000, de 4 de setembro de 1996

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4548

4806

I
IMÓVEL

Interesse social; Reforma agrária
Aldeia, Ipirá (BA)
(82) Decreto de 18 de setembro de 1996
Arapu.ilSanta Inez, Santa Vitória (MG)
(19) Decreto de 6 de setembro de 1996
Arixiguana/Colônia São Jerônimo, São Jerônimo da Serra (PR)
(60) Decreto de 17 de setembro de 1996
Caeté, Diamantina (MT)
(31) Decreto de 6 de setembro de 1996
Capelinha I, Conceição do Macabu (RJ)
(107) Decreto de 23 de setembro de 1996
Capelinha lI, Conceição do Macabu (RJ)
(106) Decreto de 23 de setembro de 1996
Data Fazenda Grande, Colinas (MA)
(28) Decreto de 6 de setembro de 1996
Engenho Arariba da Pedra, Cabo (PE)
(53) Decreto de 17 de setembro de 1996
Engenho Críméia, Escada (PE)
(112) Decreto de 26 de setembro de 1996
Engenho Privilégio, Água Preta (PE)
(62) Decreto de 17 de setembro de 1996
Engenho Várzea Grande Gravata (PE)
(55) Decreto de 17 de setembro de 1996
Fazenda Água Branca - Lote ns 277/A, Araguatins (TO)
(119) Decreto de 27 de setembro de 1996
Fazenda Bom Será, Sant'Ana do Livramento (RS)
(101) Decreto de 23 de setembro de 1996
Fazenda Buenos Aires, Boa Viagem (CE)
(63) Decreto de 17 de setembro de 1996
Fazenda CachoeiraIPaiol Velho, Caçador (SC)
(22) Decreto de 6 de setembro de 1996
Fazenda Capianga e Quebra Cabaça, Boa Vista e Imbiguda, Araças
(BA)
(33) Decreto de 6 de setembro de 1996
Fazenda CatumirimlCabeceira do Brejo, Molungu do Morro e
Bonito (BA)
(84) Decreto de 18 de setembro de 1996
Fazenda Oaxixi, Tuntum (MA)
(35) Decreto de 6 de setembro de 1996

4685
4611
4653
4624

4710
4709
4621
4646
4716
4656
4648
4724
4704
4657
4614
4626

4687
4628

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, aet. 1996

4807
Fazenda Curimatá, Parípiranga (BA)
(98) Decreto de 23 de setembro de 1996

.

4701

Fazenda Embaúba~ Fazendas MacusolDiamantina e Fazenda Sol,
Santa Cruz Cabrália (BA)
(106) Decreto de 29 de agosto de 1996. Publicado no DO de 30 de
agosto de 1996 e retificado no DO de 4 de setembro de 1996

4751

Fazenda Estreito da Ponte de Pedras, Rio Verde e Paraúna-(GO)
(69) Decreto de 17 de setembro de 1996

4664

Fazenda Formiga, Colômbia (SP)
(102) Decreto de 23 de setembro de 1996

4705

Fazenda Gaúcha, Conceição do Araguaia (PA)
(95) Decreto de 23 de setembro de 1996

4698

Fazenda Grota do Lage, Xambioá (TO)
(16) Decreto de 6 de setembro de 1996
Fazenda Imbé, Pedras de Fogo (PB)
(23) Decreto de 6 de setembro de 1996
Fazenda Laranjeira, Cáceres (MT)
(99) Decreto de 23 de setembro de 1996

4608
4615
4702

Fazenda Limeira, Cáceres (MT)
(100) Decreto de 23 de setembro de 1996

4703

Fazenda Nova Suíssa, Santo Amaro (BA)
(97) Decreto de 23 de setembro de 1996

4700

Fazenda Pedra Dourada, Coaraci (BA)
(108) Decreto de 23 de setembro de 1996

4712

Fazenda Recantão, Rio Maria (PA)
(38) Decreto de 6 de setembro de 1996

4632

Fazenda Ribeira - Lote n 4, Darcinópolis (TO)
(58) Decreto de 17 de setembro de 1996

4651

Fazenda Santa Cruz/Gameleira, Sapé (PB)
(61) Decreto de 17 de setembro de 1996

4654

Fazenda Santa Luzia, Valença (BA)
(29) Decreto de 6 de setembro de 1996

4622

Fazenda Santa Rosa, Nova Brasilândia (MT)
(113) Decreto de 26 de setembro de 1996

4717

Fazenda Santo Inácio/Onça/Jacurutu ou Fazenda Santa Helena,
João Pinheiro e Buritizeiro (MG)
(24) Decreto de 6 de setembro de 1996

4616

Fazenda São João, Araguatins (TO)
(67) Decreto de 17 de setembro de 1996

4661

2
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4808
Fazenda São José, São Miguel do Araguaia (GO)
(105) Decreto de 23 de setembro de 1996

4708

Fazenda São Luiz, São Valéria de Natividade (TO)

(57) Decreto de 17 de setembro de 1996

4650

Fazenda São Manoel, Mundo Novo (GO)
(32) Decreto de 6 de setembro de 1996

4625

Fazenda São Manoel. Pinheiro Machado (RS)

(54) Decreto de 17 de setembro de 1996

4647

Fazenda Sombra da TardelRancho Califórnia, Araguatins (TO)

(59) Decreto de 17 de setembro de 1996

4652

Fazenda TanquinholLameiro da Paula, Santa Luz (BA)

(96) Decreto de 23 de setembro de 1996

4699

Fazenda 3 Irmãos - Lote nl!115-A - Gleba Água Limpa, Aragua-

tins (TO)
(94) Decreto de 23 de setembro de 1996

4697

Fazenda Vargem Funda, Santa Luz (BA)

(104) Decreto de 23 de setembro de 1996

4707

Fazenda Vila Boa ou Fazenda Bezerra, Goiás (GO)
(27) Decreto de 6 de setembro de 1996

4619

Fazenda Ypiranga, Camaçã (BA)
(81) Decreto de 18 de setembro de 1996

4684

Fazendas Reunidas Esplanada (BA)

(66) Decreto de 17 de setembro de 1996

4660

Fazendas Renda/Pica Pau I, II e 111, São José do Campestre e

Tangará (RN)
(26) Decreto de 6 de setembro de 1996

4618

Fundação Rubem Berta-Varig, Bom Jardim (MA)

(15) Decreto de 6 de setembro de 1996

4607

Gleba Mercedes Bens Il, Tabaporã (MT)

(13) Decreto de 6 de setembro de 1996

4604

Glebs São Martinho, Araguatins (TO)
(83) Decreto de 18 de setembro de 1996

4686

Glebas n 2 5 e 6/Colônia Santa Bárbara ou Fazenda Santa Bárbara,

Bitunma (PR)
(25) Decreto de 6 de setembro de 1996

4617

Lagoa das Pedras, Cabeceiras (00)

(30) Decreto de 6 de setembro de 1996

4623

Lagoa de Baixo, Guamaré (RN)

(14) Decreto de 6 de setembro de 1996

4606

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4809
Loteamento Araguacema ou Fazenda Santa Rita, Araguacema (TO)
(37) Decreto de 6 de setembro de 1996
Loteamento Araguacema lI! Etapa - Lote n 2 30, Araguacema (TO)
(18) Decreto de 6 de setembro de 1996
Loteamento Praia Chata - Lote n 2124, Buriti do Tocantins (TO)
(65) Decreto de 17 de setembro de 1996
Maracajá, Coroatá (MA)
(36) Decreto de 6 de setembro de 1996
Nancy, Mascote (BA)
(103) Decreto de 23 de setembro de 1996
Órfãos, Cavalcante (GO)
(20) Decreto de 6 de setembro de 1996
Passagem das Pedras, Viçosa (CE)
(21) Decreto de 6 de setembro de 1996
Santo Antônio das Brancas, Água Fria de Goiás (GO)
(64) Decreto de 17 de setembro de 1996
Santo Antonio do Piquiri, Palmital (PR)
(17) Decreto de 6 de setembro de 1996
São José ou Gleba Lago de Pedra, São Félix do Araguaia (MT)
(34) Decreto de 6 de setembro de 1996

4631
4610
4659
4629
4706
4612
4613
4658
4609
4627

Seringal Assunção ou Fazenda Jaru, Vale do Anari mO)
(85) Decreto de 18 de setembro de 1996
Sítio do Meio, Belém de Maria (PE)
(56) Decreto de 17 de setembro de 1996

4649

'I'inguis, Luzilândia (PD
(68) Decreto de 17 de setembro de 1996

4662

Servidão administrativa; Utilidade Pública
Paranapuã e Santa Albertina (SP)
(117) Decreto de 27 de setembro de 1996
Vitória e Vila Velha (ES); Decreto nl!35/95, alteração
(127) Decreto de 30 de setembro de 1996
Transmissão; Desmembramento; Art. 57, Decreto nl! 17411940 (RS),
suspensão de execução
Resolução n Q 67, de 3 de setembro de 1996

4688

4721
4732

4513

IMÓVEL oer CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS
IMPOSTO
Regulamentação; Mercadorias; Transporte interestadual; Transporte
Intermunicipal; Comunicação
Lei Complementar n Q 87, de 13 de setembro de 1996

ooi. LelS rcep.

~"ed.

Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4231

4810
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

Isenção; Informática, bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n ll 1.509-8, de 17 de setembro de 1996

4429

Redução
Medida Provisória n Q 1.483-16, de 5 de setembro de 1996

4300

IMPOSTO DE RENDA

Legislação, alteração
Medida Provisória ni!1.506-4, de 17 de setembro de 1996

4423

Legislação, alteração; Lucro líquido, contribuição social
Medida Provisória n H 1.516-1, de 26 de setembro de 1996

4502

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, TíTULOS OU VALORES (IOF)

Alíquota, alteração
Decreto n!!2.011, de 24 de setembro de 1996

4580

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)

Crédito presumido
Medida Provisória n Q 1.484-25, de 26 de setembro de 1996
Isenção
Equipamento; Máquina; Aparelho; Instrumento
Medida Provisória n~ 1.508-9, de 17 de setembro de 1996
Informática; Bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n ~ 1.509-8, de 17 de setembro de 1996

4499

4427
4429

INDULTO

Concessão
Decreto n!!2.002, de 9 de setembro de 1996

4550

INFORMÁTICA

Bens de; Imposto sobre Produtos Industrializados, isenção; Imposto de
Importação, isenção, Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n!!1.509-8, de 17 de setembro de 1996

4429

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Privatização; Regulamentação
Medida Provisória n 21.514-1, de 5 de setembro de 1996

4416

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4811
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Cargo em comissão, remanejamento
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
Decreto n'l 2.006, de 12 de setembro de 1996

4574

INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ

Reversão de imóvel, autorização; Fundação de Ação Social do Paraná
(9) Decreto de 3 de setembro de 1996

4600

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA)
Cargo em comissão; Função gratificada; Estatuto, aprovação
Decreto n9.1.993, de 2 de setembro de 1996

4527

INSTITUTO IMACULADA CONCEIÇÃO, BELA CRUZ (CE)

Utilidade Pública, declaração
(121) Decreto de 27 de setembro de 1996

4726

INSTITUTO LUDWIG DE PESQUISA SOBRE O CÂNCER, SÃO PAULO
(SP)

Utilidade Pública, declaração
(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
(INCRA)
Orçamento Fiscal da União; Crédito Extraordinário
Medida Provisória n!11.467-5, de 26 de setembro de 1996

4437

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n!11.998, de 3 de setembro de 1996

4547

INSTITUTO PARA CEGOS SANTA LUZIA, ARAÇATUBA (SP)
Utilidade Pública, declaração
(10) Decreto de 4 de setembro de 1996

4601

INSTRUMENTO ver EQUIPAMENTOS
INTERESSE PúBLICO
Contrato por tempo determinado; Serviço público; Lei n" 8.745/93,
alteração
Medida Provisória n!11.505-6, de 5 de setembro de 1996

Coí. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4413

4812
INTERESSE SOCIAL
Declaração

Aldeia, Ipirá (BA)
(82) Decreto de 18 de setembro de 1996

4685

ArapuálSanta Inez, Santa Vitória (MG)
(19) Decreto de 6 de setembro de 1996

4611

Aríxíguana/Colônia São Jerônimo, São Jerônimo da Serra (PR)
(60) Decreto de 17 de setembro de 1996

4653

Caeté, Diamantino (MT)
(31) Decreto de 6 de setembro de 1996

4624

Capelinha I, Conceição do Macabu (RJ)
(107) Decreto de 23 de setembro de 1996

4710

Capelinha 11, Conceiçãodo Macabu (RJ)
(106) Decreto de 23 de setembro de 1996

4709

Data Fazenda Grande, Colinas (MA)

(28) Decreto de 6 de setembro de 1996

4621

Engenho Arariba da Pedra, Cabo (PE)
(53) Decreto de 17 de setembro de 1996

4646

Engenho Críméía, Escada (PE)
(112) Decreto de 26 de setembro de 1996

4716

Engenho Privilégio, Água Preta (PE)
(62) Decreto de 17 de setembro de 1996

4656

Engenho Várzea Grande, Gravatá (PE)
(55) Decreto de 17 de setembro de 1996

4648

Fazenda Água Branca - Lote n' 277/A, AraguatinB (TO)
(119) Decreto de 27 de setembro de 1996

4724

Fazenda Bom Será, Sant'Ana do Livramento (RS)
(101) Decreto de 23 de setembro de 1996

4704

Fazenda Buenos Aires, Boa Viagem (CE)
(63) Decreto de 17 de setembro de 1996

4657

Fazenda CachoeiraIPaiol Velho, Caçador(SC)
(22) Decreto de 6 de setembro de 1996

4614

Fazenda Capianga e Quebra Cabaça, Boa Vista e Imbiguda,
Araças (BA)
(33) Decreto de 6 de setembro de 1996

4626

Fazenda CatumirimCabeceiradoBrejo,MolungudoMorro e Bonito
(BA)
(84) Decreto de 18 de setembro de 1996

4687

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4813
Fazenda Caxixi, Tuntum (MA)
(35) Decreto de 6 de setembro de 1996

4628

Fazenda Curimatã, Paripiranga (BA)
(98) Decreto de 23 de setembro de 1996

4701

Fazenda Embaúba, Fazendas Macuco!Diamantina e Fazenda Sol,
Santa Cruz Cabrália (BA)
(106) Decreto de 29 de agosto de 1996. Publicado no DO de 30 de
agosto de 1996 e retificado noDO de 4 de setembro de 1996

4709

Fazenda Estreito da Ponte de Pedras, Rio Verde e Paraúna (GO)
(69) Decreto de 17 de setembro de 1996
Fazenda Formiga, Colômbia (SP)
(102) Decreto de 23 de setembro de 1996

4664
4705

Fazenda Gaúcha, Conceição do Araguaia (PA)
(95) Decreto de 23 de setembro de 1996

4698

Fazenda Grata do Lage, Xambioá (TO)
(16) Decreto de 6 de setembro de 1996

4608

Fazenda Imbé, Pedras de Fogo (PB)
(23) Decreto de 6 de setembro de 1996

4615

Fazenda Laranjeira, Oéceree (MT)
(99) Decreto de 23 de setembro de 1996
Fazenda Limeira, Céceres (MT)
(100) Decreto de 23 de setembro de 1996

4703

Fazenda Nova Suíssa, Santo Amaro (BA)
(97) Decreto de 23 de setembro de 1996

4700

Fazenda Pedra Dourada, Coaraci (BA)
(108) Decreto de 23 de setembro de 1996

4712

Fazenda Recantão, Rio Maria (PA)
(38) Decreto de 6 de setembro de 1996

4632

4702

n 24,

Fazenda Ribeira - Lote
Darcin6polis (TO)
(58) Decreto de 17 de setembro de 1996

4651

Fazenda Santa CruzlGameleira, Sapé (PB)
(61) Decreto de 17 de setembro de 1996

4654

Fazenda Santa Luzia, Valença (BA)
(29) Decreto de 6 de setembro de 1996

4622

Fazenda Santa Rosa, Nova Brasilândia (MT)
(113) Decreto de 26 de setembro de 1996

4717

Fazenda Santo Inácio/Onça/Jacurutu ou Fazenda Santa Helena,
João Pinheiro e Buritizeiro (MG)
(24) Decreto de 6 de setembro de 1996

4616

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

'~I

41\14
Fazenda São João, Araguatins (TO)
(67) Decreto de 17 de setembro de 1996

4661

Fazenda São José, São Miguel do Araguaia (GO)
(105) Decreto de 23 de setembro de 1996

4708

Fazenda São Luiz, São Valério de Natividade (TO)
(57) Decreto de 17 de setembro de 1996

4650

Fazenda São Manoel, Mundo Novo (GO)
(32) Decreto de 6 de setembro de 1996

4625

Fazenda São Manoel, Pinheiro Machado (RS)
(54) Decreto de 17 de setembro de 1996

4647

Fazenda Sombra da TardelRancho Califórnia, Araguatins (TO)
(59) Decreto de 17 de setembro de 1996

4652

Fazenda TanquinholLameiro da Paula, Santa Luz (BA)
(86) Decreto de 23 de setembro de 1996

4689

Fazenda 3 Irmãos - Lote n2 115-A Gleba Água Limpa, Araguatins (TO)
(94) Decreto de 23 de setembro de 1996

4697

Fazenda Vargem Funda, Santa Luz (BA)
(104) Decreto de 23 de setembro de 1996

4707

Fazenda Vila Boa ou Fazenda Bezerra, Goiás (GO)
(27) Decreto de 6 de setembro de 1996

4619

Fazenda Ypiranga, Camacã (BA)
(81) Decreto de 18 de setembro de 1996

4684

Fazendas Reunidas Esplanada, Esplanada (BA)
(66) Decreto de 17 de setembro de 1996

4660

Fazendas RondaJPica Pau I, II e IH, São José do Campestre e
Tangará (RN)
(26) Decreto de 6 de setembro de 1996

4618

Fundação Rubem Berta-Varig, Bom Jardim (MA)
(15) Decreto de 6 de setembro de 1996

4607

Gleba Mercedes Benz II, Tabaporã (MT)
(13) Decreto de 6 de setembro de 1996

4604

Gleba São Martinho, Araguatins (TO)
(83) Decreto de 18 de setembro de 1996

4686

Glebas n2 5 e 6/Colônia Santa Bárbara ou Fazenda Santa Bárbara,
Bituruna (PR)
(25) Decreto de 6 de setembro de 1996

4617

Lagoa das Pedras, Cabeceiras (GO)
(30) Decreto de 6 de setembro de 1996

4623

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4815

Lagoa de Baixo, Guamaré (RN)
(14) Decreto de 6 de setembro de 1996
4606
Loteamento Araguacema ou Fazenda Santa Rita, Araguacema (TO)
(37) Decreto de 6 de setembro de 1996
4631
Loteamento Araguacema lI! Etapa - Lote n 2 3D,Araguacema (TO)
(18) Decreto de 6 de setembro de 1996
4610
Loteamento Praia Chata - Lote 124, Buriti do Tocantins (TO)
(65) Decreto de 17 de setembro de 1996
4659
Maracajá, Coroatá (MA)
(36) Decreto de 6 de setembro de 1996
4629
Nancy, Mascare (BA)
(103) Decreto de 23 de setembro de 1996
4706
Órfãos, Cavalcante (GO)
(20) Decreto de 6 de setembro de 1996
4612
Passagem das Pedras, Viçosa (CE)
(21) Decreto de 6 de setembro de 1996
4613
Santo Antonio das Brancas, Água Fria de Goiás (GO)
(64) Decreto de 17 de setembro de 1996
4658
Santo Antonio do Piquiri, Pahnital (PR)
(17) Decreto de 6 de setembro de 1996
4609
São José ou Gleba Lago de Pedra, São Félix do Araguaia (MT)
(34) Decreto de 6 de setembro de 1996
4627
Seringal Assunção ou Fazenda Jaru, Vale do Amari (RO)
(85) Decreto de 18 de setembro de 1996
4688
Sítio do Meio, Belém de Maria (PE)
(56) Decreto de 17 de setembro de 1996 ...........................................4649
Tinguis, Luzilândia (PI)
(68) Decreto de 17 de setembro de 1996
4662
ffiLANDA DO NORTE

Tratado de Extradição, texto, aprovação
Decreto Legislativo n Q 91, de 12 de setembro de 1996

4505

ISONOMIA SALARIAL

Servidor público civil
Medida Provisória n Q 1.474·27, de 26 de setembro de 1996

4457

J
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(76) Decreto de 17 de setembro de 1996

Co!. Leis Rep. Fed. Braail, Braaília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4670

4816
JUSTIÇA DO TRABALHO

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(114) Decreto de 27 de setembro de 1996
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(114) Decreto de 27 de setembro de 1996

4718
4718

JUSTIÇA FEDERAL

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(75) Decreto de 17 de setembro de 1996

4669

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(75) Decreto de 17 de setembro de 1996

4669

JUSTIÇA MILITAR
Crédito suplementar
(2) Decreto de 2 de setembro de 1996

4592

L
LAGOA DAS PEDRAS, CABECEIRAS (GO)
Interesse social, declaração
(30) Decreto de 6 de setembro de 1996

4623

LOGOA DE BAIXO, GuAMARÉ (RN)

Interesse social, declaração
(14) Decreto de 6 de setembro de 1996

4606

LAR CRIANÇA FELIZ, SÃO PAULO (SP)

Utilidade Pública, declaração
(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681

LAR DA BJi:NÇÃO DIVINA, SÃO PAULO (SP)

Utilidade Pública, declaração
(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681

LAR NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO GRANDE (MS)

Utilidade Pública, declaração
(121) Decreto de 27 de setembro de 1996

4726

LEI DOS QUINTOS

Extinção; Servidor Público Civil; Décimos, criação; Leis n" 8.112/90 e
8.911/94, alteração
Medida Provisória n!? 1.480-22, de 26 de setembro de 1996

4480

Col. Leis Rep. Fed. Brasil; Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4817
LEI ORÇAMENTÁRIA ver ORÇAMENTO
LICITAÇÃO
Administração Pública; Lei n2 8.666193. alteração
Medida Provisória nº 1.500-14, de 5 de setembro de 1996

Publicada no DO de 6 de setembro de 1996
Retificada no DO de 9 de setembro de 1996
LOTEAMENTO ARAGUACEMA OU FAZENDA SANTA RITA, ARAGUACEMA(TO)
Interesse social, declaração
(37) Decreto de 6 de setembro de 1996

4399
4739

4631

LOTEAMENTOARAGUACEMA1'ETAPA-LOTEN'30,ARAGUACEMA
(TO)
Interesse social, declaração
(18) Decreto de 6 de setembro de 1996

4610

LOTEAMENTO PRAIA CHATA - LOTE N' 124, BURITI DO TOCANTINS
(TO)
Interesse social, declaração

(65) Decreto de 17 de setembro de 1996

4659

LUTO OFICIAL
Declaração

(45) Decreto de 12 de setembro de 1996

4638

M
MÁQUINA ver EQUIPAMENTOS
MARACAJÁ, COROATÁ (MA)
Interesse social, declaração

(36) Decreto de 6 de setembro de 1996

4629

MENSALIDADE ESCOLAR
Valor total anual, disposição
Medida Provisória nº 1.477-28, de 26 de setembro de 1996

4471

MERCADO DE CAPITAIS
Normas; Lei n'" 4.728/65, alteração
Medida Provisória n 21.464·13, de 26 de setembro de 1996
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, aet, 1996

4434

4818
MÉXICO

Acordo sobre Serviços Aéreos, promulgação
Decreto n 2 2.007, de 16 de setembro de 1996

4576

MILITAR

Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação; Forças

Armadas
Medida Provisória nº 1.492-13, de 5 de setembro de 1996

4334

Remuneração; Lei n 2 8.237/91, alteração
Medida Provisória n'l 1.474-27, de 26 de setembro de 1996

4457

MINISTÉRIO DAADMINISTRAÇÁO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO

Cargo em comissão, remanejamento
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
Decreto n 2 2.006, de 12 de setembro de 1996
Instituto Nacional do Seguro Social
Decreto nº 1.998, de 3 de setembro de 1996
Ministério da Previdência e Assistência Social
Decreto n 2 1.998, de 3 de setembro de 1996
Remanejamento
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
Decreto n 2 2.006, de 12 de setembro de 1996
Ministério do Trabalho
Decreto n'l1.996, de 2 de setembro de 1996

4574
4547
4547

4574
4540

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

Orçamento; Crédito suplementar
(49) Decreto de 13 de selembro de 1996
(50) Decreto de 13 de setembro de 1996

4642
4643

Orçamento da União; Crédito suplementar
(115) Decreto de 27 de selembro de 1996

4719

Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(123) Decreto de 27 de selembro de 1996

4729

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ARASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA

Crédito suplementar, autorização
(11) Decreto de 5 de setembro de 1996

4602

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4819
Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização, criação
Medida Provisória nº 1.496-21, de 5 de setembro de 1996·......................

4348

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Orçamento; Crédito suplementar
(93) Decreto de 20 de setembro de 1996

4696

MINISTÉRIO DA CULTURA

Orçamento; Crédito suplementar
(89) Decreto de 20 de setembro de 1996

4692

Orçamento da União; Crédito suplementar
(124) Decreto de 27 de setembro de 1996

4730

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
Crédito suplementar
(46) Decreto de 12 de setembro de 1996

4639

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Cargo em comissão, criação
Medida Provisória nº 1.472-29, de 26 de setembro de 1996
Crédito suplementar
(3) Decreto de 2 de setembro de 1996
Orçamento; Crédito suplementar
(87) Decreto de 20 de setembro de 1996

4450
.4593
4690

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Créditos especiais; Orçamento Fiscal da União
(6) Decreto de 2 de setembro de 1996

4596

Orçamento; Crédito suplementar
(72) Decreto de 17 de setembro de 1996
(73) Decreto de 17 de setembro de 1996
(92) Decreto de 20 de setembro de 1996

4667
4668
4695

Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(126) Decreto de 27 de setembro de 1996

4732

MINISTÉRIO DA MARINHA
Caixa de Construções de Casas; Regulamento, aprovação
Decreto n 2 2.013, de 26 de setembro de 1996
Orçamento da União; Crédito suplementar
(115) Decreto de 27 de setembro de 1996
CoI. Leis IWp. Fed. Brasil, Br-asília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4581
4719

4820
MINISTÉRIO DA PREVIDftNCIA E ASSISTftNCIA SOCIAL
Cargo em comissão, remanejamento

Decreton Q 1.998, de 3 de setembro de 1996

4547

MINISTÉRIO DA SAúDE
Orçamento; Crédito suplementar
(90) Decreto de 20 de selembro de 1996

4693

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(125) Decreto de 27 de setembro de 1996

4731

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
Orçamento; Crédito especial
(70) Decreto de 17 de setembro de 1996

4665

Orçamento; Crédito suplementar
(88) Decreto de 20 de setembro de 1996

_4691

Orçamento da União; Crédito suplementar
(115) Decreto de 27 de setembro de 1996

4719

Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(123) Decreto de 27 de setembro de 1996

4729

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HíDRICOS E DA
AMAZÔNIA LEGAL
Cargo em comissão, remanejamento
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Decreto n!!2.006, de 12 de setembro de 1996

4574

Orçamento; Crédito suplementar
(48) Decreto de 13 de setembro de 1996
(71) Decreto de 17 de setembro de 1996

4641
4666

Remanejamento
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Decreto n!!2.006, de 12 de setembro de 1996

4574

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n" 2.015, de 26 de setembro de 1996

4589

Crédito extraordinário, autorização
Medida Provisória n" 1.503-4, de 5 de setembro de 1996

4408

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4821
Orçamento Ftscal da União; Crédito suplementar
(122) Decreto de 27 de setembro de 1996
Seguridade Social; Crédito suplementar
(39) Decreto de 9 de setembro de 1996

4728

4633

MINlSTÉRlO DO TRABALHO
Cargo em comissão; Remanejamento

Decreton!! 1.996, de 2 de setembro de 1996

4540

MINlSTÉRIO DOS TRANSPORTES
Crédito extraordinário, autorização
Medida Provisória n!! 1.513-1, de 5 de setembro de 1996

4415

Orçamento; Crédito suplementar
(52) Decreto de 16 de setembro de 1996

4645

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(111) Decreto de 26 de setembro de 1996

4715

MINlSTÉRIO EXTRAORDINÁRlO DOS ESPORTES
Seguridade Social; Crédito suplementar
(40) Decreto de 9 de setembro de 1996

4634

MINlSTÉRlO PúBLICO DA UNIÃo
Orçamento; Crédito suplementar
(51) Decreto de 13 de setembro de 1996
(91) Decreto de 20 de setembro de 1996

4644
4694

Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(116) Decreto de 27 de setembro de 1996

4720

MINlSTÉRIOS
Organização
Medida Provisória n 21.498-21, de 5 de setembro de 1996

4354

MUNICÍPIO DE BAURU (SP)
Operação fmanceira; Empréstimo interno; Unidades habitacionais,
construção
Resolução nº 73, de 13 de setembro de 1996

4524

MUNICípIO DE FONTOURA XAVIER (RS)
Operação financeira; Empréstimo externo; Secretaria das Obras Públicas, Saneamento e Habitação
Resolução nº 70, de 13 de setembro de 1996
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4520

4822
MUNIcípIO DE JANUÁRIA lMG)
Empréstimo interno; Conclusão da ponte sobre o Rio São Francisco,
BR135
Resolução n'l 72, de 13 de setembro de 1996

4522

MUNIcípIO DE NOVO BARREIRO (RS)
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa Pró-Moradia
Resolução nº 71, de 13 de setembro de 1996

4521

MUNIcípIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS (MG)
Devolução de área, autorização
Lei n'' 9.304, de 6 de setembro de 1996

4269

MUNICÍPIO PEDRAS DE MARIA DA CRUZ (MG)
Empréstimo interno; Conclusão da ponte sobre o Rio São Francisco.
BR135
Resolução nº 72, de 13 de .aetembro de 1996

4522

MUNICípIOS SÃO JOÃO DO PIAUí, CANTO DO BURITI E ELISEU
MARTINS (FI)

Utilidade Pública, declaração; Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (ChesD
(7) Decreto de 3 de setembro de 1996

4597

N
NANCY, MASCOTE (BA)
Interesse social, declaração
(103) Decreto de 23 de setembro de 1996
NOTA DO TESOURO NACIONAL
Bens e direitos alienados, utilização; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Medida Provisória n Q 1.486-31, de 5 de setembro de 1996
Emissão; Banco do Brasil S.A.; Aumento de Capital
Medida Provisória n 21.504-6, de 5 de setembro de 1996

4706

4310

4408

NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL

o
OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DOS NAVENGANTES,NAVEGANTES(SC)
Utilidade Pública, declaração
(79) Decreto de 18 de setembro de 1996

4680

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set, 1996

4823
OPERAÇÃO FINANCEIRA

Empréstimo externo; Município de Fontoura Xavier (RS); Secretaria das
Obras Públicas, Saneamento e Habitação
Resolução n'170, de 13 de setembro de 1996

4520

Empréstimo interno; Estado de Sergipe; Sistema de Abastecimento de
ÁgUa de Aracaju
Resoluçãonl! 68, de 13 de setembro de 1996

4514

Empréstimo interno; Fundo Geral de Turismo (Fungetur); Conclusão da
ponte sobre o Rio São Francisco na BR-135; Estado de Minas Gerais
Resolução nl! 72, de 13 de setembro de 1996

4522

Empréstimo interno; Município de Bauru (SP); Unidades habitacionais,
construção
Resolução n Q 73, de 13 de setembro de 1996

4524

Empréstimo interno; Programa Pró-Moradia; Município de NovoBarreiro (RS)
Resolução n Q 71, de 13 de setembro de 1996

4521

OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO

Crédito suplementar; Ministério da Fazenda, supervisão
(4) Decreto de 2 de setembro de 1996

4594

ORÇAMENTO

Elaboração. diretrizes; Exercício de 1996; Lei nº 9.082195, alteração
Medida Provis6ria n!!1.502-8, de 5 de setembro de 1996
Medida Provis6ria nº 1.519, de 20 de setembro de 1996

4406
4288

Elaboração. diretrizes; Exercício de 1997; Lei nl! 9.293/96, alteração
Medida Provis6ria n!! 1.519, de 20 de setembro de 1996

4288

ORÇAMENTO DA SEGURlDADE SOClAL ver CRÉDITO SUPLEMENTAR
ORÇAMENTO DA UNIÃo ver CRÉDITO ESPEClAL
ORÇAMENTO DA UNIÃo ver também CRÉDITO SUPLEMENTAR
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO ver CRÉDITO SUPLEMENTAR
ORÇAMENTO FISCAL DA UNlÃO

Ministério da Agricultura e do Abastecimento; Crédito suplementar,
autorização
(11) Decreto de 5 de setembro de 1996

4602

Ministério dos Transportes; Crédito extraordinário, autorização
Medida Provis6ria n!! 1.513-1, de 5 de setembro de 1996

4415

Col. Leis Bep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4824
ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃo ver CRÉDITO ESPECIAL
ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃO ver também CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃo ver também CRÉDITO SUPLEMENTAR
ÓRFÃOS, CAVALCANTE (GO)
Interesse social, declaração
(20) Decreto de 6 de setembro de 1996

4612

ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
Prevenção; Repressão; Lei n 2 9.034195, alteração
Lei n 2 9.303, de 5 de setembro de 1996
Publicada no DO de 6 de setembro de 1996
Retificada no DO de 9 de setembro de 1996

4268
4739

p
PARAGUAI

Acordo Relativo à Cooperação Militar, texto, aprovação
Decreto Legislativo n 2 92, de 12 de setembro de 1996

4506

PASSAGEM DAS PEDRAS, VIÇOSA CCE)
Interesse social, declaração
(21) Decreto de 6 de selembro de 1996

4613

PENA
Substituição
Decreto n' 2.002, de 9 de selembro de 1996

4550

PENSÃO ESPECIAL
Concessão

Lei ns 9.305, de 12 de selembro de 1996

4269

PESSOA JURíDICA
Imposto de Renda; Incentivo Fiscal
Medida Provisória nº 1.506-4, de 17 de setembro de 1996

4423

PISIPASEP ver PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO
DOPATRIMÓNlO DO SERVIDOR PúBLICO
PIS ver PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-48;J9, ser. Hf~l:j

4825
PLANO DE CUSTEIO
Criação; Lei n fl 8.212191, alteração
Medida Provisória n lll.475·19, de 26 de setembro de 1996

4475

PODER EXECUTIVO FEDERAL
Comunicação Social, regulamentação
Decreto n'l 2.004, de 11 de setembro de 1996

4567

PRESID~NCIA DA REPúBLICA

Organização
Medida Provisória n 21.498·21, de 5 de setembro de 1996

4354

PREVID~NCIA SOCIAL

Benefícios, reajuste

Medida Provisórian'l 1.463-5, de 26 de setembro de 1996

4432

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

PessoajUIidica;Contribuição
Medida Provisória n!'! 1.485·29, de 5 de setembro de 1996......................

4307

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PúBLICO (PISIPASEP)
Contribuição
Medida Provisória nº 1.495-10, de 5 de setembro de 1996

4344

PROGRAMA DE REORIENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO (PRIMA)

Criação

Decreto n 1l2.001, de 5 de setembro de 1996

4549

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATlZAÇÃO (PND)

Criação; Lei n9 8.031190, alteração
Medida Provisória n Q 1.481-41, de 26 de setembro de 1996

4487

Nota do Tesouro Nacional, utilização
Medida Provisória n Q 1.486-31, de 5 de setembro de 1996

4310

PROGRAMA PRÓ-MORADIA

Empréstimo interno; Município de Novo Barreiro (RS)
Resolução n' 71, de 13 de setembro de 1996
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4521

4826

R
RÁDIO INDEPENDftNCIA DE CATOLÉ DO ROCHA LTDA., CATOLÉ DO
ROCHA (PB)

Radiodifusão; Serviço, concessão, permíssão
(1) Decreto de 2 de setembro de 1996

4591

RÁDIO JORNAL FLUMINENSE DE CAMPOS LTDA., CAMPOS (0)

Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(47) Decreto de 13 de setembro de 1996

4640

RADIODIFUSÃO

Serviço. concessão
Rádio Independência de Catolé do Rocha Ltda., Catolé do Rocha
(PB)

(1) Decreto de 2 de setembro de 1996

4591

Serviço,concessão, renovação
Rádio Jornal Fluminense de Campos' Ltda., Campos (RS)
(47) Decreto de 13 de setembro de 1996
Serviço, concessão, transferência
Difusora Empreendimentos Comunicações Ltda., TV Acauã Ltda.,
Teresina (FI)
(78) Decreto de 18 de setembro de 1996

4640

4671

RANCHO ALEGRE ver GLEBA SÃO MART1NHO
REAL

Plano
Contrato; Medida Provisória ns 1.488-15/96, prorrogação de prazo
Decreto n!!2.008, de 16 de setembro de 1996
,.......................
Obrigações financeiras; Correção monetária
Medida Provisória n!! 1.488-15, de 5 de setembro de 1996...............

4577
4315

RECANTO CRISTO VIVO, BRASíLIA (DF)

Utilidade Pública, declaração
(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÃNCER DE BLUMENAU, BLUMENAU (SC)

Utilidade Pública, declaração
(lO) Decreto de 4 de setembro de 1996

4601

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 199"

4827
REFORMA AGRÁRIA
Imóvel; Desapropriação

Aldeia, Ipira (BA)
(82) Decreto de 18 de setembro de 1996

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

4685

ArapuálSanta Inez, Santa Vitória (MG)
(19) Decreto de 6 de setembro de 1996

..

4611

Arixiguana/Colônia São Jerônimo, São Jerônimo da Serra (PR)
(60) Decreto de 17 de setembro de 1996

.

4653

Caeté, Diamantino (MT)
(31) Decreto de 6 de setembro de 1996

.

4624

Capelinha I, Conceição do Macabu (RJ)
(107) Decreto de 23 de setembro de 1996

.

4710

Capelinha Il, Conceição do Macabu (RJ)
(106) Decreto de 23 de setembro de 1996

.

4709

Data Fazenda Grande, Colinas (MA)
(28) Decreto de 6 de setembro de 1996

.

4621

Engenho Arariba da Pedra, Cabo (PE)
(53) Decreto de 17 de setembro de 1996

..

4646

Engenho Criméia, Escada (PE)
(112) Decreto de 26 de setembro de 1996

.

4716

Engenho Privilégio, Água Preta (PE)
(62) Decreto de 17 de setembro de 1996

..

4656

Engenho Várzea Grande, Gravatá (PE)
(55) Decreto de 17 de setembro de 1996

.

4648

Fazenda Água Branca - Lote n!!277/A, Araguatins (TO)
(119) Decreto de 27 de setembro de 1996

.

4724

Fazenda Bom Será, Sant'Ana do Livramento (RS)
(101) Decreto de 23 de setembro de 1996

.

4704

Fazenda Buenos Aires, Boa Viagem (CE)
(63) Decreto de 17 de setembro de 1996

..

4657

Fazenda Cacheira/Paiol Velho, Caçador (SC)
..
(22) Decreto de 6 de setembro de 1996
Fazenda Capianga e Quebra Cabaça, Boa Vista e Imbiguda, Araças
(BA)
(33) Decreto de 6 de setembro de 1996
.
Fazenda CatumirimlCabeceira do Brejo, Molungu do Morro e
Bonito (BA)
(84) Decreto de 18 de setembro de 1996
..

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 9, p- 4779-4839, set. 1996

4614

4626

4687

4828
Fazenda Caxixi, Tuntum (MA)
(35) Decreto de 6 de setembro de 1996

4628

Fazenda Curimatã, Parípíranga (BA)
(98) Decreto de 23 de setembro de 1996

4701

Fazenda Embaúba, Fazenda MacucolDiamantina e Fazenda Sol,

Santa Cruz Cabrália (BA)
(l06) Decreto de 29 de setembro de 1996. Publicado no DO de 30 de
agosto de 1996 e retificado no DO de 4 de setembro de 1996

4751

Fazenda Estreito da Ponte de Pedras, Rio Verde e Paraúna (GO)
(69) Decreto de 17 de setembro de 1996

4664

Fazenda Formiga, Colômbia (SP)
(102) Decreto de 23 de setembro de 1996

4705

Fazenda Gaúcha, Conceiçãodo Araguaia (PA)
(95) Decreto de 23 de setembro de 1996

4698

Fazenda Grata do Lage, Xambioá (TO)
(16) Decreto de 6 de setembro de 1996
Fazenda Imbé, Pedras de Fogo (FB)
(23) Decreta de 6 de setembro de 1996

4616
4615

Fazenda Laranjeira,Cáceres (MT)
(99) Decreto de 23 de setembro de 1996

4702

Fazenda Limeira, Cáceres (MT)
(100) Decreto de 23 de setembro de 1996

4703

Fazenda Nova Suisas, Santo Amaro (BA)
(97) Decreto de 23 de setembro de 1996

4700

Fazenda Pedra Dourada, Coaraci (BA)
(108) Decreto de 23 de setembro de 1996

4712

Fazenda Recantão, Rio Maria (PA)
(38) Decreto de 6 de setembro de 1996

4632

Fazenda Ribeira - Lote n!! 4, Darcin6polis (TO)
(58) Decreto de 17 de setembro de 1996

4651

Fazenda Santa Cruz/Gameleíra, Sapé (PB)
(61) Decreto de 17 de setembro de 1996

4654

Fazenda Santa Luzia, Valença (BA)
(29) Decreto de 6 de setembro de 1996

4622

Fazenda Santa Rosa, Nova Braeílândía (MT)
(113) Decreto de 26 de setembro de 1996

4717

Fazenda Santo Inácio/OnçalJacurutu ou Fazenda Santa Helena,
João Pinheiro e Buritizeiro <MG)
(24) Decreto de 6 de setembro de 1996

4616

<;01. Le18

Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4829
Fazenda São João, Araguatins (TO)
(67) Decreto de 17 de setembro de 1996

Fazenda São José, São Miguel do Araguaia (GO)
(l05) Decreto de 23 de setembro de 1996
Fazenda São Luiz, São Valéria de Natividade (TO)
(57) Decreto de 17 de setembro de 1996

4661
4708
4650

Fazenda São Manoel, Mundo Novo (GO)
(32) Decreto de 6 de setembro de 1996

4625

Fazenda São Manoel, Pinheiro Machado (RS)
(54) Decreto de 17 de setembro de 1996

4647

Fazenda Sombra da Tarde/Rancho Califórnia, Araguatins (TO)
(59) Decreto de 17 de setembro de 1996

4652

Fazenda TanquinholLameiro da Paula, Santa Luz (RA)
(96) Decreto de 23 de setembro de 1996

4699

Fazenda 3 Irmãos -Lote nl!115-A -Gleba Água Limpa, Araguatins (TO)
(94) Decreto de 23 de setembro de 1996

4697

Fazenda Vargem Funda, Santa Luz (RA)
(104) Decreto de 23 de setembro de 1996

4707

Fazenda Vila Boa ou Fazenda Bezerra, Goiás (GO)
(27) Decreto de 6 de setembro de 1996

4619

Fazenda Ypiranga, Camacã (BA)
(81) Decreto de 18 de setembro de 1996

4684

Fazendas Reunidas Esplanada, Esplanada (BA)
(66) Decreto de 17 de setembro de 1996

4660

Fazendas RondalPica Pau I, II e IH, São José do Campestre e
Tangará (RN)
(26) Decreto de 6 de setembro de 1996

4618

Fundação Rubem Berta-Varig, Bom Jardim (MA)
(15) Decreto de 6 de setembro de 1996

4607

Gleba Mercedes Benz H, Tabaporã (MT)
(l3) Decreto de 6 de setembro de 1996

4604

Gleba São Martinho, Araguatins (TO)
(83) Decreto de 18 de setembro de 1996

4686

Glebas nl!s5 e 6/Colôma Santa Bárbara ou Fazenda Santa Bárbara,
Bituruna (PR)
(25) Decreto de 6 de setembro de 1996

4617

Lagoa das Pedras, Cabeceiras (GO)
(30) Decreto de 6 de setembro de 1996

4623

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, o. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4830
Lagoa de Baixo, Guamaré (RN)
(14) Decreto de 6 de setembro de 1996

4606

Loteamento Araguacema ou Fazenda Santa Rita, Araguacema
(TO)

(37) Decreto de 6 de setembro de 1996
Loteamento Araguacema lI! Etapa -

4631
Lote nO 30, Araguacema

(TO)

(18) Decreto de 6 de setembro de 1996

4610

Loteamento Praia Chata - Lote
Buriti do Tocantins (TO)
(65) Decreto de 17 de setembro de 1996
Maracajá, Coroatá (MA)
(36) Decreto de 6 de setembro de 1996

4629

Nancy, Mascote (BA)
(103) Decreto de 23 de setembro de 1996

4706

Órfãos, Cavalcante (GO)
(20) Decreto de 6 de setembro de 1996

4612

n 2124,

4659

Passagem das Pedras, Viçosa (CE)

(21) Decreto de 6 de setembro de 1996

4613

Santo Antonio das Brancas, Água Fria de Goiás (GO)
(64) Decreto de 17 de setembro de 1996

4658

Santo Antonio do Piquiri, Palmital (PR)
(17) Decreto de 6 de setembro de 1996

4609

São José ou Gleba Lago de Pedra, São Félix do Araguaia (M.T)

(34) Decreto de 6 de setembro de 1996

4627

Seringal Assunção Ou Fazenda Jaru, Vale do Anari (RO)

(85) Decreto de 18 de setembro de 1996

4688

Sítio do Meio, Belém de Maria (PE)
(56) Decreto de 17 de setembro de 1996

4649

Tinguis, Lusilândia (P1)
(68) Decreto de 17 de setembro de 1996

4662

RESPONSAB1LlDADE SOLlDÁRlA
Sistema Financeiro Nacional

Medida Provis6ria n 2 1.470-11, de 26 de setembro de 1996

4440

RlO P1LAB E PENEDO (AL)

Utilidade Pública, declaração; Campanhia Hidro Elétrica do São
Francisco

(5) Decreto de 2 de setembro de 1996

4595

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, eet. 1996

4831

s
SABRE INTERNATIONAL (INC)
Empresa Estrangeira, instalação, autorização
Decreto n'l2.00S, de 11 de setembro de 1996

.

4572

SAE BRASIL,SÃOPAULO (SP)
Utilidade Pública, declaração

(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681

SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Legislação, alteração

Medida Provisória n 21.518, de 19 de setembro de 1996

4285

SALÁRIO MíNIMO
Reajuste
Medida Provisória n'l1.463-5, de 26 de setembro de 1996

4681

SANTOANTONIO DASBRANCAS, ÁGUAFRlA DE GOIÁS(GO)
Interesse social, declaração

(64) Decreto de 17 de setembro de 1996

4658

SANTOANTONIO DOPIQUIRI, PALMITAL (PR)
Interesse social, declaração

(17) Decreto de 6 de setembro de 1996

4609

SÃOJOSÉ OU GLEBALAGO DE PEDRA,SÃOFÉLIXDOARAGUA1A (MT)
Interesse social, declaração

(34) Decreto de 6 de setembro de 1996

4627

SEGURIDADESOClAL
Alíquotas de contribuição, alteração
Medida Provisória nº 1.463-5, de 26 de setembro de 1996

4432

Crédito suplementar; Ministério do Planejamento e Orçamento
(39) Decreto de 9 de setembro de 1996

4633

Crédito suplementar; Ministério Extraordinário dos Esportes, gabinete

(40) Decreto de 9 de setembro de 1996

4634

Ministério do Planejamento e Orçamento; Crédito extraordinário, autorização
Medida Provisória n~ 1.503-4, de 5 de setembro de 1996

4408

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, aet. 1996

4832
Organização; Lei n" 8.212/91, alteração
Medida Provisória n 21.475-19, de 26 de setembro de 1996

4475

Servidor Público Civil; Contribuição social
Medida Provisória n!l 1.482·28. de 26 de setembro de 1996

4497

SENADO FEDERAL
Orçamento; Crédito especial
(74) Decreto de 17 de setembro de 1996

4678

Orçamento; Crédito suplementar
(86) Decreto de 20 de setembro de 1996

4689

SERINGAL ASSUNÇÃO OU FAZENDA JARU, VALE DO ANARI (RO)

Interesse social, declaração
(85) Decreto de 18 de setembro de 1996

4688

SERVIÇO MILITAR INICIAL
Tempo, redução
(44) Decreto de 11 de setembro de 1996

4637

SERVIÇO PúBLICO
Contrato por tempo determinado; Interesse público; Lei n 2 8.745/93,
alteração,'
Medida Provisória n Q 1.505-6, de 5 de setembro de 1996

4413

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
Imóvel; Utilidade Pública
Paranapuã e Santa Albertina (SP)
(117) Decreto de 27 de setembro de 1996..........................................
Vitória e Vila Velha (ES); Decreto n2 35/95, alteração
(127) Decreto de 30 de setembro de 1996

4721

4732

SERVIDOR INATIVO
Contribuição
Medida Provisória n Q 1.463-5, de 26 de setembro de 1996

4432

SERVIDOR PúBLICO
Remuneração; Data de pagamento
Medida Provisória n Q 1.479-20, de 26 de setembro de 1996

4479

SERVIDOR PúBLICO CIVIL
Isonomia salarial
Medida Provisória n'l 1.474-27, de 26 de setembro de 1996

4457

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4833
Remuneração. Vantagem pessoal, extinção; Lei dos Quintos; Décimos,
criação; Leis n 2s 8.112/90 e 8.911194, alteração
Medida Provisória n 21.480-22, de 26 de setembro de 1996

4480

Seguridade social, contribuição social
Medida Provisória n Q 1.482-28, de 26 de setembro de 1996

4497

SETOR PúBLICO ESTADUAL
Presença na Atividade financeira bancária, redução
Medida Provisória nl? 1.514-1, de 5 de setembro de 1996

4416

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ARACAJU (SE)
Operação fínanceíra; Empréstimo interno; Estado de Sergipe
Resolução n 2 68, de 13 de setembro de 1996

4514

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
Organização
Medida Provisória nº 1,499-30, de 5 de setembro de 1996

4383

SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO

Organização
Medida Provisória n 21.499·30, de 5 de setembro de 1996

4383

SISTEMA FINANCEffiO DA HABITAÇÃO
Financiamento, transferência; Lei n2 8.004190, alteração
Medida Provisória n!!: 1.520, de 24 de setembro de 1996

4289

Reajuste de prestações. Equivalência salarial; Lei n 2 8.100/90, alteração
Medida Provis6ria n!!: 1.520, de 24 de setembro de 1996

4289

SISTEMA FINANCEffiO NACIONAL
Reestruturação, programa; Conselho Monetário Nacional
MedidaProvis6ria n!!: 1.507-11, de 17 de setembro de 1996....................

4425

Responsabilidade solidária
Medida Provis6ria n!!: 1.470-11, de 26 de setembro de 1996

4440

SISTEMA úNIco DE SAúDE (SUS)
Financiamento; Recursos; Assistência Médico Social; Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT)
Medida Provisória n 21.494-11, de 5 de setembro de 1996
Publicada no DO de 6 de setembro de 1996
Republicada noDO de 9 de setembro de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4341
4735

4834
SíTIO DO MEIO, BELÉM DE MARIA (PE)
Interesse social, declaração
(56) Decreto de 17 de setembro de 1996

4649

SOCIEDADE BENEFICENTE ESCOLAR DE VÁRZEA GRANDE, VÁRZEA
GRANDE(MT)
Utilidade Pública, declaração
(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681

SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO DE TRÉS PONTAS, TRÉS
PONTAS (MG)
Utilidade Pública, declaração
(121) Decreto de 27 de setembro de 1996

4726

SOCIEDADE DOS IRMÃOS DA CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ, CAMPINAS (SP)
Utilidade Pública, declaração
(79) Decreto de 19 de setembro de 1996

4680

SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA, JOINVILLE (SC)
Utilidade Pública, restabelecimento
(1) Decreto de 1Q de julho de 1996. Publicado no DO de 2 de julho de 1996
e retificado no DO de 19 de setembro de 1996

SOCIEDADE MARONITA DE BENEFICÉNCIA, SÃO PAULO (SP)
Utilidade Pública, declaração
(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(76) Decreto de 17 de setembro de 1996

4751

4681

4670

T
TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP)
Criação
Medida Provisória n!! 1.471-24, de 26 de setembro de 1996

4446

TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço concessão
Rádio Independência de Catolé do Rocha Ltda. Catolé do Rocha

(PB)
(1) Decreto de 2 de setembro de 1996

4591

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4835
Radio~ão;

Serviço, concessão, transferência

Difusora Empreendimentos Comunicações Ltda., TV Acauã Ltda.,
Teresina (PI)
(78) Decreto de 18 de setembro de 1996
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Rádio Jornal Fluminense de Campos Ltda., Campos (0)
(47) Decreto de 13 de setembro de 1996

4679

4640

TINGUIS, LUZILÁNDIA (PI)
Interesse social, declaração
(68) Decreto de 17 de setembro de 1996

4662

TRABALHADOR
Participação nos lucros
Medida Provisória n'l1.487·22, de 5 de setembro de 1996

4313

TRANSPORTE INTERESTADUAL
Imposto, regulamentação
Lei Complementar n'l87, de 13 de setembro de 1996

4231

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL
Imposto, regulamentação
Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996

4231

TRATADO DE EXTRADIÇÃO
Texto, aprovação; Brasil, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte
Decreto Legislativo nº 91, de 12 de setembro de 1996

4505

TRATADO SOBRE EXTRADIÇÃO
Promulgação; Brasil e Austrália
Decreto nº 2.010, de 23 de setembro de 1996

4579

TV ACAUÃ LTDA., TERESINA (PI)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Difusora Empreendimentos Comunicações Ltda.
(78) Decreto de 18 de setembro de 1996

4679

u
uCRÂNIA
Acordo sobre Cooperação Econômico-Comercial, texto, aprovação
Decreto Legislativo nº 89, de 11 de setembro de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4503

4836
Acordo sobre Isenção de Visto para Portadores de Passaportes Diplomáticos e de Serviço, texto, aprovação
Decreto Legislativo n 2 90, de 11 de setembro de 1996

4504

UNIVERSIDADES
Vice-Reitores, nomeação; Delegação de competência; Ministro de Estado
da Educação e do Desporto

Decreto n' 2.014, de 26 de selembro de 1996

4588

USINA HIDRELÉTRICA CUBATÃO S.A., JOINVILLE (SC)
Utilidade Pública, concessão

(118) Decreto de 27 de setembro de 1996
UTILIDADE PÚBLICA
Concessão; Usina Hidrelétrica Cubatão S.A., Joinville (SC)
(118) Decreto de 27 de setembro de 1996

4722

4722

Declaração

Ação Social de Joinville, Joinville (SC)
(79) Decreto de 18 de setembro de 1996
Ação Social Estrelenae, Estrela (RS)
(10) Decreto de 4 de selembro de 1996

4680
4601

Amparo Providência - Lar das Vovozinhas, Santa Maria (RS)

(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681

Associação Assistencial Crescendo Feliz, Nova Granada (SP)

(10) Decreto de 4 de selembro de 1996
Associação Beneficente de Reabilitação Evangélica, Rio de Janeiro (RJ)
(42) Decreto de 13 de dezembro de 1995. Publicado no DO de 14 de
dezembro de 1995 e retificado no DO de 3 de setembro de 1996 .....
Associação Beneficente Manoel Antônio de Oliveira (ABM), Jaciara

4601

4750

(MT)

(121) Decreto de 27 de selembro de 1996
Associação Oancense de Deficientes Físicos, Canoas (RS)
(121) Decreto de 27 de setembro de 1996
Associação das Senhoras da Caridade, Caetité (BA)
(121) Decreto de 27 de setembro de 1996

4726
4726
4726

Associação dos Congados da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Sêrro, Sêrro (MG)

(10) Decreto de 4 de setembro de 1996

4601

Associação dos Portadores de Doença Renal Crônica (ARe), Jundiái

(SP)
(79) Decreto de 18 de selembro de 1996

4680

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, eet, 1996

4837
Associação dos Voluntários da Caridade de São Vicente de Paulo

Curitiba <PR)
,
(12) Decreto de 5 de setembro de 1996
Associação para Projetos de Combate à Fome (Ágora) Brasília
(DF)
,
(121) Decreto de 27 de setembro de 1996
Associação São Vicente de Paula de Dourado, Dourado (SP)
(12) Decreto de 5 de setembro de 1996
Campanha de Erradicação de Invasões (CEI), Brasília (DF)
(42) Decreto de 10 de setembro de 1996

4603

4726

4603
4636

Casa das Palmeiras, Rio de Janeiro (0)

(10) Decreto de 4 de setembro de 1996

4601

Casa de Caridade Leopoldinenae, Leopoldina (MG)
(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681

Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos, Caxias do Sul (RS)
(79) Decreto de 18 de setembro de 1996

4680

Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente (Cendac), João
Pessoa (PB)
(79) Decreto de 18 de setembro de 1996

4680

Centrode Articulação dePopulaçõesMarginalizadas,Rio deJaneiro
(RJ)

(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681

Centro de Ensino e Pesquisas do Pré-Cardíaco (Procep); Rio de
Janeiro (RJ)

(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681

Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora, Campos (0)
(42) Decreto de 10 de setembro de 1996

4636

Centro Espírita Cristão -

Lar de Amparo à Velhice e à Infância,

Barra Bonita (SP)
(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681

Centro Evangélico de Reabilitação e Trabalho Orientado, Uberlân-

dia (MG)
(10) Decreto de 4 de setembro de 1996

4601

Centro Maria Auxiliadora Pro-Menor Carente, Petrolina (PE)
(10) Decreto de 4 de setembro de 1996

4601

Centro Social Comunitário Madre Rafaela Ybarra da Vila Brasil,

Marialva <PR)
(121) Decreto de 27 de setembro de 1996

4726

Comunidade Inamar Educação e Assistência Social, Diadema (SP)

(10) Decreto de 4 de setembro de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4601

4838
Conselho Particular de Nepomuceno da Sociedade de São Vicente
de Paulo, Nepomuceno (MG)
(121) Decreto de 27 de setembro de 1996

4726

Creche Nosso Lar, Belo Horizonte (MG)
(121) Decreto de 27 de setembro de 1996

4726

Escola Presbiteriana Erasmo Braga, Dourados (MS)
(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681

Flores de Goiás e Iaciara; Centrais Elétricas de Goiás S.A.
(CeIg)
(8) Decreto de 3 de setembro de 1996

4598

Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul de Capin6polis, Capinôpolis (MG)
(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681

Fundação de ServiçoSocialComunitário Santo Antônio(Funseecosa),
Rio Novo do Sul (ES)
(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681

Fundação Jaime Martins, Divinópolis (MG)
(121) Decreto de 27 de setembro de 1996

4726

Fundação Pastoral Inter Mirífica, Porto Alegre (RS)
(121) Decreto de 27 de setembro de 1996

4726

Instituto Imaculada Conceição,Bela Cruz (CE)
(121) Decreto de 27 de setembro de 1996

4726

Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer, São Paulo (SP)
(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681

Instituto Para Cegos Santa Luzia, Araçatuba (SP)
(10) Decreto de 4 de setembro de 1996

4601

Lar Criança Feliz, São Paulo (SP)
(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681

Lar da Bênção Divina, São Paulo (SP)

(80) Decreto de 18 de setembro de 1996
Lar Nossa Senhora Aparecida, CampoGrande (MS)
(121) Decreto de 27 de setembro de 1996
Município São João do Piauí, Canto do Buriti e Eliseu Martins (PI);
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf)
(7) Decreto de 3 de setembro de 1996
Obras Sociais da Paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes,
Navegantes (SC)
(79) Decreto de 18 de setembro de 1996
Recanto Cristo Vivo, Brasília (DF)
(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

4681
4726

4597

4680
4681

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 9, p. 4779-4839, set. 1996

4839
Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blurnenau, Blwnenau (SC)
(10) Decreto de 4 de setembro de 1996
Rio Pilar e Penedo CAL); Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
(Chesl)
(5) Decreto de 2 de setembro de 1996
Sae Brasil, São Paulo (SP)
(80) Decreto de 18 de selembro de 1996
Sociedade Beneficente Escolar de Várzea Grande, Várzea
Grande (MT)
(80) Decreto de 18 de selembro de 1996
Sociedade de São Vicente de Paulo de Três Pontas, Três Pontas (MG)
(121) Decreto de 27 de selembro de 1996
Sociedade dos Irmãos da Congregação de Santa Cruz, Campinas (SP)
(79) Decreto de 18 de selembro de 1996
Sociedade Maronita de Beneficência, São Paulo (SP)
(80) Decreto de 18 de setembro de 1996

Restabelecimento
Ação Comunitária de Tamandaré, Rio Formoso (PE)
(1) Decretode 111de julho de 1996. Publicado no DO de 2 de julho de
1996 e retificado noDO de 19 de setembro de 1996.........................
Albergue Noturno Nosso Lar, Loanda (PR)
(120) Decreto de 27 de setembro de 1996
Associação dos Magistrados no Distrito Federal e nos Territórios,
Brasília (DF)
(1) Decreto de 111de julho de 1996. Publicado no DO de 2 de julho de
1996 e retificado no DO de 19 de setembro de 1996
Biblioteca Pública Pelotense, Pelotas (RS)
(1) Decreto de 12 de julho de 1996. Publicado no DO de 2 de julho de
1996 e retificado no DO de 19 de setembro de 1996
Fundação Brasileira do Teatro, Brasília (DF)
(1) Decreto de 12 de julho de 1996. Publicado no DO de 2 de julho de
1996 e retificado no DO de 19 de setembro de 1996
Sociedade Educacional de Santa Catarina, Joinville (SC)
(1) Decreto de 111de julho de 1996. Publicado no DO de 2 de julho de
1996 e retificado no DO de 19 de setembro de 1996
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WELLINGTON,NOVAZELÂNDIA
Embaixada do Brasil, sede
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LEIS

LEI N" 9.308, DE 1" DE OUTUBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrirao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Agricultura, do Abastecimento
e da Reforma Agrária, crédito especial até o
limite de R$ 19.980.732,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso NacionaI decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
FiscaI da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária,
crédito especial até o limite de R$ 19.980.732,00 (dezenove milhões,
novecentos e oitenta mil, setecentos e trinta e dois reais), para atender
à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recursos próprios
do Fundo GeraI do Cacau.
Art. 3" Em decorrência da abertura do presente crédito, é alterada a receita do Fundo Geral do Cacau, conforme especificado no
Anexo II desta lei.
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Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Martus Antonio Rodrigues Tavares
Os anexos estão publicados no DO de 2.10.1996, págs. 19705/19706.

LEI Nº 9.309, DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Revoga aLei n!! 7.700, de21 dedezembro de 1988, que cria o Adicional de Tarifa Portuária (ATP), e dá outras providên"ias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É extinto o Adicional de Tarifa Portuária (ATPl.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se a Lei nº 7.700, de 21 de dezembro de 1988,
o art. 52 da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, e demais
disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides José Saldanha
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LEI N° 9.310, DE 16 DE OUTUBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
transferências a Estados, Distrito Federal e
Municipios - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial até o
limite de R$ 3.600.000.000,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da UIÚão, em favor de transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios - recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito especial até o limite de R$ 3.600.000.000,00 (três
bilhões e seiscentos milhões de reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da emissão de títulos de responsabilidade do
Tesouro Nacional.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de outubro de 1996; 175° da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 17.10.1996, pág. 21129.
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LEI Nº 9.3II, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996.
Institui a Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É instituída a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza
Financeira (CPMF).
Parágrafo único. Considera-se movimentação ou transmissão
de valores e de créditos e direitos de natureza financeira qualquer
operação liquidada ou lançamento realizado pelas entidades referidas
no art. 2º, que representem circulação escrituraI ou fisica de moeda,
e de que resulte ou não transferência da titularidade dos mesmos
valores, créditos e direitos.
Art. 2º O fato gerador da contribuição é:
I - o lançamento a débito, por instituição financeira, em
contas correntes de depósito, em contas correntes de empréstimos,
em contas de depósito de poupança, de depósito judicial e de depósitos
em consignação de pagamento de que tratam os parágrafos do art.
890 da Lei nº 5.869, de II de janeiro de 1973, introduzidos pelo art.
1º da Lei nº 8.951, de 13 de dezembro de 1994, junto a ela mantidas;
II - o lançamento a crédito, por instituição financeira, em
contas correntes que apresentem saldo negativo, até o limite de valor
da redução do saldo devedor;

III - a liquidação-eu pagamento, por instituição financeira, de
quaisquer créditos, direitos ou valores, por conta e ordem de terceiros,
que não tenham sido creditados, em nome do beneficiário, nas contas
referidas nos incisos anteriores.
IV - o lançamento, e qualquer outra forma de movimentação
ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira, não relacionados nos incisos anteriores, efetuados pelos bancos
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comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial e caixas econômicas;
V Oc- a liquidação de operação contratadas nos mercadosórganizados de liquidação futura;
VI - qualquer outra movimentação ou transmissão de valores
e de créditos e direitos de natureza financeira que, por sua finalidade,
reunindo características que permitam presumir a existência de
sistema organizado para efetivá-la, produza os mesmos efeitos previstos nos incisos anteriores, independentemente da pessoa que a
efetue, da denominação que possa ter e da forma jurídica ou dos
instrumentos utilizados para realizá-la.

Art. 3º A contribuição não incide:
I - no lançamento nas contas da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios, de suas autarquias e fundações;
U - no lançamento errado e seu respectivo estorno, desde que
não caracterizem a anulação de operação efetivamente contratada,
bem como no lançamento de cheque e documento compensável, e seu
respectivo estorno, devolvidos em conformidade com as normas do
Banco Central do Brasil;

lU -

no lançamento para pagamento da própria contribuição;

IV - nos saques efetuados diretamente nos contas vinculadas
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços (FGTS) e do Fundo de
Participação PIS/Pasep e no saque do valor do benefício do seguro-desemprego, pago de acordo com os critérios previstos no art. 5º da Lei
n' 7.998, de 11 de janeiro de 1990;

V - sobre a movimentação financeira ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira das entidades
beneficentes de assistência social, nos termos do § 7º do art. 195 da
Constituição Federal.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil, no exercício de sua
competência, poderá expedir normas para assegurar o cumprimento
do disposto neste artigo, objetivando, inclusive por meio de documentação especifica, a identificação dos lançamentos objeto da não-incidência.
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Art. 4° São contribuintes:
I - os titulares das contas referidas nos incisos I e II do art.
2º ainda que movimentadas por terceiros;
II
o beneficiário referido no inciso III do art. 2Q ;
III
as instituições referidas no inciso IV do art. 2°;
IV
os comitentes das operações referidas no inciso V do art.
22 ,.
V
aqueles que realizarem a movimentação ou a transmissão
referida no inciso VI do art. 2°.

Art. 5° É atribuída a responsabilidade pela retenção e recolhimento da contribuição:
I - as instituições que efetuarem os lançamentos, as liquidações ou os pagamentos de que tratam os incisos I, II e III do art. 2°;
II - às instituições que intermediarem as operações a que se
refere o inciso V do art. 2º;

III - àqueles que intermediarem operações a que se refere o
inciso VI do art. 2º.
§ 1° A instituição financeira reservará, no saldo das contas
referidas no inciso I do art. 2°, valor correspondente à aplicação da
alíquota de que trata o art. 7° sobre o saldo daquelas contas, exclusivamente para os efeitos de retiradas ou saques, em operações sujeitas
à contribuição, durante o período de sua incidência.
§ 2Q Alternativamente ao disposto no parágrafo anterior, a instituição financeira poderá assumir a responsabilidade pelo pagamento da contribuição na hipótese de eventual insuficiência de recurso
nas contas.
§ 3° Na falta de retenção da contribuição, fica mantida, em
caráter supletivo, a responsabilidade do contribuinte pelo seu pagamento.
Art. 6° Constitui a base de cálculo:
I - na hipótese dos incisos I, II e IV do art. 2 Q, o valor do
lançamento e de qualquer outra forma de movimentação ou transmissão;
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II - na hipótese do inciso UI do art. 2º, o valor da liquidação
ou do pagamento;
Hl - na hipótese do inciso V do art. 2º o resultado, se negativo,
da sorna algébrica dos ajustes diários ocorridos no período compreendido entre a contratação inicial e a liquidação do contrato;
IV - na hipótese do inciso VI do art. 2º, o valor da movimentação ou da transmissão.
Parágrafo único. O lançamento, movimentação ou transmissão
de que trata o inciso IV do art. 2º serão apurados com base nos
registros contábeis das instituições ali referidas.

Art. 7º A alíquota da contribuição é de vinte centésímcs por
cento.

Art. 8º A alíquota fica reduzida a zero;
I - nos lançamentos a débito em contas de depósitos de
poupança, de depósito judicial e de depósito em consignação de
pagamento de que tratam os parágrafos do art. 890 da Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, introduzidos pelo art. 1º da Lei nº 8.951, de
13 de dezembro de 1994, para crédito em conta corrente de depósito
ou conta de poupança, dos mesmos titulares;
II - nos lançamentos relativos a movimentação de valores de
conta corrente de depósito, para conta de idêntica natureza, dos
mesmos titulares, exceto nos casos de lançamentos a crédito na
hipótese de que trata o inciso II do art. 2º;
III - nos lançamentos em contas correntes de depósito das
sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio das
sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, das sociedades de investimento e fundos de investimento constituído nos
termos dos arts. 49 e 50 da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, das
sociedades corretoras de mercadorias e dos serviços de liquidação,
compensação e custódia vinculados às bolsas de valores, de mercadorias e de futuros, e das instituições financeiras não referidas no inciso
IV do art. 2º, bem como das cooperativas de crédito, desde que os
respectivos valores sejam movimentados em contas correntes de
depósito especialmente abertas e exclusivamente utilizadas para as
operações a que se refere o § 3º deste artigo;
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IV - nos lançamentos efetuados pelos bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial e caixas econômicas, relativos
às operações a que se refere o § 3' deste artigo;

V - nos pagamentos de cheques, efetuados por instituição
financeira, cujos valores não tenham sido creditados em nome do
beneficiário nas contas referidas no inciso I do art. 29 ;
VI - nos lançamentos relativos aos ajustes diários exigidos em
mercados organizados de liquidação futura e específico das operações
a que se refere o inciso V do art. 2'.
§ l' O Banco Central do Brasil, no exercício de sua competência,
expedirá normas para assegurar o cumprimento do disposto nos
incisos I, II e VI deste artigo, objetivando, inclusive por meio de
documentação específica, a identificação dos lançamentos previstos
nos referidos incisos.
§ 2' A aplicação da alíquota zero prevista nos incisos I, II e VI
deste artigo fica condicionada ao cumprimento das normas que vierem a ser estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 3' O disposto nos incisos III e IV deste artigo restringe-se a
operações relacionadas em ato do Ministro de Estado da Fazenda,
dentre as que constituam o objeto social das referidas entidades.
§ 4' O disposto nos incisos I e II deste artigo não se aplica a
contas conjuntas de pessoas físicas, com mais de dois titulares, e a
quaisquer contas conjuntas de pessoas jurídicas.
§ 5' O Ministro de Estado da Fazenda poderá estabelecer limite
de valor do lançamento, para efeito de aplicação da alíquota zero,
independentemente do fato gerador a que se refira.
§ 6' O disposto no inciso V deste artigo não se aplica a cheques
que, emitidos por instituição financeira, tenham sido adquiridos em
dinheiro.
Art. 9' É facultado ao Poder Executivo alterar a alíquota da
contribuição, observado o limite máximo previsto no art. 7'.
Art. 10. O Ministro de Estado da Fazenda disciplinará as formas e os prazos de apuração e de pagamento ou retenção e recolhiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188. n. 10. t. 1. p. 4841-4852. out. 1996
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mento da contribuição instituída por esta lei, respeitado o disposto no
parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. O pagamento ou a retenção e o recolhimento
da contribuição serão efetuados no mínimos uma vez por semana.

Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuíção incluídas as atividades de tributação, fiscalização
e arrecadação.
§ lº No exercício das atribuições de que trata este artigo, a
Secretaria da Receita Federal poderá requisitar ou proceder ao exame
de documentos, livros e registros; bem como estabelecer obrigações
acessórias.
§ 2" As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição prestarão à Secretaria da Receita Federal as
informações necessárias à identificação dos contribuintes e os valores
globais das respectivas operações, nos termos, nas condições e nos
prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da
Fazenda.
§ 3º A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da
legislação aplicada à matéria, o sigilo das informações prestadas,
vedadas sua utilização para constituição do crédito tributário relativo
a outras contribuições ou impostos.
§ 4º Na falta de informações ou insuficiência de dados necessários à apuração da contribuição, esta será determinada com base em
elementos de que dispuser a fiscalização.

Art. 12. Serão regidos pelas normas relativas aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal:
I - o processo administrativo de determinação e exigência da
contribuição;
II - o processo de consulta sobre a aplicação da respectiva
legislação;

III - a inscrição do débito não pago em dívida ativa e a sua
subseqüente cobrança administrativa e judicial.
Art. 13. A contribuição não paga nos prazos previstos nesta lei
será acrescida de:
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I - juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao do vencimento da obrigação até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento;

Ir - multa de mora aplicada na forma do disposto no inciso II
do art. 84 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Art. 14. Nos casos de lançamento de ofício, aplicar-se-á o disposto nos arts. 4º e 6º da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991.

Art. 15. É vedado o parcelamento do crédito constituído em
favor da Fazenda Pública em decorrência da aplicação desta lei.
Art. 16. As aplicações financeiras de renda fixa e de renda
variável e a liquidação das operações de mútuo serão efetivadas
somente por meio de lançamento a débito em conta corrente de
depósito do titular da aplicação ou do mutuário, ou por cheque de sua
emissão.
§ 1º Os valores de resgate, liquidação, cessão ou repactuação
das aplicações financeiras, de que trata o caput deste artigo, bem
como os valores referentes a concessão de créditos, deverão ser pagos
exclusivamente ao beneficiário mediante cheque cruzado, intransferível, ou creditados em sua conta corrente de depósito.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às contas de depósito
de poupança, cujos titulares sejam pessoas físicas, bem como às
contas de depósitos judiciais e de depósitos em consignação em
pagamento de que tratam os parágrafos do art. 890 da Lei n' 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, introduzidos pelo art. I" da Lei n' 8.951, de
13 de dezembro de 1994.
§ 3' O Ministro de Estado da Fazenda poderá dispensar da
obrigatoriedade prevista neste artigo a concessão ou a liquidação de
determinadas espécies de operações de mútuo; tendo em vista os
respectivos .efeitos sociais.
Art. 17. Durante o período de tempo previsto no art. 20:
I - somente é permitido um único endosso nos cheques pagáveis no País;
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11 - as alíquotas constantes da tabela descrita no art. 20 da
Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, e a alíquota da contribuição
mensal, para o Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos
Federais regidos pela Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
incidente sobre salários e remunerações até três salários mínimos,
ficam reduzidas em pontos percentuais proporcionais ao valor da
contribuição devida até o limite de sua compensação;

111 - os valores dos benefícios de prestação continuada e os de
prestação única, constantes dos Planos de Benefício da Previdência
Social, de que trata a Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991, e os valores
dos proventos dos inativos, dos pensionistas e demais benefícios,
constantes daLein' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, não excedentes
de dez salários mínimos, serão acrescidos de percentual proporcional
ao valor da contribuição devida até o limite de sua compensação;
IV - o Banco Central do Brasil, no exercício de sua competência, adotará as medidas necessárias visando instituir modalidades de
depósito de poupança para pessoas físicas, que permita conferir
remuneração adicional de vinte centésimos por cento, a ser creditada
sobre o valor de saque, desde que tenha permanecido em depósito por
prazo igual ou superior a noventa dias.
§ l' Os Ministros de Estado da Fazenda e da Previdência e
Assistência Social baixarão, em conjunto, as normas necessárias ao
cumprimento do disposto nos incisos 11 e 111 deste artigo.

§ 2' Ocorrendo alteração da alíquota da contribuição, as compensações previstas neste artigo serão ajustadas, mediante ato do
Ministro de Estado da Fazenda, na mesma proporção.
§ 3' O acréscimo de remuneração resultante do disposto nos
incisos II e 111 deste artigo não integrará a base de cálculo do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física.
Art. 18. O produto da arrecadação da contribuição de que trata
esta lei será destinada integralmente ao Fundo Nacional de Saúde,
para financiamento das ações e serviços de saúde, sendo que sua
entrega obedecerá aos prazos e condições estabelecidos para as transferências de que trata o art. 159 da Constituição Federal.
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Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos arrecadados
com a aplicação desta lei em pagamento de serviços prestados pelas
instituições hospitalares com finalidade lucrativa.
Art. 19. A Secretaria da Receita Federal e o Banco Central do
Brasil, no âmbito das respectivas competências, baixarão as normas
necessárias à execução desta lei.
Art. 20. A contribuição incidirá sobre os fatos geradores verificados no periodo de tempo correspondente a treze meses, contados
após decorridos noventa dias da data da publicação desta lei, quando
passará a ser exigida.
Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Adib Jatene
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.521, DE 9 DE OUTUBRO DE 1996(*)
Dispensa a comprovação de regularidade do recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) para fins de
financiamento ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica dispensada a comprovação de regularidade do recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
a que se refere o art. 21 da Lei n" 8.847, de 28 de janeiro de 1994, para
fins de concessão de financiamento ao amparo do Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
Art. 2º Nas operações de crédito rural, o Conselho Monetário
N acionai poderá estabelecer critérios para realização, por amostragem, da fiscalização de que trata o art. 10, inciso IH, da Lei nº 4.829,
de 5 de novembro de 1965, bem como de sua dispensa.
(") Retificada no DO: de 14.10.1996 (pág. 5251 desta obra),
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Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Martus António Rodrigues Tavares

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.522, DE 11 DE OUTUBRO DE 1996
Altera dispositivos da Lei n'!. 8.112, de 11
de dezembro de 1990, e da Lei n' 8.460, de 17
de setembro de 1992, e dá outras prcoidéncuis.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 9', 38, 46, 47, 87, 91, 92, 118, 143 e 243 da Lei
n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passam a vigorar com as
seguintes alterações:
«Art. 9 9

.

II - em comissão, inclusive na condição de interino, para
cargosde confiança, de livre exoneração.
..................................................•.....................................................»

"Art. 38. Os servidores investidos em cargos ou função de
direção ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial
terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de
omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade.
§ l' O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa,

O exercício do cargo

ou função
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de direção ou chefia nos afastamentos ou impedimentos legais ou
regulamentares do titular.
§ 2' O substituto fará jus à gratificação pelo exercício do
cargo de direção ou chefia ou de cargo de Natureza Especial, nos
casos de afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a trinta dias, paga na proporção dos dias de efetiva substituição.»
«Art. 46. As reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor e descontadas em parcelas
mensais em valores atualizados até 30 de junho de 1994.
§ l' A indenização será feita em parcelas cujo valor não
exceda 10% da remuneração ou provento.
§ 2' A reposição será feita em parcelas cujo valor não exceda 25% da remuneração ou provento.
§ 3' A reposição será feita em uma única parcela quando
constatado pagamento indevido no mês anterior ao do processamento da folha.»
«Art. 47. O servidor em débito com O erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja dívida relativa a reposição seja
superior a cinco vezes o valor de sua remuneração terá o prazo
de sessenta dias para quitar o débito.
§ l' A não quitação do débito no prazo previsto implicará
sua inscrição em dívida ativa.
§ 2' Os valores percébidos pelo servidor, em razão de decisão liminar ou de sentença, posteriormente cassada ou revista,
deverão ser repostos no prazo de trinta dias, contados da notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa.»

Seção VI
Da Licença para Capacitação

Art. 87. Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício
do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três
meses, para participar de curso de capacitação profissional.
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Parágrafo único. Os penados de licença de que trata o caput
não são acumuláveis.»
"Art. 91. A critério da administração, poderá ser concedida
ao servidor ocupante de cargo efetivo licença para o trato de
assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos,
sem remuneração, prorrogável uma única vez, por igual período.
§ 29 Não se concederá nova licença antes de decoITidos dois
anos do término da anterior ou de sua prorrogação.»
"Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem
remuneração para o desempenho de mandato em confederação,
federação, associação de classe de ámbito nacional, sindicato
representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, observado o disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102
desta lei, conforme disposto em regulamento e observados os
seguintes limites:
I servidor;

para entidades com 1.000 a 10.000 associados, um

II - para entidades com 10.001 a 30.000 associados, dois
servidores;
Hl - para entidades com mais de 30.000 associados, três
servidores.
§ I' Somente poderão ser licenciados servidores eleitos
para cargos de direção ou representação nas referidas entidades,
desde que cadastradas no Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado.
........................................................................................................»

"Art. 118

.

§ 3' Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimentos de cargo ou emprego público efetivo com proventos da
inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.»
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"Art. 143

.

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

"Art. 243

.

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

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

Art. 2' O art. 22 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão do
auxílio-alimentação aos servidores públicos federais civis ativos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
§ l' A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório.
§ 2º O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da
Constituição fará jus à percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção.
§ 3 9 O auxílio-alimentação não será:
a) incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou

pensão;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 10, t. 1, p. 4853-5217, auto 1996

4858
b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá
incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público;

c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação sala-

rial in natura.
§ 4" O auxílio-alimentação será custeado com recursos dos
órgãos e entidades a que pertença o servidor.
§ 5" O auxílio-alimentação é inacumulável com outros de
espécie semelhante, tais como auxílio para a cesta básica ou
vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou
beneficio alimentação."
Art. 3" As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da
Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à administração
pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo
Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia
mista.
Art. 4" Aos servidores ocupantes de cargo, efetivo de advogado,
assistente jurídico, procurador e demais integrantes do Grupo Jurídico, da Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista serão concedidos trinta dias de férias anuais, a partir do período aquisitivo de
1997.

Art. 5" O servidor em licença para o desempenho de mandato
classista em 15 de outubro de 1996 terá assegurada sua licença e
garantida sua remuneração até o final do respectivo mandato.
Art. 6" Os períodos de licença-prêmio, adquiridos na forma da
Lei n" 8.112, de 1990, até 15 de outubro de 1996, poderão ser usurfruídos ou contados em dobro para efeito de aposentadoria ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento do servidor, observada a
legislação em vigor até 15 de outubro de 1996.
Art. 7" Os contratos referentes à concessão do auxílio-alimentação, em qualquer de suas formas, vigentes em 15 de outubro de
1996, serão mantidos até o seu termo, vedada a prorrogação.
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Art. 8Q OS Ministérios da Administração Federal e Reforma do
Estado e da Fazenda promoverão a atualização cadastral dos servidores aposentados e dos pensionistas da União, que percebem proventos à conta de recursos do Tesouro Nacional, constantes do Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siape),
§ 1Q A atualização cadastral dar-se-á anualmente e será sempre
condição básica para a continuidade do recebimento do provento ou
pensão.
§ 2 Q OS servidores aposentados e os pensionistas que não se
apresentarem para fins de atualização dos dados cadastrais, até a
data fixada para o seu término, terão os seus proventos suspensos a
partir do mês subseqüente.
§ 3Q Admitir-se-á a realização da atualização cadastral mediante procuração, em caso de comprovada moléstia grave ou impossibilidade de locomoção do titular do benefício.

Art. 9Q A aposentadoria ou pensão será paga diretamente aos
seus titulares, ou aos seus representantes legalmente constituídos,
não se admitindo o recebimento por intermédio de conta corrente
conjunta.
Parágrafo único. As procurações poderão ser revalidadas por
igual período, não superior a seis meses, mediante autorização do
dirigente de recursos humanos do órgão a que o benefício está vinculado.
Art. 10. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts.
8Q e 9Q desta medida provisória.
Art. 11. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado da Lei n Q 8.112, de 1990.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13. Ficam revogados o art. 1Q da Lei n Q 2.123, de 1Q de
dezembro de 1953, o parágrafo único do art. 17 da Lei n Q 4.069, de 11
de junho de 1962, o inciso lU do art. 8Q, o inciso IV do art. 33, os arts.
88,89 e 192 da Lei n Q 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o art. 5Q da
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Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991, e o art. 4º da Lei nº 8.889, de 21
de junho de 1994.
Brasília, 11 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.523, DE 11 DE OUTUBRO DE 1996
Altera dispositivos das Leis n!!s 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força da lei:
Art. 1º A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
«Art. 22
.
§ 6º A contribuição empresarial dos clubes de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos I e Il deste artigo, corresponde a cinco por cento
da receita bruta, decorrente da renda dos espetáculos desportivos
de que participem no território nacional e de contratos de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, de publicidade
ou propaganda e de transmissão dos espetáculos desportivos.

§ 7º Caberá a entidade promotora do espetáculo, Federação
ou Confederação a responsabilidade de efetuar o desconto de
cinco por cento da receita bruta decorrente da renda dos espetáculos desportivos e o recolhimento do respectivo valor ao Instituto
Nacional do Seguro Social, no prazo de até dois dias úteis após a
realização do evento.
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§ 8' Para que o clube de futebol nacional façajus ao repasse
da sua parcela de participação na renda dos espetáculos deverá
a Federação ou Confederação a que estiver filiado ou a entidade
responsável pela arrecadação da renda do espetáculo exigir a
comprovação do recolhimento da contribuição descontada dos
empregados.
§ 9' No caso do clube celebrar contrato com empresa ou
entidade, esta ficará com a responsabilidade de reter e recolher
o percentual de cinco por cento da receita bruta decorrente do
valor dos contratos de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, de publicidade ou propaganda e de transmissão dos espetáculos desportivos, no prazo estabelecido na alínea
b, inciso I, do art. 30 desta lei.
§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6' ao 9' às demais
entidades desportivas, que devem contribuir na forma dos incisos
I e II deste artigo e do art. 23 desta lei.»

«Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física
e do segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do
inciso V e no inciso VII do art. 12 desta lei, destinada a Seguridade Social é de:

I - 2,5% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção para o financiamento das prestações por acidente do trabalho.
........................................................................................................»

«Art. 29

.
Escala de Salérios-Bese

Classe

Salário-Base

Número Mínimo de Meses de
Permanência em cada Classe
(Interstícios)

1
2
3
4

1 (um) salário mínimo

12

R$191,51
R$ 287,27
R$ 383,02

12
24
24
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Escala de Salários-Base

Classe

Salário-Base

Número Mínimo de Meses de
Permanência em cada Classe
(Interstícios)

5
6
7
8
9
10

R$ 478,78
R$ 574,54
R$ 670,29
R$ 766,05
R$ 861,80
R$ 957,56

36
48
48
60
60
-

........................................................................................................»

«Art. 45

.

§ 42 Sobre os valores apurados na forma dos §§ 22 e 32
incidirão juros moratórios de um por cento ao mês e multa de dez
por cento,»
«Art. 47. .

.

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

«Art. 69. O Ministério da Previdência e Assistência Social
e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) manterão programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos
beneficios da Previdência Social, a fim de apurar irregularidades
e falhas existentes.

§ 12 Havendo indício de irregularidade na concessão ou na
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ficiarío para apresentar defesa, provas ou documentos de que
dispuser, no prazo de trinta dias.
§ 2' A notificação a que se refere o parágrafo anterior
far-se-á por via postal com aviso de recebimento e, não comparecendo o beneficiário nem apresentando defesa, será suspenso o
benefício, com notificação ao beneficiário por edital resumido
publicado uma vez em jornal de circulação na localidade.
§ 3' Decorrido o prazo concedido pela notificação postal ou
pelo edital, sem que tenha havido resposta, ou caso seja considerada pela Previdência social como insuficiente ou improcedente
a defesa apresentada, o benefício será cancelado, dando-se conhecimento da defesa apresentada, o benefício será cancelado, dando-se conhecimento da decisão ao beneficiário».

«Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% do
montante arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros,
desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que
couber, o disposto nesta lei.
........................................................................................................»

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

Parágrafo único. Na alienação a que se refere este artigo
será observado o disposto no art. 18 e nos incisos I, II e III do art.
19, da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis
n's 8.883, de 8 de junho de 1994, e 9.032, de 28 de abril de 1995.»
Art. 2' A Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
«Art. 16

.

.........................................................................................................
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§ 2' O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho
mediante declaração do segurado e desde que comprovada a
dependência econômica na forma estabelecida no regulamento.

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

"Art. 55

.

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

"Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo
Poder Executivo.
§ l' A comprovação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), emitido
pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
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§ 2" Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a
limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo.
§ 3' A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado
com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de
trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de
comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo
laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta lei.

§ 4' A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de
trabalho, cópia autêntica deste documento".
«Art. 96. ..

..

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

IV - O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à previdência social só será contado mediante
indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de um por cento ao mês e
multa de dez por cento."
«Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55 desta
lei, exceto o previsto em seu § 2º, será considerado para cálculo
do valor da renda mensal de qualquer benefício."
«Art. 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o prazo a que se refere o art. 730 do Código
de Processo Civil é de trinta dias."
«Art. 131. O Ministro da Previdência e Assistência Social
poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se
de propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a
ação versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais
superiores. »
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«Art. 148. O ato de concessão de benefício de aposentadoria
importa extinção do vínculo empregatício.»
Art. 3' Os magistrados classistas temporários da Justiça do
Trabalho e os magistrados da Justiça Eleitoral nomeados na forma
dos incisos II do art. 119 e III do art. 120 da Constituição Federal
serão aposentados de acordo com as normas estabelecidas pela legislação previdenciária a que estavam submetidos antes da investidura
na magistratura, mantida a referida vinculação previdenciária durante o exercício do mandato.
Parágrafo único. O aposentado de qualquer regime previdenciário que exercer a magistratura nos termos deste artigo vincula-se,
obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Art. 4' A contribuição do empregador rural pessoa física e do
seguro especial referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e
no inciso VII do art. 12 da Lei n" 8.212, de 1991, para o Serviço
N aciona! de Aprendizagem Rural (Senarl, criado pela Lei n? 8.315, de
23 de dezembro de 1991, é de 0,1% incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural.

Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação e até que sejam exigíveis as contribuições instituídas ou
modificadas por esta medida provisória, são mantidas, na forma da
legislação anterior, as que por ela foram alteradas.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente,
a Lei n' 3.529, de 13 de janeiro de 1959, o Decreto-Lei n" 158, de 10
de fevereiro de 1967, a Lei n" 5.527, de 8 de novembro de 1968, a Lei
n' 5.939, de 19 de novembro de 1973, a Lei n? 6.903, de 30 de abril de
1981, a Lei n' 7.850, de 23 de outubro de 1989, os §§ 2' e 5' do art. 38
da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, § 5' do art. 3' da Lei n' 8.213,
de 24 de julho de 1991, a Lei n' 8.641, de 31 de março de 1993 e o § 4'
do art. 25 da Lei n" 8.870, de 15 de abril de 1994.
Brasília, 11 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.524, DE 11 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre a extinção de cargos no
âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras
providências.

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

Art. l' Os cargos vagos integrantes da estrutura dos órgãos e
entidades relacionados no Anexo I desta medida provisória ficam
extintos, e os cargos ocupados, constantes do Anexo II, passam a
integrar Quadro em Extinção.
Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando
ocorrer a sua vacância, nos termos do art. 33 da Lei n' 8.112, de 11
de dezembro de 1990, assegurando-se a seus ocupantes todos os
direitos e vantagens estabelecidos, inclusive promoção.

Art. 2' As atividades correspondentes aos cargos extintos ou em
extinção, constantes dos anexos desta medida provisória, poderão ser
objeto de execução indireta, conforme vier a ser disposto em regulamento.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às atividades
de Motorista e Motorista Oficial.

Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Os anexos estão publicados no DO de 14.10.1996, págs. 20694/20711.
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.525, DE 30 DE OUTUBRO DE 1996
Altera a redação dos arts. 14, 18,34 e 49
da Lei n' 9.082, de 25 dejulho de 1995, e do
art. 35daLein'9.293, de 15 dejulho de 1996,
que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997.

O PRESlDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 14, 18,34 e 49 da Lei n' 9.082, de 25 de julho de
1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 14

,

.

§ 3' Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação original.»

«Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federalou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na
forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de
recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação específica e as repartições de receitas tributárias e as
destinadas a atender a estado de calamidade pública legalmente
reconhecido mediante ato ministerial, e dependerão da unidade
beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento
original que:
........................................................................................................»

«Art. 34
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VIII - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n Q 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo.
•....•.•..•....................................•.............................•..•.......................»

«Art. 49

.

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

§ 4Q Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo
as dotações para atendimento de despesas com:
I - pessoal e encargos sociais;

II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;
111 - pagamento do serviço da dívida;

IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda;
VI -

o Sistema Nacional de Defesa Civil;

VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
IX
os subprojetos e subatividades financiados com
doações;

X
XI

a atividade Crédito para Reforma Agrária;
pagamento a bolsas de estudo;

XII - pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei nQ 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
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XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV -

pagamento de compromissos contratuais no exte-

rior.»

Art. 2Q O art. 35 da Lei n Q9.293, de 15 de julho de 1996, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«

Art. 35. ..

.

IX - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n" 87, de 13 de setembro de 1996 .
........................................................................................................»

Art. 3Q Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nQs 1.502-9, de 2 de outubro de 1996, e 1.519-1,
de 17 de outubro de 1996.
Art. 4Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5Q Ficam revogadas as Medidas Provisórias nQs 1.502-9, de
2 de outubro de 1996, e 1.519-1, de 17 de outubro de 1996.
Brasília, 30 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
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REEDIÇÕES

MEDIDA PROVISÓRIAW 1.517-1, DE 1º DE OUTUBRO DE 1996
Concede subvenção econômica ao preço
do óleo diesel consumido por embarcações
pesqueiras nacionais

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

Art. lº Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção
econômica ao preço do óleo diesel adquirido para o abastecimento de
embarcações pesqueiras nacionais, limitada ao valor da diferença
entre os valores pagos por embarcações pesqueiras nacionais e estrangeiras.
Parágrafo único. O Poder Executivo disciplinará as condições
operacionais para o pagamento e controle da subvenção de que trata
este artigo.

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.517, de 30 de agosto de 1996.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 1a de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Arlindo Porto
Francisco Dornelles
Raimundo Brito
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MEDIDAPROVISÓRIAN·1.483-17, DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Reduz o Imposto de Importação para os
produtos que especifica e dá outras providências.

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

Art. 1· Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até 31 de dezembro de 1999:
I - redução de noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos
assessórios, sobressalentes e peças de reposição;
II - redução de até noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos
e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos; e
III - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente sobre os produtos relacionados nas alíneas a a c do §
1· deste artigo.
§ 1· O disposto nos incisos I e II aplica-se exclusivamente às
empresas montadoras e aos fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto
de três rodas ou mais e jipes;

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

fJ carroçarias para veículos automotores em geral;

) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de
.
mercadonasj e
h) partes peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-~cabados -al:' pneumáticos, destinados aos produtos
relacionados nesta e nas meas antenores.

g

§ 2. O disposto no inciso IH aplica-se exclusivamente às importações realizadas diretamente pelas empresas mon~adoras e fabricantes nacionais dos produtos nele refendos, ou indiretamente, por
intennédio de empresa comercial exportadora, em nome de quem será
reconhecida a redução do imposto, nas condições fixadas em regulamento.
§ 3. A aplicação da redução a que se referem os incisos I e H não
poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação inferior a
dois por cento.
§ 4. A aplicação da redução a que se refere o inciso IH deste
artigo não poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação
inferior à Tarifa Externa Comum.

§ 5. Os produtos de que tratam os incisos I e H do caput deste
artigo deverão ser usados no processo produtivo da empresa e, adicionalmente, quanto ao inciso I, compor o seu ativo permanente,
vedada, em ambos os casos, a revenda, exceto nas condições fixadas
em regulamento.
§ 6· Não se aplica aos produtos importados nos termos deste
artigo o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei n· 37, de 18 de
novembro de 1966.
§ 7· Não se aplica aos produtos importados nos termos do inciso

IH o disposto no art. 11 do Decreto-Lei n? 37, de 1966, ressalvadas as
importações realizadas por empresas comerciais exportadoras nas
condições do §2· deste artigo, quando a transferência de propriedade
não for feita à respectiva empresa montadora ou fabricante nacional.
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§ 8" Não se aplica aos produtos importados nos termos dos
incisos I, II e III o disposto no Decreto-Lei n" 666, de 2 de julho de
1969.
Art. 2" O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:
I - o valor total FüB das importações de matérias-primas e
dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § 1" do artigo anterior,
procedentes e originárias de países membros do Mercosul, adicionadas às realizadas nas condições previstas nos incisos II e III do artigo
anterior, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa;
II - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricados no País, e o valor total FüB das
importações dos mesmos produtos realizadas nas condições previstas
no mesmo inciso, em período a ser determinado, por empresa;

III - o valor total das aquisições de cada matéria-prima, produzida no País, e o valor total FüB das importações das mesmas
matérias-primas, realizadas nas condições previstas no inciso II do
artigo anterior, em período a ser determinado, por empresa; e
IV - o valor total FüB das importações dos produtos relacionados no inciso II do artigo anterior, realizadas nas condições previstas no mesmo inciso e o valor das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa.
§ 1° Com O objetivo de evitar concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
dos produtos relacionados nos incisos I e II do artigo anterior, nas
condições estabelecidas nestes mesmos incisos.

§ 2" Entende-se, como exportações líquidas, o valor FüB das
exportações dos produtos relacionados no § 1° do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FüB das importações realizadas sob o regime de
drawback; e
b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a representante no exterior.
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-

§ 39 No cálculo das exportações líqu~das a ':lue se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cober;Ufacambial.
§ 49 Para as empresas que venham a se instalar no País, para
linhas de produção novas e completas, onde Se verifique acréscimo
s
capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
. estaladas no País, definidas em regulamento, poderá ser estabeleciprazo para o atendimento às proporções a que se refere este artigo,
ontado a partir da data do primeiro desembaraço aduaneiro dos
~rodutos relacionados nos incisos II e III do art. 19 •

:i

:fo

Art. 39 Para os efeitos dos arts. 29 e 49 , serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no extenor, as:
I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei n 9 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora; e
II - exportações realizadas por intermédio de subsidiárias integrais.
Art. 49 Poderão ser computadas adicionalmente, como exportações líquidas, nas condições estabelecidas em regulamento, valores
correspondentes:
I - ao valor FüB exportado dos produtos de fabricação própria relacionados nas alíneas a a h do § 19 do art. 1";

II - às máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes, peças de reposição, fabricados no País e incorporados ao ativo permanente das empresas;
III - ao valor FüB importado de ferramentais para prensagem
a frio de chapas metálicas, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição, incorporados ao ativo permanente das
empresas; e
IV - a investimentos efetivamente realizados em desenvolvimento tecnológico no País, nos limites fixados em regulamento.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.

188, n. 10, t. 1, p. 4853-5217, out. 1996

4876
Art. 5· Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão as regras definidas em regulamento.
Art. 6· As empresas fabricantes dos produtos referidos na alínea h do § 1" do art. 1·, que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no Pais, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § 1· do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativo àqueles produtos, desde que a exportação tenha sido intermediada pela montadora.
Art. 7· O Poder Executivo poderá estabelecer, para as empresas
montadoras e fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
h do § 1" do art. 1·, em cuja produção forem utilizados insumos
importados, relacionados no inciso 11 do mesmo artigo, índice médio
de nacionalização anual, decorrente de compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.
§ 1· O índice médio de nacionalização anual será uma proporção entre o valor das partes, peças, componentes, conjuntos, subconjuntos e matérias-primas produzidos no Pais e a soma do valor destes
produtos produzidos no Pais com o valor FOB das importações destes
produtos, deduzidos os impostos e o valor das importações realizadas
sob o regime de drawback utilizados na produção global das empresas, em cada ano calendário.
§ 2· Para as empresas que venham a se instalar no Pais, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada a para as fábricas novas de empresas já
instaladas, definidas em regulamento, o índice de que trata este
artigo deverá ser atendido no prazo de até três anos, conforme
dispuser o regulamento, sendo que o primeiro ano será considerado
a partir da data de início da produção dos referidos produtos, até 31
de dezembro do ano subseqüente, findo o qual se utilizará o critério
do ano calendário.

Art. 8· O comércio realizado no âmbito do Mercosul, dos produtos relacionados no art. 1·, obedecerá às regras específicas aplicáveis.
Art. 9· O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
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b do nos termos dos Decretos-Leis nQs 1.219, de 15 de maio de 1972,
/:.4:3, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Minis~ério da
dú tria do Comércio e do Tunsmo, nos termos da legislação pertiInUS o encerramento
,
dos respectilVOS compromissos.
nente ,

Art. 10. A autorização de importação e o desembaraço aduaneidos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § F do art. F são
rondicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuí~~ das demais exigências legais e regulamentares:
I _

Certificado de adequação à legislação nacional de trânsito; e

11 _ Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei n Q8.723, de 28 de outubro de 1993.
§ 1Q OS certificados de adequação. de que tratam os incisos ~ e
li serão expedidos, segundo as normas emanadas do Conselho N acional de Trânsito (Contran) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama).
§ 2Q As adequações necessárias à emissão dos certificados serão
realizadas na origem.
§ 3Q Sem prejnizo da apresentação do certificado de que trata o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trãnsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.
Art. 11. O Poder Executivo estabelecerá os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se referem os artigos
anteriores, bem como os mecanismos de controle necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Parágrafo único. O reconhecimento da redução do Imposto de
Importação de que trata o art. 1Qestará condicionado à apresentação
da habilitação mencionada no caput deste artigo.

Art. 12. As pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real,
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
depreciação normal e sem prejuízo desta, do custo de aquisição ou
construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos,
novos, relacionados no anexo à Medida Provisória n Q1.508-9, de 17
de setembro de 1996, adquiridos entre a data da publicação desta
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medida provisória e 31 de dezembro de 1997, utilizados em processo
industrial do adquirente.
§ 1º A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
§ 2º A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.
§ 3º A partir do mês em que for atingido o limite de que trata O
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.
§ 4º As disposições deste artigo aplicam-se-aos bens nele referidos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.
Art. 13. A inobservância ao disposto nas proporções, limites e
índice a que se referem os arts. 2º e 7º estará sujeita a multa de:
I - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1º, que
contribuir para o descumprimento da proporção a que se refere o
inciso II do art. 2º;
II - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1º, que
exceder os limites adicionais a que se refere o § 1º do art. 2º;

III - sessenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. 1º, que exceder a proporção a que se refere o inciso III
do art. 2º;
IV - sessenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso 11 do art. 1º, que exceder os limites adicionais a que se refere o
§ 1º do art. 2º;
V - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso II do art. 1º, que
concorrer para o descumprimento do índice a que se refere o caput do
art.7º;
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VI _ 120% incidente sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas nos incisos II e III do art. 12 , que
exceder a proporção a que Se refere o inciso I do art. 22 ; e

VII - setenta por cento incidente sobre o vaIor FOB das importações dos produtos relacionad~s~o inciso II do art. 12 reaIiz~das nas
condições previstas no mesmo inciso, que exceder a proporçao a que
se refere o inciso IV do art. 22 •
Parágrafo único. O produto da arrecadação das multas a que se
refere este artigo será recolhido ao Tesouro Nacional.

Art. 14. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória:
I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais; e
II - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros de
mesma natureza.

Art. 15. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso N acionaI projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei n 2 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 1.483-16, de 5 de setembro de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175 2 da Independência e 108 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Pedro Pullen Parente
Francisco Dornelles
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.485-30, DE 2 DE OUTUBRO
DE 1996(*)
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoasjurtdicas a
que se refere o § 1!! do art. 22 da Lei n!! 8.212,
de 24 dejulho de 1991, e dá outrasprovúJkncias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitárias, as pessoas jurídicas referidas no § l' do art. 22 da Lei n' 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
II - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda não liquidadas;
IH - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, SOw
ciedades corretoras, distribuidoras de titulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;
(*)

Republicada noDO de 8.10.1996 (pág. 5245 desta obra).
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b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos

es de recursos de órgãos e instituições oficiais;
erepass
c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;

§ 4' A troca a que se refere o parágrafo anterior será regula"
mentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá,
inclusive, seu limite anual.

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

prazo: até 30 anos;

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

III -

formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;

c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), instituído pela Lei n' 8.187, de l' de junho de 1991; nas
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operações de troca por Brazil Investiment Bond (BIB), de que
trata o art. 1"desta lei; nas operações de troca por bônus previstas
nos acordos de reestruturação da dívida externa e nas operações
de troca por títulos da dívida externa para utilização em projetos
de incentivo ao setor audiovisual brasileiro, e doações ao FNC,
de que trata o art. 30, § 3", da Lei n" 8.177, de I" de março de 1991,
em sua atual redação.

§ 2"

.

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

Art. 3" O parágrafo único do art. 3º da Lei nº 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990».

Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.486-31, de 5 de setembro de 1996.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Pullen Parente
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.486-32, DE 2 DE OUTUBRO
DE 1996(*)
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei n!! 8.031, de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n!! 8.177, de L"de março
de 1991, e da Lei n" 8.249, de 24 de outubro
de 1991, e altera os arts. 2!! e 3'2 da Lei n!!
8.249191.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1° O art. 30 da Lei n? 8.177, de lº de março de 1991, alterado
pela Lei nO 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada aNota do Tesouro Nacional (NTN), a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados
na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a
finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários
para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou
para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ 1° Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, comos recursos
recebidos em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.
§ 2° Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
(*)

Republicada no DO de 8.10.1996 (pág. 5248 desta obra).
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a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.
§ 3· A NTN poderá ainda ser emitida para troca voluntária
por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa brasileira, para utilização:
a) em projetos voltadós a atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra
audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da documentação a ela relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura;

b) mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC),
nos termos do inciso XI do art. 5· da Lei n" 8.313, de 23 de
dezembro de 1991;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
V "- no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de
provisões ou reservas técnicas;
VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ 1· É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas na
cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
§ 2· Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para O PIS é o
resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3· As exclusões e deduções previstas neste artigo restringemse a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.
Art. 2· A contribuição de que trata esta medida provisória será
calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a base de
cálculo apurada nos termos deste ato.
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Art. 3" As con~bu!ções devi.das pelas e,;,presas públicas e.so~
, d d de econonua mista refendas no § 1- do art. 22 da LeI ncIeaes
8.212,
de 1991, ~erão calcu ld
a as e pagas segund o o disposto nesta
medida provisóna.
Art. 4" O pag~eI1to da, contribuição ap,;,ra~a.de ac?rd,o.com
ta medida provisóna devera ser efetuada até o último dia util da
~~nzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.485-29, de 5 de setembro de 1996.
Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7" Ficam revogados o art. 5" da Lei n" 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e os arts. 1",2" e 3" da Lei n" 8.398, de 7 de janeiro
de 1992.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro PulZen Parente

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.487-23, DE 2 DE'OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras prouidências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
«Infere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
Art. lº Esta medida provisória regula a participação dos traba,'lhlldores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
!iil,tegração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtivid$de, nos termos do art. 7", inciso XI, da Constituição.
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Art. 2º Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ 12 Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
.
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da em-

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

mente.

§ 2' O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3' Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
a) a pessoa física;
b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:

1. não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade
institucional e no País;
3. destine o seu patrimõnio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais,
comerciais e de direito econõmico que lhe sejam aplicáveis.

Art. 3' A participação de que trata o art. 2' não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário não se lhe aplicando o principio da habitualidade.
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§ 1" Para efeito de apuração do lucro re~, .a p:ssoa j.urí~ica
oderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
p empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
::dida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2º É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribulção de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3" A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1996, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.
§ 4º As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4º Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I -

mediação;

II -

arbitragem de ofertas finais.

§ 1º Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.

§ 2º O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3º Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.

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

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

Art. 6" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.487-22, de 5 de setembro de 1996.
Art. 7· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,2 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.488-16, DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

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

Art. 1· As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:

a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto no arts. 2' e 3· do Decreto-Lei n·
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6· da Lei n·
8.880, de 27 de maio de 1994;
b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza.
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ou de reajuste por índices de preço gerais,
rreção monetária
c.) .coou
. . dos cus t os d e pro ducã
que re flíjtarn a variaçao
uçao ou d os
:~=: utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2' É admitida estipulação. de corre~ão monetária. ou de
. ste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
rea~uça_o dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos convana
ão 19u
izual ou supenor
. a um ano.
tratos de prazo de duraçao
§ l' É nula ~e pleno ~ir7i~0 qu~que~ estipulação de reajuste ou
correção monetána de periodicidade inferior a um ano.
§ 2' Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monet~a o~ reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a aIlterior reVIsao tiver ocorndo.
§ 3' Ressalvado o disposto no § 7' do art. 28 da Lei n'' 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzem. efei~os ~nanceiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade mfenor a anual,
§ 4' Nos contratos de prazo de duração igual ou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano,
contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os
pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5' O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1997.

§ 6' O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.
Art. 3' Os contratos em que sej a parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as' disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n' 8.666, de 21 de junho
de 1993.
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§ 1º A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data-limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 4º Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5º do art. 27 da Lei nº 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5º Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Art. 6º A partir de 1º de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de
Referência (Ufír), criada pela Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
será reajustada semestralmente.
Art. 7º Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de 1º de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta, fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 1º de janeiro de 1996.
§ 1º Em lºdejulho de 1995 e em 1º de janeiro de 1996, os valores
expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real, com
observância do disposto no art. 44 da Lei nº 9.069, de 1995, no que
couber.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.

Art. 8º A partir de I" de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
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§ 1º Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de 1º de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2º Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3º A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
PreçoS - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6º do art.
20 e no § 2º do art. 21, ambos da Lei nº 8.880, de 1994.

Art. 9º É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de reajuste
relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base,
anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ 1e O mediador será desiguado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5º deste artigo.

§ 2º A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 3º O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4º Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
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documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
§ 5" O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão
objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença normativa.
§ 1" A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.
§ 2" A sentença normativa deverãser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automática vinculada a índice de preços.
§ 1" Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2" Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas a
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3" do art. 54 da Lei n" 8.884, de 11 de junho de
1994, com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n" 9.069, de
29 de junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3º Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
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de fusão ou incorporação de empresas, constituições de sociedade
ara exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agruparoento societário, que implique participação de empresa ou
p po de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
~rcado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).»
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.488-15, de 5 de setembro de 1996.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ 1º e 2º do art. 947 do Código Civil, os
§§ l' e 2' do art. 1º da Lei nº 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
PauloPaiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.489-16, DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Dá nova redação ao § 3'2 do art. 52 da Lei
n' 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º O § 3º do art. 52 da Lei nº 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 52

.

§ 3º No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
Pública Federal, nos termos da Lei nº 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos serão emitidos com prazo mínimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros.»
Art. 2º Os títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10,
inciso UI, da Lei nº 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2º, da
Lei nº 8.447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A., poderão ser substituídos por outros de iguais caracteristicas,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.489-15, de 5 de setembro de 1996.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.490-14, DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre o Cadastro Informatiuo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1· O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2· O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), do Ministério da Fazenda.
§ 1. Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segondo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.

§ 2· Na data do registro, o órgão ou entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin,
foroecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3· A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida
Ativa atenderá o disposto no parágrafo anterior.
§ 4· Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa
à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro
procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
§ 5· A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou da
notificação de que tratam os §§ 2· e 3·, ou a não exclusão, nas condições
e no prazo previstos no § 4·, sujeitará o responsável às penalidades
cominadas pela Lei n· 8.112, de 11 de dezembro de 1990, pelo
Decreto-Lei n· 5.452, de 1· de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho).

Art. 3· As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
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Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas fisicas e juridicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou,' mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade
integrante do Cadin.
Art. 4· A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5· O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2·, inciso I;
II - nome e outros dados identificadores das pessoasjuridicas
ou fisicas que estejam na situação prevista no art. 2·, inciso Il,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
III - nome e número de inscrição do Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;
IV - data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 2· manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender o que dispõe o parágrafo
único do art. 3·.
Art. 6· É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
11 - concessão de incentivos fiscais e financeiros;
III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
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parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade

i!) d retada pelo Governo Federal;
pública ec
às operações destinadas

composição e regularização dos

J~ obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
~s:s~or parte do órgão ou entidade credora;
à

c) às operações relativas ~o crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.

Art. 7' A existênc!a de registro no Ca~in há mais de trinta dias
'tu l' fator ímpeditivo para a celebraçao de qualquer dos atos
consti
.
.
'stos
no artlgO antenor.
preVi
§ 1. Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação, com objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, t~nha oferecido garantia idônea e suficiente ao
JUÍZo, na forma da lei;
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.

§ 2' O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do
débitoque deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impediiIlentode que trata este artigo,

§ 3' Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou a
inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do
depósito, de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4' Em caso de relevância e urgência, e nas condições que
estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
poderãosuspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este
artigo,
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Art. 8" A não observância do disposto no § 1" do art. 2" e nos
arts. 6"e 7"desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções
da Lei n? 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei n" 5.452, de 1943.

Art. 9" Fica suspensa, até 30 de setembro de 1997, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2", do Decreto-Lei n" 147,
de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4" do
Decreto-Lei n" 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei
n" 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.

Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento do valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ F Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos
inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória,
inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do
débito.
§ 2" Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.

§ 3" O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
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§ 4. Considerar-se-á automaticamente deferidoo parcelamenem casO de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
~~ noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 5. O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de divida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 1·, e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ 1. Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.

§ 2. No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3· O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a
remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o
prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda retido na Fonte ou descontado de
terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
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II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;
III - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei n' 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n' 8.981, de
20 de janeiro de 1995;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.

Art. 15. Os débitos vencidos até 31 de dezembro de 1995 poderão ser parcelados em até 72 prestações, desde que os pedidos sejam
protocolizados até 28 de junho de 1996, obedecidos os requisitos e
demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não
como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou
que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.

Art. 16. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n' 8.981, de 1995:
«Art. 84

..

§ 8' O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional».
.

Art. 17. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
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Q
I _ à contribuição de que trata a Lei n 7.689, de 15 de
bro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períododezeIl1 rrado em 31 de dezembro de 1988;
bas~ ence
, tiImo comp ul sono
., JUS
. tituíd
11 _ ao empres
1 UI o pe Io Decre to ~L 61.
de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos
o" 2.288tores
,
e de combus tílveI'
autoIl10
. - ao F un d o dee Tnvesti
' I
nvestimento S
OC"I
III - à contnib uiçao
Fin eíal) exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mer( d S?as e ristas, com fundamento no art. 9' da Lei n' 7.689, de 1988,
CIl :quota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis nQs 7.787,
: 30 dejunbo de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147, de
de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo por
28 to)sobreos fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos termos
22 do Decreto-Lei n' 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provísório sobre Movímentação ou a Transinissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(IPMF), instituído pela Lei CompleIllentar ~Q 77, de 13. de julho de
1993 relativo ao ano-base de 1993 e as imunidades previstas no art.
150, incisoVI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos
Q
termos do art. 10 da Lei n 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a
Q
Tedação da Lei n 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
.

.A

I

_

:art.

VI -

à sobretarifa ao Fundo Nacionàl de Telecomunicações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando
d'e operações de importação e exportação de mercadorias quando
objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei n Q2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n" 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devído com fulcro na Lei Complementar n Q7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores.
§ l' Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o Procuradorda Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente
relativo a débitos legalmente exigíveis.
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§ 2' O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.

Art. 18. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão
versar, exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I a
VIII do artigo anterior, desde que inexista outro fundamento relevante.
Parágrafo úuico. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às
causas em que figure como parte a Fazenda Nacional e que versem
sobre o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na
importação de mercadorias.
Art. 19. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de
valor consolidado igual ou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de
débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ 19 Serão igualmente arquivados os autos em que executados,
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda Nacional de valor
igualou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 2' Os autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.
§ 3' O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas
à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Art. 20. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas
de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos que
apresentem em juízo.
Art. 21. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1996, a restrição
para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
Municípios destinados à execução de ações sociais, em decorrência de
inadimplementos objeto de registro no Cadastro Informativo (Cadin)
e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (Siafi).
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1" Durante o período previs~ ~o .caput deste artigo, ficam os
o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresenES~:d:'certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.
taça§ 2" Não se aplica o dispos~o neste artigo aos débitos junto ao
tituto Nacional do Seguro SOCIal (INSS).
Jn8 § 3. Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
aio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de respondebÜidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas
sa tidades da administra~ão indireta, decorrentes, exclusivamente, de
ennvênios celebrados com a União, poderão ser parcelados nas seguiuco
tes condiçoes:
a) o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31 de
osto de 1996, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o
=broeterá à ~ecretaria ~o Tesouro N ~cional com manifestação sobre
.a conveniênclS do atendimento do pleito;
b) o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa
sspecífica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do
beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a e
c, e lI, da Constituição;
c) o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da
concessão;
d) o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidaçãoe parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco
doBrasil S.A., na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;
e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;
f) o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
dívida, roas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4" Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida
provisória.
§
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Art. 22. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.490-13, de 5 de setembro de 1996.
Art. 23. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 24. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n· 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei n·
2.049, de 1º de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n· 2.052, de 3
de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n" 2.163, de 1984, e os arts.
91, 93 e 94 da Lei n'' 8.981, de 1995.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.491-14, DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções
Gratificadas existentes nos 6rgãos da AdministraçãoPública Federal direta, autárquica
e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ 1· O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos
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ntidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre
e e competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos
a:rgos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação
pertinente.
§ 2" No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos .estatut~s aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Adnurnstraçao Federal e Reforma do Estado submeterá ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
~ções de confiança excedentes.
Art. 2" O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória, inclusive a Medida
Provisória n" 1.472-29, de 26 de setembro de 1996.

Art. 3" Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administraçâo Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 4" Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostílamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.

Art. 5" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.491-13, de 5 de setembro de 1996.
Art. 6" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7" Revoga-se a Lei n" 9.018, de 30 de março de 1995.
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Brasília, 2 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
(Anexo à Medida Provisória nº 1.491-14, de 2 de outubro de 1996)
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Federal Direta, Autãrquica e Fundacional
Cargo/Função

Quantitativo

52

Natureza Especial
Direção e Assessoramento Superiores

140
567
1.781
2.825
6.327
7.380

DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-1

Subtotal

19.020

Função Gratificada

9.166
8.649
11.699

FG-1
FG-2
FG-3
Subtotal

Total

29.514
48.586

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.492-14, DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Cria a Gratificação de Condição Especial de Trabalhos (GCET) para os servidores
militares federais das Forças Armadas, altera dispositivos das Leis n!!s 6.880, de 9 de
dezembro de 1980, e 8.237, de 30 de setembro
de 1991, dispõe sobre o Auxílio-Funeral a
ex-Combatentes, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1· Fica instituída a Gratificação de Condição Especial de
. balho (GCET), devida mensal e regularmente aos servidores
~tares federais das Forças Armadas ocupantes de cargo mílitar.
parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças
prestadoras do serviço militar inicial.
Art. 2· A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET)será calculada obedecendo à hierarquização entre os diversos
ostos e graduações, dentro dos respectivos círculos das Forças Ar~adas e paga de 1· de agosto de 1995 até 31 de agosto de 1996, de
acordo com o Anexo 1, e a partir de 1· de setembro de 1996, de acordo
como Anexo UI.
Art. 3· Simultaneamente, até 31 de agosto de 1996, será concedída uma Gratificação Temporária aos servidores de que trata o art.
1., no valor constante do Anexo 11.

Parágrafo único. A Gratificação Temporária é acumulável com
a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) e:
a) não servirá de base para cálculo de qualquer vantagem ou
parcela remuneratória, ressalvadas aquelas de que tratam os arts.
35, 40, 42 e 86 da Lei n· 8.237, de 30 de setembro de 1991;
b) será considerada, até a sua extinção, para efeito de pensões e
remuneração na inatividade.

Art. 4· A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) passa a integrar a estrutura remuneratória dos militares da
ativa, inativos e pensionistas, prevista na legislação em vigor.
Art. 5· O inciso III da alínea b do § 1· do art. 3· da Lei n· 6.880,
de 9 de dezembro de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação:
«111 - os da reserva remunerada, e, excepcionalmente, os
reformados, executando tarefa por tempo certo, segundo regulamentação para cada Força Armada."

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

..

VIII - multa por ocupação irregular de Próprio Nacional
Residencial..
«Art. 86. Ao militar da reserva remunerada, exceto quando
convocado, reincluído, designado ou mobilizado, e, excepcional.
mente, ao reformado, que prestarem tarefa por tempo certo a
qualquer das Forças Armadas, será conferido adicionalpro labore
calculado sobre os proventos que efetivamente estiver percebendo.»

Art. 7' Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado
de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos
da Lei n' 5.315, de 12 de setembro de 1967, e que esteja percebendo
Pensão Especial, será concedido auxílio-funeral, para ressarcimento
das despesas efetuadas, até o limite equivalente ao valor do soldo de
segundo-tenente.
Parágrafo único. O auxílio-funeral será ressarcido pelo órgão
responsável pelo pagamento da Pensão Especial à pessoa que houver
custeado o funeral do ex-combatente, mediante requerimento.
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.492·13, de 5 de setembro de 1996.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revogam-se os arts. 41 e 100 da Lei n' 8.237, de 30 de
setembro de 1991.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir
Clóvis de Barros Carvalho
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ANEXO I
T bela de Escalonamento dos Fatores da Gratificação de
c:ndição Especial de Trabalho (GCET) (Conforme art. 2")
• (f: ter multiplicativo sobre o soldo de Almirante-de-Esquadra)
OficialB a

í_

Posto
_.

'.

te_de-Esquadra. General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro

~AlJnira:nte, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro
Vtee"
Almirante General-de-Brigada e Brigadeiro
Contra,

Fator
0,733

0,688
0,644

Ce.oítáo-de-Mar-e-Guerra e Coronel
~oitãrrde.Fragata e Tenente-Coronel

0,534

Csoitão-de.Corveta e Major
capitão-Tenente e Capitão

0,428
0,341

PíiJn:eiro-Tenente

0,302

rJi..ll'IlDdo-Tenente

0,266

'U

sobre o soldo de Guarda-Marinha)
- praças Especiais (Fator multiplicativo
Graduação

0,495

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

Fator
0,377

ABoirante e Cadete (último ano)

0,065

~irante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de Oficiais

daAeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais da Reserva
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)
,Aluno do Ooléeíc Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos)
Alunoda Escola de Formação de Sargentos

brumete
i ;J(j)rendiz-Marinheiro

e aluno de Órgãoa de Formação de Praças da Reserva

0,059
0,055'
0,049

0,049
0,049
0,040

~-Praças (Fator multiplicativo sobre o soldo de Guarda-Marinha)
Graduação

!.
Suboficial e Subtenente
,prfineiro-Sargento
:SUundo.Sargento
,Tei'ceiro-Sargento
.Cabo (engajado) e 'I'aífeíro-Mor
:Taireiro-de.Primeira Classe
:Taireiro-de.Segunda Classe

Fator
0,377
0,317

0,263
0,221

0,143
0,123

0,109
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Graduação
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de 1~
Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou Corneteiro
de 1e Classe e Soldado Pére-quedíete (engajado)

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de le Classe
(não-especializados), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim
ou Corneteiro de 2D Classe
Soldado do Exército e Soldado de 26 Classe (engajados e não-especializados)
Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3e Classe

Fator

0,089

0,082
0,065
0,049

ANEXO I!
I -

Oficias
Posto

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

Valor (R$)
453,30

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

425,40

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

398,40

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

330,30

Cepttão-de-Fragata e Tenente-Coronel

306,00

Capitão-de-Corveta e Major

264,30

Capitão-Tenente e Capitão

210,60

Primeiro-Tenente

186,90

Segundo-Tenente

164,70

11- Praças Especiais
Graduação
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

Valor (R$)
110,70

Aspirante e Cadete (último ano)

19,20

Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais da
Reserva

17,40

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

16,20

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

14,40

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

14,40

Grumete

14,40

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

12,00
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''''"'""=----------PraÇOll
1Ir.-

Graduação

Valor (R$)

110,70

'SubOficiBl e subtenente

93,00

!p;;;.eiro-Sargento

77,10

lleliundo-Sargento

65,10

~argento

~geJado) e Taifeiro-Mor

42,00

Taifeiro-de-PriIneira Classe

36,30

Taifeir<>-de-Segunda Classe
MaJinh ire Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de
ClaMe (~pecializado8. cursados e engajados), Soldado-Clarim ou
~te:'ro de l' classe e Soldado Pére-quedísta (engajado)

32,10

Marinheiro Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de l' Classe
(nlo-especi~zados).Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim
cuCorneteiro de ~ Classe

26,40

24,00

Soldado doExércitoe Soldadode 2" Classe (engajadose não-especializados)

19,20

Soldado-Clariro ou Corneteiro de 3' Classe

14,40

ANEXO III
Tabela de Cálculo da GCET
I

-

Oficiais (fator multiplicativo sobre o soldo de Almirante-de-Esquadra)
Posto

AImirante.de-Esquadra. General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro
Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro
Contra-Almirante. General-de-Brigada e Brigadeiro
CaDitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel
Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel
Capitão-de-Corveta e Major
Capitão-Tenente e Capitão
Primeiro-Tenente

Bezundc-Tenente

n-

Fator

1,466
1,376
1,288
1,068
0,990
0,856
0,682
0,604
0,532

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

Graduação
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial
IAapirante e Cadete (último ano)

Fator
0,754
0,130
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Posto
Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de Oficiaia da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais da Reserva
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos)
Aluno da Escola de Formação de Sargentos
Grumete
Aprendiz-Marinheiro e aluno de Órgão de Formação de Praças da Reserva
IH -

Fator
0,118

0,110
0,098
0,098
0,098
0,080

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

Graduação
Suboficial e Subtenente
Primeiro-Sargento
Segundo-Sargento
Terceiro-Sargento
Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor
Taífeíro-de-Primeíra-Olasee
'I'aífeíro-de-Segunde-Claese
Marinheiro, Soldado Fuzileiro' Naval, Soldado do Exército e Soldado de 111
Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou Corneteiro de 1e Classe e Soldedo-Péra-quedísta (engajado)
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de l' Classe (não especiaIizado), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro
de 26 Classe
Soldado do Exército e Soldado de 2' Classe (engajados e não especialiaados)
Soldado-Clarim ou Corneteiro de se Classe

Fator
0,754
0,634
0,526
0,442
0,286
0,246
0,218

0,178

0,164
0,130
0,098

Observações:
1 -

Valor do soldo de Almirante-de-Esquadra (Base para cálculo da GCET para os oficiais):

R$ 618,00

2 -

Valor do soldo de Guarda-Marinha (Base para cálculo da GCET
para 8S praças);

R$ 293,10

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.493-10, DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre os fundos que especifica e
dá outras providências.

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

Art,;n 165 § 9', da Constituição, e a lei ordinária a que se refere

:~ata o aio ú,rlco deste artigo, sã? mantidos os seguintes fundos,
O})~ágr lo decurso do prazo previsto no art. 36 do Ato das Disposi~~s P~tucionais Transitórias, e recriados pelo art. 6' da Lei n'
~ss dOnsS O de janeiro de 1991, os quais continuarão a funcionar nos
18·17
, da
e
1 .1 .
respectiva egis açao:
ter1IlOS

I _ Fundo de Compensação e Variação Salariais (FCVS);
II _ Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR);
III _ Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento (Funtrede).
Parágrafo único. No prazo de 120 dias após a promulgação da
1 . complementar de que trata o art. 165, § 9', da Constituição, o Poder
;iecutivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para
~dequar o funcionamento dos fundos de que trata este artigo às
disposições da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9' da
Constituição.

Art. 2' A adequação do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundai), ratificado
peloDecreto Legislativo n' 22, de 27 de agosto de 1990, às normas da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9', da Constituição, será
feita, igualmente, no prazo e pela forma previstos no parágrafo único
do artigo anterior.
Art. 3' Fica ratificada a recriação do Fundo Aeroviário e do
Fundo Nacional de Saúde, de que trata a Lei n' 9.276, de 9 de maio
de 1996, que continuam a funcionar nos termos da respectiva legislação.
§ l' Ao Fundo Aeroviário aplica-se O disposto no parágrafo
únicodo art. 1'.

§ 2' O Fundo Nacional de saúde extinguir-se-á no dia 31 de
dezembro de 1996, incorporando-se sua programação à da respectiva
entidade supervisora.
Col.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 10, t. 1, p. 4853-5217, out. 1996

4914
Art. 4° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.493-9, de 5 de setembro de 1996.
Art. 5° Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.495-11, DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS j Posep), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1° Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da Constituição e as Leis Complementares nº 7, de 7 de setembro de 1970, e nO
8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2° A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
II - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;
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III -

pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transb~enC1'as correntes e de capital recebidas.
fere
parágrafo único. As sociedades cooperativas, além da contribni_ sobre a folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contrita~ção calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorUl
de operações praticadas com não-associados.
rentes
Art. 3" Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se
fi turamento a receita bruta, como definida pela legislação do Imposto
Renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta
própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas
operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o Imposto sobre
OperaçõesRelativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido pelo
vendedordos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário.
Art. 4" Observado o disposto na Lei n'' 9.004, de 16 de março de
1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:

te

I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;

li - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;

III - ao transporte internacional de cargas óu passageiros.
Art. 5" A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes
varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto
novarejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente
a que se refere este artigo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t, 1, p. 4853-5217, out, 1996

4916
Art. 6º A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calcula.
da sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7º Para efeitos do inciso III do art. 2º, nas receitas correntes
serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Art. 8º A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
II -

0,65% sobre o faturamento;
um por cento sobre a folha de salários;

III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 9º À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
o PIS/Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2º
somente se aplica a partir de 1º de março de 1996.
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14 O disposto no inciso Ill do art. 8' aplica-se às autar'te a partir de l' de março de 1996.
"!lSsomen
QUI •
15. Os rendimentos auferidos ~os resgates de quotas ~e
Art investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
t\II!~odS ci~aneiro de 1996, sujeitam-se ao Imposto de Renda previsto:
ael I eJ
_ para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
.. .. de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
i\üi~o 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;
,JIIÍIlÍffi0'
- fin anceiras
.
de ren da vanave
" I, no caso
11 _ para as apI'icaçoes
d fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
n:immo, 51%do total de suas aplicações em ativos de renda variável.
Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
.. vestimenta ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
'111 ropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributa~~s, no que se r~fere à parcela relativa a 1995, nos termos da
legislação então VIgente.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
MedidaProvisória n' 1.495-10, de 5 de setembro de 1996.
.. Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
,públicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de l'
alloutubro de 1995.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
&pública.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

Art·

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.496-22, DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras prouídéncioe.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 1, p. 4853-5217, auto 1996
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Art. 1° Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2° Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Dacta),
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 3° As gratificações de que tratam os arts. 1°e 2°terão como
linúte máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior
e intermediário, observados o disposto no art. 2° da Lei nº 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n?
8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2° da Lei nO 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994.
§ 1° As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.

§ 2° Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. 1º
e 2º, quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;

b) linútadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.
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, N-o farão jus às gratificações os servidores cedidos nas

~: d: § 2' para o exercicio de cargos de direção, chefia e

condiçoes ento d~ nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
llSIlSsdsormstrito Federal e Munícipios.
Esta os,
§ 4' As gratificações a que se referem os arts. l' e 2' serão pagas
. to de forma não cumulativa, com a Gratificação de Ativi:d:o : :e trata a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5' As gratificações serão pagas a partir de l' de janeiro de
995 m valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
~~ :rugo, até a regulamentação de que trata o § 1'.
Art 4' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos pratos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
::';dor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5' O Anexo I da Lei n? 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
assa a ser o constante desta medida provisória para efeito de
~nquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Art. ()2 O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n' 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desdeque faça opção nos termos do art. 2' da Lei n' 8.911, de 11 de
julho de 1994.
§ l' O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional,
para o exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 e
DAS-4, ou equivalentes, quando optante pela remuneração do cargo
efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 2' O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e
doDesporto para o exercicio de cargo em comissão de nível DAS-3.

Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.496-21, de 5 de setembro de 1996.
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Art. 8· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO
(Medida Provisória n· 1.496-22, de 2 de outubro de 1996)
Valor
. Correspondente
Carreiras

Classes

Padrões

aos Padrões

doAnexo II da

Quant.

de
Cargos

Lei nll 8.460/92
Oficial de
Chancelaria

Assistente de
Chancelaria
Total Geral

Inicial
A
Especial
Subtotal

de I a VIII
deIaVlI
delaV

D·I a C-III
C-IV a B·IV
B·YaA-III

Inicial

de I a VIII
deIaVII
de I a V

D·I a C·III
C·IV a B-IV
B'YaA-III

A
Especial
Subtotal

500
350
150
1.000
600
420
180
1.200
2.200

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.497-23, DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças. controle, orçamento e planejamento,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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4921

-

I' Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produ.. ::;~ (GDP) das atividades de finanças, contr?le, orçamento e
tiVl . ento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
planeJaIJl
I _ da Carreira Finanças e Controle;

n_

da Carreira de Planejamento e Orçamento;

In _ da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
IV - de Técnico de Planejamento P-150! do Grupo TP-1500;
V _ de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
A: !icada (Ipea), em exercício de atividades de elaboração de planos e
O~aIJlentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § l' do art. 2' desta medida
PtQ\lÍsória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividadea quese refere este artigo será c~ncedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.
Art. 2' A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
oonto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nivel intermediário, observados o
disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limitesestabelecidos no art. 12 da Lei n' 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.

§ I' A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obecedendo critérios de desempenho individual dos servidores e
:matitucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de. 1995.
.§ 2' O número de servidores em exercicio em cada um dos
lUgãos,e entidades que integram os Sistemas de Controle Interno do
Poder Executivoe de Planejamento e de Orçamento da Administração
11IOI:Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n.lO, t. 1, p. 4853-5217, out.1996
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Pública Federal, bem como os em exercício nos seus respectivos órgãos
centrais, com pontuação acima de oitenta por cento do limite de
pontos fixados para a avaliação de desempenho individual não poderá
superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.

§ 3' O número de servidores de nível intermediário do Ipea, com
pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para
a avaliação de desempenho individual, não poderá superar trinta por
cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se
situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 4' Os servidores titulares de cargos de que tratam os incisos
I, Il, IV, V e VI do art. 1', quando cedidos para órgãos e entidades do
Governo Federal não integrantes dos Sistemas de Controle Interno
do Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração Pública Federal, bem como dos órgãos centrais desses sistemas, para o exercício na Vice-Presidência da República ou de cargos
em comissão, de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, DAS-4, ou equivalentes, perceberão a Gratificação de Desempenho e Produtividade.
§ 5' Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 4', para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 6' A Gratificação de que trata o art. l' será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 7' A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de l' de março de 1995, em valor equivalente a setenta por
cento do previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e
36% para o nível superior, até a regulamentação de que trata o § 1'.
§ 8' Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.

Art. 3' A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
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de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e c1assificatória e a segunda constituída de curso de formação.
Parágrafo único. As carreiras e o cargo de que trata o caput deste
artigo ~xigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em nível de pós-graduação.
Art. 4Q Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ 1Q A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
0,1820% do maior vencimento básico do nível superior, observado o
disposto no art. 2Q da Lei n Q 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei n Q 8.460, de 1992, e no art. 2Q da Lei nQ 8.852, de
1994.
§ 2Q A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucionais do ministério, conforme dispuser ato conjunto dos
Ministros de Estado das Relações. Exteriores e da Administração
Federal e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3Q Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargo em comissão, aplica-se o disposto nos §§ 4Q e 5Q do
art.2Q•
§ 4Q A Gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n" 13, de 1992.

§ 5Q A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de jQ de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2Q•
Art. 5Q O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
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Art. 6· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.497-22, de 5 de setembro de 1996.
Art. 7· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1996, 175· da Iudependência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.498-22, DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências.

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

Seção!
Da Estrutura
Art. 1· A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa
Militar.
§ lº Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 1, p. 4853-5217, auto 1996
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b) o Advogado-Geral da União;
c).

o Alto Comando das Forças Armadas;

d) o Estado-Maior da Forças Armadas.
§ 2' Junto à Presidência da ~epúblicafuncionarão, como órgãos

ta do Presidente da Repubhca:

de'conBul

a) o Conselho da República;
b)

o Conselho de Defesa Nacional.
Seção II
Das Competências e da Organização

Art. 2' À Casa Civil da Presidência da República compete as-

SIStIr direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na intemção da aç~o do gover~o, na verificação prévia .e supletiv:, da
COJI8titucionahdade e legalIdade dos atos presidenciais, no relacionallIento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da AdministraÇão Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do. conselho do Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até
CInCO Subchefias, sendo uma Executiva.

Art. 3' À Secretaria-Geral da Presidência da República compete ássistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
dllSelllpeu1Io de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execução das atividades administrativas da Presidência da República
8Ilullletivamente da Vice-Presidência da República, tendo como esmItura básica:
I II -

Gabinete;
Subsecretaria-Geral;

III -

Gabinete Pessoal do Presidente da República;

IV -

Assessoria Especial;

V -

Secretaria de Controle Interno.
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Art. 4' À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o Gabinete e até
quatro Subsecretarias, sendo uma executiva.

Art. 5' À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 6' À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o Gabinete e até cinco Subchefias, sendo uma
executiva.

Art. 7' Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental, dividindo-se em dois níveis de atuação:
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Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de EsI
s titulares dos órgãos essenciais da Presidência da RepúbliflIdo, Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presideneaep~tpública, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
te. ';te d~ Casa Civil, e ~ecretariado P?r um dos membros para este
: . designado pelo PresIdente da Repubhca;
I _ Cámal'as do Conselho de Governo, com a finalidade de
. ~ar políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as comfól'Jll ias de um único ministério, integradas pelos Ministros de
petêd~ das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo
=stro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ l' Para. desenvol~er as ,:çõ,;s executiv,:'s das C~mar?-s mennadas no inCISO Il, serao constituídos Comitês Executivos, íntegra:i°s pelos Secretários Executivos dos ministérios, cujos titulares as
o °tegram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da
~pública, presididos por um de seus membros, designado pelo MiniStro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2' O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
doPresidente da República.
§ 3' É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais Cãmaras.

1

Pt

o

§ 4' O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demaisCâmaras de que trata o inciso II do caput.

§ 5' O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funeíonamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso II do
caput e o § 1'.

Art. 8' Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República, em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
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Judiciário quando impugnado ato, ou omissão presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar n· 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9· O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa NacionaI, com a composição e as competências previstas na Constituição,
têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis n·s 8.041,
de 5 de junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
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. para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
.
à fome e à pobreza.
parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
ompetên cias do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
C
ea as
que se refere o art 2°
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CAPÍTULO II
Dos Ministérios
Seção I
Da Denominação

Art. 13.
I
II
III
IV

V
VI
VII
VIII
IX
X

XI
XII
XIII
nia Legal;
XIV

XV

XVI
XVII

São os seguintes os Ministérios:
da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;
da Agricultura e do Abastecimento;
da Ciência e Tecnologia;
das Comunicações;
da Cultura;
da Educação e do Desporto;
do Exército;
da Fazenda;
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinha;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazôde Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
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XVIII
XIX
XX

da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.

Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos Ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.

Seção II
Das Áreas de Competência
Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;

e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;

fJ desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil (Sipec);
II a)

Ministério da Aeronáutica:

política aeroespacial nacional civil e militar;

b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento
da Força Aérea Brasileira;

c) defesa aérea nacional;
d)

operação do Correio Aéreo Nacional;
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e) orientação, ~n~enti,:,o, apoio e contro!e das atividades aeronáuticas civis e COmerCIaIS, pnvadas e desportivas;
f> estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização
u concessão, da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os serviços de
~poio necessário à navegação aérea;
g) orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de pesquisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com
08 assuntos aeronáuticos e espaciais;
h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica
e espacial;
i) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
aeronáutica e dos serviços de apoio necessário à Força Aérea Brasileira e à aeronáutica civil;
III - Ministério da Agricultura e do Abastecimento:
a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;

b) produção e fomento agropecuário;

c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;

e) defesa sanitária animal e vegetal;

f> fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e da água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;

j) meteorologia e climatologia;
1)

desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;

m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
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n) assistência técnica e extensão rural;

IV - Ministério da Ciência e Tecnologia:
a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de dese11:volvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;
V - Ministério das Comunicações:
a) política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;
b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;

c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências;
d) serviços postais;

VI -

Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;

b) proteção do patrimõnio histórico e cultural;

VII - Ministério da Educação e do Desporto:
a) política nacional de educação e política nacional do desporto;
b) educação pré-escolar;
c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;
d)

pesquisa educacional;

e) pesquisa e extensão universitária;

fJ magistério;
g) coordenação de programa de atenção integral a crianças e
adolescentes;

VIII -

Ministério do Exército:
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'ca militar terrestre;
'zação dos efetivos, aparelhamento e adestramento das

a) políti

b) orgaIJl

forÇIIB terrestres;

.'
. .
estudos e pesqUIsas do mteresse do Exército;
d) lanejamento estratégico e execução das ações relativas à
asa J:terna e externa do Pais;
del1 e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa
- c)

preaó

_

"-

f) p~cipa.ção n~ preparo e na execuçao da mobilização e des-

mobilizaçao naClOnalS,
g) fiscalização das atividades envolv.e~do armas, munições, exlesivos e outros produtos de mteresse militar;
P h) produção de material bélico;
IX - Ministério da Fazenda:
a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupllllça popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização
nrrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e)

administração patrimonial;

f! negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X-

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

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

h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI - Ministério da Justiça:
a) defesa da ordemjuridica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais;
b) política judiciária;

c) direitos dacidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;
f) defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;

I) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;

XII -

Ministério da Marinha:
a) política naval e doutrina militar naval;
b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças

navais;
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lanejamento estratégico e emprego das Forças Navais na

)
c
p·

defesado Pais;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da

MariJlha;
polftica marítima nacional;
f) orientação e controle da marínha mercante e das demais
. 'dades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da
IltíVl
'ai',
defesa nacton
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
e)

h) adestramento militar e sup_ervisã,o de adestramento civil no
interesse da segurança da navegaçao nacional;
i) polícia naval;

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

política integrada para a Amazônia Legal;

XIV - Ministério de Minas e Energia;
a)

geologia, recursos minerais e energéticos;

b)

aproveitamento da energia hidráulica;

c) mineração e metalurgia;
d)

petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;

XV a)

Ministério do Planejamento e Orçamento:

formulação do planejamento estratégico nacional;
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b) coordenação e gestão do sistema de planej amento e orçamento
federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;

e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;
f) formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
j) defesa civil;

l) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;
XVI - Ministério da Previdência e Assistência Social:
a) previdência social;
b) previdência complementar;

c) assistência social;

XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;
b) relações diplomáticas eserviçosconsulares;

c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;

e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;
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){VIII -

Ministério da Saúde:

a) p olítica nacional de saúde;

,

coordenação e fiscalização do Sistema Unico de Saúde;
ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
saúde
)
c 'de individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
da sau
b)

ÍIldios;

d) informações de saúde;
e)

insumos críticos para a saúde;

(J ação preventiva eu; geral, vigil~ncia,e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aereos;
g) vigilãncia de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;
XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;
b)

trabalho e sua fiscalização;

política salarial;
d) formulação e desenvolvimento profissional;
c)

relações do trabalho;
(J segurança e saúde no trabalho;
e)

g) política de imigração;

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aqua-

viário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;

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

SeçãoIlI
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis

Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada Ministério Civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
II -

Gabinete do Ministro;
III - Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda.
§ 1· No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar n' 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
§ 2' Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
Secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as funções
que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.
§ 3' Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas Subsecretarias.

SeçãoN
Dos Órgãos Específicos

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

III - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do ConseIh Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Infor~tica e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
~ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacioal de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
n
t .
até quatro secre anas;
IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho
Nacionalde Comunicações, até três secretarias;

V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até sete secretarias;
VII- do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1º, 2º e 3·
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
doComitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e
da Juuta de Programação Financeira, até sete secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
alémdo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até cinco
secretarias;

IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
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Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Comitê do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, até quatro secretarias;
XI

do Ministério de Minas e Energia, até duas secretarias;

XII
do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissâo de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional da
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria-Geral da Previdência
Social, até três secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até três subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;
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-

xv -

do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
'de e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
Sa~.... 15 da Lei n Q 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas secretarias;
no tu··
XVl - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
d Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
Ddiberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco secreta-

rias;
XVlI - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três secretarias.
§ 1Q São mantidas as estruturas básicas dos ministérios milita-

res.

§ 2Q O Conselho de Política Externa, a que Se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral
Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.

CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção
e Criação de Orgãos e Cargos'
Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de.Comunicação Social da Presidência da República;
H - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;
IH - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
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v - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Rs,
forma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
VII -

na Secretaria-Geral da Presidência da República:

a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;
b) a Assessoria, em Assessoria Especial.
Art. 18. Ficam transferidas as competências:

I -

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;

II - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal:
a) da Secretaria de Irrigação do Ministério da Integração Regio-

nal;
b)

do Jardim Botânico do Rio de Janeiro;

III - para a Casa Civil da Presidência da República, da Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, do
Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social, da
Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar Social;
V -

para o Ministério da Justiça:

a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;
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tribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei n· 5.768, de 20

b) abro de 1971, pelo art. 14 da Lei n· 7.291, de 19 de dezembro

dadez"!'e nos Decretos-Leis n·s 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
de 1~ 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em ato
204) e dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
to
CO~1ho Monetário Nacional;
Co VI _ para a Secretaria Executiva, em cada Ministério, das
tarias de Administração-Geral, relativas à modernização, infor::~a, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento

alinanÇa8;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
d República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
c~a Civil da Presidência da República;
VIII - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) do Conselho Superior de Desportos, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(índesp), de que trata o § 1· do art. 33 desta Medida Provisória;
b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo - Fundesp, para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp).
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do PlanejaIJ\ento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei n·
7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
aoMinistério do Bem-Estar Social;
II

o Ministério do Bem-Estar Social;

III -

o Ministério da Integração Regional;

IV -

no Ministério da Justiça:

a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
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b) a Secretaria de Polícia Federal;

c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;

V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
as Secretarias de Administração Geral, em cada MinisVII
tério;
VIII
no Ministério da Educação e do Desporto:
a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;

c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
UI - defesa civil

Art. 21 -

Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;
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II

de Secretário das Secretarias de Habitação; de Sanea-

da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
nento, e
~

,O!'isl;IV _ de Presliden t,8 ,~s
d F un d açces
- de que t rat a o inciso
. . I do
19 desta medida provIsona;

111'.

V _ de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
ultor Jurídico, ,:os Ministérios de que tratam os incisos II e III
~';t. 19 desta medIda provisoria;
VI - de Secretário de Administração G_e~al, nos ministérios
M'lis de que trata o art. 13 desta medida provisoria:
VII _ de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
deSubchefe de Divulg~ção e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da Repubhca;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos
ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.

Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministros de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
é Goordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
A:dministração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de' Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
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Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26 terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado; de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
II -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;

III - manter intercâmbio com organismos públicos e privados
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3° do art. 7° desta medida provisória será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § 1°,inciso Il, da Constituiçâo, para incluir o-titular da Secretaria
Especial a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
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Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municipios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ 1" A quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços e eles
descentralizados.
§ 2" Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
saúde ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que
já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou
termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3" Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito
Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas
em decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta
Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existentes independentemente de estarem ou não patrimoniados.
§ 4" Durante o processo de inventário, o Presidente da Comissão do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
.Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro
de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado os
reqnisitos previstos na legislação pertinente.
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Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até 31 de
dezembro de 1996, os servidores da Administração Federal indireta,
não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou
assessoramento que, em 19 de novembro de 1992, se encontravam à
disposição de órgãos da Administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesas previstos
na Lei Orçamentária Anual.
Art. 30. No prazo de 180 dias, contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso N aciona! projeto de lei dispondo sobre à criação, a estrutura, a
competência e as atribuições da Agência Brasileira de Inteligência
(Abin),
§ 10 Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
composta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de Administração-Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
previstas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2 0 Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinculado à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados
à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se refere
o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à
Secretaria-Geral da Presidência da República.

Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências
estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados,
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transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificações dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n' 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal com a finalidade de promover e
desenvolver a prática do desporto.
§ l' O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma Diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
§ 2' As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.

Art. 34. Fica o Jardim Botânico do Rio de Janeiro transformado
em Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Río de Janeiro, passando a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com' a finalidade de promover, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos
f1orísticos do Brasil.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 35. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
n' 8.216, de 13 de agosto de 1991.
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Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que Se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.

Art. 36. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 4' e § 2' do art. 5' do Decreto-Lei n' 200, de 25 de
fevereiro de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão
de assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro
de Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas ou em fase final de realização, com base na autorização concedida
pela Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgão da estrutura do

ministério.

Art. 37. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização e reorganização e o funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 38. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, as funções
e atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de
forma a separar as funções e atividades diversas da utilização de
recursos hídricos, côm o objetivo de transferi-Ias para a Secretaria
Especial, do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 39. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;

II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
na forma estabelecida em regulamento;
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IH - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça.
Art. 40. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e das entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventadança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e as funções estritamente
necessários à continuidade das atividades de prestação de contas
decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos órgãos extintos e seus antecessores.

Art. 41. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordiná'rio dos Esportes autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1996,
servidores do Ministério da Educação e do Desporto e suas entidades
vinculadas, para ter exercício naquele Instituto.
Art. 42. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
Art. 43. O art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei nO 842, de 9 de setembro de 1969, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 47. A autorização para o funcionamento, o credenciamento e o recredenciamento periódico de universidade ou estabelecimento isolado de ensino superior, e o reconhecimento de
cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, e bem
assim a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições
de ensino superior não-universitárias, serão tomados efetivos,
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em qualquer caso, mediante ato do Poder Executivo, após pare.
cer favorável do Conselho de Educação competente.»
Art. 44. O art. 17 da Lei n' 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregu.
lar sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel
estiver ocupado.
§ l' O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.
§ 2' Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada em julgado, o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição do
juízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo.»
Art. 45. O art. 3' da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregadores, além de um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
I
II

Ministério do Trabalho;
Ministério do Planejamento e Orçamento;

UI

Ministério da Fazenda;

IV

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;

V
VI

Caixa Econômica Federal;
Banco Central do Brasil.

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

})
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Art. 46. O art. 22 da Lei ~'9.028, de 12 de abril de 1995, passa
. ar com a segumte redação:
11 \IIgor
"Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus ór'"os inclusive os a ela vinculados, nas suas respectivas áreas de
g~uação, a representação judicial dos titulares dos Poderes da
~epública, de órgãos e de ocupantes de cargos e funções de
direção em autarquias e fundações públicas federais, concernente a atos praticados no exercício de suas atribuições institucionais
OU legais, competindo-lhes, inclusive, a impetração de mandado
de segurança em nome desses titulares ou ocupantes para defesa
de suas atribuições legais.»
Art. 47. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dosrepresentantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 48. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho
de Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do
Brasil.
Art. 49. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias n's 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de l' de março de 1995, 962, de 30 de
março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995,
'1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996,
"1.302, de 9 de fevereiro de 1996, 1.342, de 12 de março de 1996, 1.384,
de 11 de abril de 1996, 1.450, de 10 de maio de 1996, 1.498, de 7 de
junbode 1996, 1.498-19, de 9 dejulho de 1996, 1.498-20, de 8 de agosto
.de 1996,1.498-21, de 5 de setembro de 1996.
Art. 50. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 51. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei n' 8.490,de 19 de novembro de 1992, os §§ 1', 2' e 3' do
art. 22 da Lei n? 5.227, de 18 de janeiro de 1967, o parágrafo único do
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art. 2' do Decreto-Lei n' 701, de 24 de julho de 1969, e os §§ l' e 2' do
art. 36 da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.499-31, DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:

TÍTULO r
Das Finalidades do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo

Art. l' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo visa à
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes,
bem como de órgão da Administração Pública Federal, tem as seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
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II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Federal, bem
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito
privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
VI - apoiar o controle externo no exercicio de sua missão
institucional.

TÍTULorr
Da Organização, Estrutura e Competências
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura

Art. 3' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Art. 4' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I
II

III

o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
a Secretaria Federal de Controle;
a Secretaria do Tesouro Nacional;

as unidades de controle interno dos ministérios militares,
IV
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da PresiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 1, p. 4853-5217, out. 1996
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dência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ 1º Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 2º As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 5º Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do Sistema de Controle Interno,
denominadas Secretarias de Controle Interno, com atuação nos ministérios civis, exceto o Ministério das Relações Exteriores;
II - as unidades regionais do Sistema de Controle Interno nos
Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;

III -

a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.

Art. 6º Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente ao qual a
entidade esteja vinculada.
Art. 7º Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
II - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro N acionaI pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
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IH - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
IV - estabelecer normas e critérios para a utilização dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.

Art. 8· O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
CAPÍTULO H
Das Competências
Seção I
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão

Art. 9· Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2· desta'medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
H - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
UI - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional;
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v - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no ãmbito da Administração
Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
XI
União;

exercer o controle da execução dos orçamentos da

XII - estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e da
fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos
da União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
nas entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de
Controle Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de
recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência e de atuação.
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Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade

Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2" desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Unica do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
II - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sobre a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e nas entidades da Administração
Pública Federal;
X - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
Xl - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
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informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;

XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos 'Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.

TÍTULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ 1Q Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas

Esta-

tais;

c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;
e) a Secretaria de Orçamento Federal;
fJ a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.
§ 2Q OS órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planeja.
mento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.
§ 3Q Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
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demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
§ 4' Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5' Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de
outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos
integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão
o acompanhamento e a avaliação dos planos, das programas e das
ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação da
gestão de recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder
Executivo.
TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos

Art. 12. Os ocupantes dos cargos das Carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4' e 11 desta medida provisória
poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme dispuser ato
do respectivo Ministro de Estado.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de
Planejamento, P-1501 do Grupo P-1500, criada pelo Decreto n"
75.461, de 7 de março de 1975,. integram a estrutura de recursos
humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder
Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento.
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§ l' Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei nº 7.834, de 6
de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgãos,
entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de Estado
e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
§ 2º Em caráter excepcional, os servidores da categoria funcional de Técnico de Planejamento, P-1501, do Grupo P-1500, poderão
ter exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao
Ministério do Planejamento e Orçamento, mediante ato do respectivo
Ministro de Estado, aplicando-se, no caso, a restrição imposta no § 5'
do art. 2' da Medida Provisória n' 1.497-23, de 2 de outubro de 1996.
Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei nº 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.

CAPÍTULO II
Das Nomeações
Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Município;
II - punidas, em processo disciplinar, mediante decisão da
qual não caiba recurso em âmbito administrativo, por ato lesivo ao
patrimônio público de qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n? 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo únicó. As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 1, p. 4853-5217, out. 1996
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quem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou
de patrimõnio, na administração direta e indireta dos Poderes da
União, bem como de membros para comporem as comissões de licitaçãO.
Art. 16. Os Secretários Federal de Controle e do Tesouro Nacional serão nomeados pelo Presidente da República.

Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias

Art. 18. Além das proibições contidas no art. 117 da Lei n"
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I II -

atividade político-partidária;
profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ I" Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio.
§ 2" O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos sob
sua fiscalização, obtidos em decorrência do exercício de suas funções,
utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.

§ 3" Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.
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Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os
dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos da União.
Art. 21. Aos dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Interno, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, nas
respectivas áreas de atuação, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação
legal, ou em desacordo com a classificação funcional-programática
constante do Orçamento Geral da União.

TÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos
de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.
Art. 24; O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda disporá
sobre a área de atuação de cada unidade seccional do Controle
Interno, que, excetuando o Ministério das Relações Exteriores, poderá abranger mais de um ministério civil e suas entidades vinculadas
e supervisionadas.
Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
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secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.

Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1996, servidores públicos de suas entidades,
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional e na
Secretaria Federal de Controle, independentemente da ocupação de
cargo em comissão ou função de confiança.
Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:

I -

o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

II Estatais;

o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas

III -

a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas

Estatais.
Parágrafo único, Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento 'da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
§ 1º O conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.
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§ 2· O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.

Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I -- estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
11 -- aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;

Hl -- aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;

IV -- estabelecimento da política de operaçôes de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
VI -- aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
beneficios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII -- aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIU -- estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;

IX -- estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.
Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I -- como membros permanentes:
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-aI o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que
presidirá;
bI oMinistro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presidente;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
- ' do Mini
" da
dI otitular da S ecretari
ana de P o1"ítíca E cononuca
msteno
Fazenda;

II -

como membros não-pennanentes:

e) o Ministro ~e Est~~o do Tr,abalho, nas r~uniões em que for

objetode deliberaçao matena salanal ou trabalhista;
b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.
§ 1" Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenaçãoe Controle das Empresas Estatais, a critério do Presidente, sem
direito a voto:
I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse
específico das respectivas empresas;
II - os titulares de outros órgãos e entidades da Administração
Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.
§ 2" A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3" Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários-Executivos.
§ 4" O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.
Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais dos
órgãosde que trata esta medida provisória, fica mantida a especificação
dos respectivos cargos vigentes em 26 de setembro de 1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
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Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei nº 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
«Parágrafo único. Excepcionalmente, nas unidades seccionais
do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado para o
exercício de FG servidor efetivo dos quadros dos órgãos em que a Ciset
tiver atuação.»
Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.499-30, de 5 de setembro de 1996.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília,2 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO
(Medida Provisória nº 1.499-31, de 2 de outubro de 1996)
Situação
D.L.2.346

Situação
Anterior

Situação
Nova

Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

3.000
4.000

1.457
2.444

4.500
2.500

Total

7.000

3.901

7.000

Denominação

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.500-15, DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Dá nova redação aos arts. 24, 26 e 57 da

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição) institui normas para licitação e contratos da Administração Pública e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. l' Os arts. 24, 26 e 57 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de
1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 24

..

XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente
à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela
Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais do fomento à
pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico."

«Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2' e 4' do art. 17 e
nos incisos lU a XXI do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8' desta lei
deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo
de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
Parágrafo úuico. .

.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados.»
«Art. 57. ..
..
U - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições
mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;
§ 4' Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata
o inciso U do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses..

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.500-14, de 5 de setembro de 1996.
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Art. 3Q Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.501-14, DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q OS arts. 5Q, 10, 11, 16 e parágrafo único do art. 29 do
Decreto-Lei n? 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n Q2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n Q7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n'' 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguinte alterações:
«Art. 52
.

III .
a) por belonaves) nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;
b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;
IV .
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c) exportados temporariamente para outro país e condicionados a reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em cada
caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a importação destina-se a fin~ exclusivamente militares e é de interesse
para a segurança nacional;
e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de im~ortadores e o valor global, por entidade, das importações autonzadas;

V -

..

.........................................................................................................
b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas juridicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;

c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei n· 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2· do art. 1· da Lei n· 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
d) importadas pela União através de órgão federal da Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;
e) que retornem ao País nas seguintes condições;

1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos
autorizados;
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2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;

fJ que sej am destinadas ao consumo ou industrialização na
Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental, excluídas armas,
munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de
passageiros;
g) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
h) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;

i) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.

§ 1º Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.
§ 2º Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à
parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:

1. trânsito aduaneiro;

2. entreposto aduaneiro;
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3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:

1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco.»
«Art. 10. ..

..

1-

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.
........................................................................................................»

"Art. 11. Os valores depositados nas contas especial (art.
8', inciso HI) e vinculada (art. 10) poderão ser aplicados pelo
agente financeiro em operações de mercado aberto, com títulos
públicos federais, de emissão do Tesouro Nacional, revertendo-se
o produto da aplicação à conta do Fundo da Marinha Mercante."
«Art. 16. ..

.

I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:

1. para construção de embarcações em estaleiros brasileiTOS;

2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
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3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasílsj,
ros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;

c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;

e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;

fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;

U -

no pagamento ao agente financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos
contratados com o beneficiário;

b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;

c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 5Q do art. 12 do Decreto-Lei n Q 1.801, de 18 de agosto de 1980,
ou contratadas até 31 de dezembro de 1987;

UI - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
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valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ 1º As comissões de que tratam as alíneas b e c do
inciso II deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário
Nacional e revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida assumida pela União, na qualidade de sucessora da extinta Superintendência Nacional da
Marinha Mercante (Sunamam).
§ 2º As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos III e IV, deste artigo,
terão seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no
art. 26."
«Art. 29
.
Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação."
Art. 2º Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ 1º A autorização concedida nos termos do caput deste artigo
fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 2º Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3º Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
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liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei n?
2.404, de 1987, com a redação dada pelo art. l' desta medida provisória.

§ 4' O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.
§ 5' A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a emissão de titulo do Tesouro Nacional, com registro na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).

§ 6" Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer
obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade com o
disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimentoaté a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.
Art. 3' Não se aplica ao disposto no inciso V, alínea c, do art. 5'
do Decreto-Lei n' 2.404, de 1987, as operações realizadas nos termos
do § 2" do art. l' da Lei n" 8.402, de 1992.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.501-13, de 5 de setembro de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6" Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18, 19 e 20 do Decreto-Lei n'' 2.404, de 23 de dezembro de 1987, e o
art. 11 da Lei n' 7.742, de 20 de março de 1989.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Alcides José Saldanha
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.502-9, DE 2 DE OUTUBRO DE 1996.
Dá nova redação aos arts. 14, 18 e 49 da
Lei n' 9.082, de 25 de julho de 1995, que
dispõe sobre as diretrizespara elaboração da
Lei Orçamentária de 1996.

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere
62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com
o art .
forçade lei:
Art. l' Os arts. 14, 18 e 49 da Lei n' 9.082, de 25 de julho de
1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art.14

.

.........................................................................................................

§ 3º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação origina)",

«Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na lei orçamentária anual, para Estados, Distrito Federal
ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e
contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma
da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação
específica e as repartições de receitas tributárias e as destinadas
a atender a estado de calamidade pública legalmente reconhecido
mediante ato ministerial, e dependerão da unidade beneficiada
comprovar, no ato da assinatura do instrumento original que:
........................................................................................................ »

«Art. 49. ..

.
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§ 4' Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo
as dotações para atendimento de despesas com:

I - pessoal e encargos sociais;
II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;
III - pagamento do serviço da dívida;
IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Unico de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito supervisão do Ministério da Fazenda;
VI -

recursos sob

o Sistema Nacional de Defesa Civil;

VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII execução em
partida;
IX
doações;
X
XI

os subprojetos e subatividades que estavam em
1995, financiados com recursos externos e contraos subprojetos e subatividades financiados com
a atividade Crédito para Reforma Agrária;
pagamento a bolsas de estudo;

XII
pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT).
XV -

pagamento de compromissos contratuais no exte-

rior.»
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.502-8, de 5 de setembro de 1996.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 10, t. 1, p. 4853-5217,

OUt.

1996

-

4979

Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua

publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.503-5, DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito extraordinário no valor
de R$ 21.000.000,00. para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado'com o § 3' do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996),
emfavor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta medida
provisória.
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.503-4, de 5 de setembro de 1996.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 4.10.1996, pág. 19820.
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MEDIDA PROVISÓRIAW 1.504-7, DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A., e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), mediante
a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), nas modalidades
nominativa e negociável, com prazo máximo de quinze anos e prazo
mínimo de resgate de três anos, para principal e encargos, e taxas de
juros calculada na forma do § 3° do art. 2° da Lei nO 8.249, de 24 de
outubro de 1991;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da
carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo;

III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n" 8.031, de 12
de abril de 1990, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária
Federal, de que trata a Lei nO 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V ;- pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Indice Geral de Preços -Disponibilidade Interna (IGP-DI)
da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se

refere

O

art. 10 da Lei n'' 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
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pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento
de efeito equivalente, no período compreendido entre 1º de julho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição
financeira, no mesmo período;
b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas
aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre 1º de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;
.

c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial
entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e juros
de 21 % ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e juros
de nove por cento ao ano - em empréstimo concedido, por aquela
instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, em
1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
N acionaI, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos
de Trabalho criados pela Portaria MF nº 150, de 26 de abril de 1995,
cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Prcagro), incidentes a partir da vigência da Lei nº
8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado
semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre
o custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A. e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento
ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de Leite,
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no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes
(PNLCC).
§ 1Q Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo,
considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data da publicação desta
medida provisória ou à data da alienação, prevalecendo o maior preço
apurado.

§ 2 Q O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso 1.
§ 3Q As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas' em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.

§ 4 Q O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional,
semestralmente, até a quitação do débífO;-os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5Q A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão
efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.
Art. 2 Q As dívidas da União, a que se referem os incisos V a VIII
do art. 1Q desta medida provisória, assim como as dívidas da União
para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas, certas e
exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF n" 150,
de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos (Cetip).
Parágrafo único. Os títulos a que se refere o caput deste artigo,
cujo prazo de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão
atualizados pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até
quinze por cento ao ano.
Art. 3Q Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
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bro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy W
S •A. , mediante
o pagamento do saldo devedor atualizado
de setelUw;o
~
_
"areu'erida operaçao.
da

<f1rsZO

Art 4·

As disponibilidades financeiras dos Fundos a que se
parágrafo único do art. 6" do Decreto-Lei n" 2.295, de 21 de
refere bro de 1986, e o art. F da Lei n· 8.150, de 28 de dezembro de
1l9o;~~erão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública
1 d '_1 na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
fe er....,
parágrafo úni~o: . O disposto no. caput deste artigo aplica-se à
cela de dispombIhdades financeiras do Fundo de Amparo ao
~ba1hador (~AT) apli;adas em títulos d<: Tesouro Nacional, na
forxn a do art. 9- da LeI n- 8.019, de 11 de abnl de 1990.
IU'

O

Art. 5· As sociedades de economia mista de capital aberto,
detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
'uste de correção monetária do ativo pennanente e do patrimônio
~quido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei n"
8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldopara a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar, express",?en~e,
provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primerro
semestre de 1994.
Art. 6· O art. 2· da Lei n" 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3·:
«§ 3· Será admitida, para fins de cálculo dos juros das NTN,
a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do Tesouro
Nacional (LTN), colocadas junto ao público no inicio de cada
período de fluência da taxa de juros, ou, na Sua impossibilidade,
a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil."

Art. 7· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.504-6, de 5 de setembro de 1996.
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Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 2 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir

MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.505-7, DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Altera os arts. 2~, 3~, 4ª, 51! e 71! da Lei n'!
8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a contratação por tempo determinado
para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 2', 3', 4', 5' e 7' da Lei n" 8.745, de 9 de dezembro
de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

..

VII - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;

VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)."
«Art. 32

.

§ 2' A contratação de pessoal, nos casos dos incisos V, VI e
VIII do art. 2', poderá ser efetivada à vista de notória capacidade
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técnica ou científica do profissional, mediante análise do curriculum nitae.»
«Art. 4Q

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.........................................................................................................

UI -

doze meses, no caso dos incisos IV, VU e VIU do

art. 29 ;

.........................................................................................................

§ 1º No caso do inciso U deste artigo, os contratos poderão
ser estipulados pelo prazo mínimo de trinta dias, admitindo-se
renovações desde que o prazo total não exceda o limite estabelecido no mesmo inciso.
§ 2º Nos casos dos incisos V e VI do art. 2º, os contratos
poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos.»

"Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento."
«Art. 7 9

.

U - nos casos dos incisos I a III e V a VIII do art. 2º, em
importância não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do
serviço público, para servidores que desempenbem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho;
UI - no caso do inciso UI do art. 2º, quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso U
deste artigo.
........................................................................................................»
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Art. 2' Os contratos por tempo determinado, celebrados:
I - com fundamento no art. 17 da Lei n' 8.620, de 5 de janeiro
de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
II - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2',
inciso II, da Lei n" 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de dezembro de 1996;
III - para atividades de análise e registro de marcas e patentes
pelo INPI, de que trata o art. 2', inciso VIII, da Lei n" 8.745, de 1993,
poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de
1997.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.505-6, de 5 de setembro de 1996.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5' Fica revogado o parágrafo único do art. 5' da Lei n'
8.745, de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Dornelles
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.513-2, DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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-

Art. 1e Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
. ai da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
~\tério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$
ro:ooo.OOO,OO (cento e seis milhões de reais), para atender à progra'a-o constante do Anexo I desta medida provisória.
JIlaç
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
terior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado
: Anexo II desta medida provisória.
Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de RodageJll, na forma do Anexo lII.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.513-1, de 5 de setembro de 1996.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 4.10.1996, págs. 19821119822.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.514-2, DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização de instituições financeiras, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:
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Art. l' A redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos
estabelecidos nesta medida provisória, preferencialmente mediante
a privatização, extinção, ou transformação em instituição não financeira ou agência de fomento, de instituições financeiras sob controle
acionário de Unidade da Federação.
Parágrafo único. A extinção das instituições financeiras a que
se refere o caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária legalmente admitida.
Art. 2' A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta medida
provisória.
Art. 3' Para os fins desta medida provisória, poderá a União, a
seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-Ia ou extingui-Ia;
II - financiar a extinção ou a transformação da instituição
financeira em instituição não financeira ou agência de fomento,
quando realizada por seu respectivo controlador;
III - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira, ou prestar garantia a financiamento
concedido pelo Banco Central do Brasil para o mesmo fim, segundo
normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas, e
refinanciar os créditos assim adquiridos; ou
V - em caráter excepcional e atendidas as condições especificadas no art. 5', financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização.
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§ l' A adoção das medidas autorizadas neste artigo será precedida das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da
Unidade da Federação respectiva.
§ 2' Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros
contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as
condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3' O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo será
precedido da assunção, pela Unidade da Federação, das dívidas de
responsabilidade das entidades por ela controladas.

Art. 4' Observado o disposto no artigo seguinte, as autorizações
de que tratam os incisos IH e IV do artigo anterior restringem-se aos
casos em que haja:
I -

lei específica da Unidade da Federação autorizando:

a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;
b) a utilização do produto da privatização no pagamento do
financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos HI e IV
do artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com
esta; e
c) o depósito, junto ao Banco Central do Brasil, das ações de sua
propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou

H - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei n' 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.
Art. 5' Nas hipóteses dos incisos IV e V do art. 3', quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a Unídade da
Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição
financeira, não houver a transformação de todas elas em instituições
não financeiras ou agências de fomento, a participação da União no
processo não poderá ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos
necessários, devendo a Unidade da Federação adotar, dentre outras,
as seguintes medidas, envolvendo, em conjunto ou isoladamente,
recursos em montante pelo menos equivalente ao da participação da
União:
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I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto à instituição financeira;
U - assunção de dívidas da instituição financeira junto a
terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em
balanço, incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista; e
lU - capitalização da instituição financeira.
Parágrafo único. Nos casos de que trata o caput deste artigo, a
adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória dependerá
ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual se dará à
vista de:
a) aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de
assegurar sua profissionalização;
b) parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal do
Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento
da instituição financeira.
Art. 6' A União pagará as aquisições de controle e de créditos e
concederá os financiamentos de que trata o art. 3', com títulos do
Tesouro Nacional, com prazo de resgate e juros estabelecidos em ato
do Ministro de Estado da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 7' Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art. 4',
o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional,
em até cinco dias úteis, a importância recebida em moeda corrente ou
em títulos da dívida pública federal.
Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput
deste artigo, admitidos corno meio de pagamento da alienação da
instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por
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títulos da dívida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro
Nacional.

Art. 8" Na hipótese do inciso II do art. 4",o resultado líquido da
privatização da instituição financeira será utilizado pela Uuião na
quitação total ou parcial de financiamento ou refinanciamento concedido com base nesta medida provisória.
Art. 9" Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério o
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
tenham seu controle adquirido na forma do art. 3", inciso I, desta
medida provisória, bem assim daquelas que tenham suas ações
desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n" 2.321, de
1987.
Art. 10. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias
ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de
receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e 159,
inciso I, letra a, e inciso Il, da Constituição, bem assim, quando for o
caso, ações representativas do controle acionário da instituição financeira.
Art. 11. Os contratos de financiamento ou refinanciamento de
que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias
e contragarantias referidas no artigo anterior:
I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplência, contra as contas bancárias depositárias das receitas
próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos com os acréscimos legais e contratuais;
II - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos
a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores
à sua celebração;

III - que, na hipótese de não transferência do controle acionário da instituição ou da não-transformação em instituição não-financeira ou agência de fomento, pelo menos cinqüenta por cento dos
dividendos por ela distribuidos ao controlador serão utilizados para
a amortização das obrigações financeiras previstas no contrato.
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Art. 12. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedades de Unidade da Federação em
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será
estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores
independentes contratados pelas partes.
Art. 13. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescido de mora de um por cento ao mês,
incidentes sobre o montante da quantia em atraso, sem prejuízo das
demais cominações legais ou contratuais.
Art. 14. Os contratos de financiamento ou refinanciamento decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 30 de
junho de 1997.
Art. 15. Observado o disposto no artigo segninte, a privatização
das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido com
base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n? 2.321, de 1987, e
de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de
Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
Art. 16. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação dos
empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados programas.
Art. 17. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 18. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.514-1, de 5 de setembro de 1996.
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Art. 19. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.494-12, DE 8 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre a alocação, em depósitos
especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, e considerando que ainda persiste
o estado de calamidade pública do setor de assistência à saúde,
decretado em 10 de março de 1994, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:

Art. 1º Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais, remunerados, no Banco do Brasil S.A., de recursos excedentes da
Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), para a concessão de empréstimo, em caráter excepcional, à
União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, visando ao
pagamento dos serviços assistenciais do Sistema Único de Saúde,
prestados em regime de atendimento ambulatorial e de internações
hospitalares, lastreados em títulos públicos especiais, do Tesouro
Nacional, com registro no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), administrado pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho
determinar a adoção das providências indispensáveis à alocação dos
recursos de que trata este artigo, independentemente de quaisquer
outros atos de natureza administrativa.
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Art. 2' Observada a Reserva Mínima de Liquidez prevista no
art. 9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada pela
Lei n' 8.352, de 28 de dezembro de 1991, será concedido empréstimo
de R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), o
qual terá remuneração nominal pela Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), acrescida de cinco por cento ao ano.

§ lO Os encargos correspondentes ao período compreendido entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês
anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.
§ 2' O principal será amortizado em 27 prestações mensais,
sendo as três primeiras em junho, julho e agosto de 1996, correspondentes a 1/24, 1/23 e 1/22, respectivamente, do saldo devedor atualizado até a data de vencimento de cada prestação, e as restantes a
partir de fevereiro de 1997, correspondentes ao resultado da divisão
do saldo devedor atualizado até a data do vencimento de cada prestação, acrescido de juros, pelo número de prestações vincendas, inclusive a que estiver sendo reembolsada.
§ 3' Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão
pagos:
a) mensal e integralmente, a partir de fevereiro até maio de
1996, e a partir de setembro até janeiro de 1997;
b) mensalmente e junto com as amortizações de principal, proporcionalmente a seus valores atualizados, em junho, julho e agosto
de 1996, e a partir de fevereiro de 1997.

Art. 3' Fica, ainda, autorizada alocação de R$ 1.200.000.000,00
(um bilhão e duzentos milhões de reais), observada a Reserva Mínima
de Liquidez prevista no art. 9' da Lei n' 8.019, de 1990, com a redação
dada pela Lei n' 8.352, de 1991, para empréstimo nas condições
previstas no art. 1º desta medida provisória, com remuneração nominal pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescida de cinco por
cento ao ano, e pagamento em 24 prestações mensais, a iniciar-se no
primeiro dia útil de fevereiro de 1997.
§ l' Os recursos referentes ao empréstimo de que trata o caput
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- ciais do Sistema Único de Saúde já executados, prestados em
te:;m,e de atendimento ambulatorial e de internações hospitalares,
;~dendo, também, ser destinados a outras ações do Ministério da
Saúde.
§ 2' Os encargos correspondentes ao período compreendido entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês
anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.
§ 3' Cada prestação corresponderá ao resultado da divisão do
saldo devedor atualizado até a data do vencimento da mesma, pelo
número de prestações vincendas, inclusive a que estiver sendo reembolsada.
§ 4' Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão
pagos junto com as amortizações de principal, proporcionalmente a
seus valores atualizados a partir de fevereiro de 1997.

Art. 4' A quota-parte dos recursos arrecadados a título de contribuição sindical de que trata o inciso IV do art. 589 do Decreto-Lei
n' 5.452, de l' de maio de 1943, e os rendimentos de sua aplicação,
inclusive os de exercícios anteriores, depositados no Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT), serão utilizados pelo Ministério do Trabalho
na realização de despesas com o reaparelhamento das Delegacias
Regionais do Trabalho e com programas inseridos no ãmbito de sua
competência.

Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá os critérios para a alocação e utilização dos recursos de que trata este
artigo, apresentando, trimestralmente, ao Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), relatório circunstanciado.

Art. 5' As Leis Orçamentárias Anuais consignarão no orçamento, à conta de recursos provenientes de contribuições sociais vinculadas à Seguridade Social, dotações específicas para o pagamento do

principal e encargos decorrentes dos empréstimos de que trata esta
medida provisória.

Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.494-11, de 5 de setembro de 1996.
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Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
Adib Jatene

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.515-2, DE 10 DE OUTUBRO DE 1996
Altera o limite de dedução de que trata o
§ 2' do art. L"da Lei n' 8.685, de 20 dejulho
de 1993, que cria mecanismos de fomento à
atividade audiovisual, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I' A dedução de que trata o § 2' do art. I' da Lei n" 8.685,
de 20 de julho de 1993, no caso de pessoas jurídicas, fica limitada a
três por cento do imposto devido, e a soma das deduções referidas no
art. 6' da Lei n' 8.849, de 28 de janeiro de 1994, na redação dada pelo
art. 2' da Lei n' 9.064, de 20 de junho de 1995, não poderá reduzir o
imposto devido em mais de cinco por cento, observado o disposto no §
2' do art. 10 da Lei n' 8.541, de 23 de dezembro de 1992.
Art. 2' As alíneas a e b do § 2' do art. 4' da Lei n' 8.685, de 1993,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 49 .••..••..•..•....•..••.••.••.•..•.•..•.•....•••..•.•...•..•.••.•••••••.•••••.••..•
§ 2'
.
a) contrapartida de recursos próprios ou de terceiros correspondente a vinte por cento do orçamento global;
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b) limite do aporte de recursos objeto dos incentivos de
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) por projeto;

.......... ..........................................................................................»
Art 3' A partir da publicação desta medida provisória, a pessoa
. 'dica'poderá efetuar a dedução de que trata o art. I' nos recolhiJUfl t s mensais do Imposto de Renda e no saldo do imposto apurado
Dlen o
.
I
na declaração de ajuste anua.
§ l' Se o valor do incentivo deduzido durante o período-base for
ríor ao calculado com base no imposto devido na declaração de
8,!P~e anual, a diferença deverá ser recolhida no mesmo prazo fixado
o pagamento da quota única do Imposto de Renda.

:;a

§ 2' Sobre o recolhimento de que trata o parágrafo anterior será
observada a legislação tributária pertinente.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
MedidaProvisória n' 1.515-1, de 12 de setembro de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Weffort
Francisco Dornelles
Martus Antônio Rodrigues Tavares

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.506-5, DE 17 DE OUTUBRO DE 1996
Altera a legislação do Imposto de Renda
e da contribuição social sobre o lucro.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1° A pessoa juridica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de Sua
emissão, inclusive com Certificados de 8ecuritização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro,
correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do
disposto nos §§ 3º e 4° do art. 10 do Decreto-Lei n'' 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, na determinação do lucro real do periodo-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 2° O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3º da Lei nO 8.003, de 14
de março de 1990, da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro de que trata a Lei n? 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3° O disposto no art. 35, § 10, alínea b, n? 4, do Decreto-Lei
nO 1.598, de 1977, com a redação dada pelo art. 10 do Decreto-Lei n?
1.730, de 17 de dezembro de 1979, não se aplica à:
I - transferência do registro contábil de participações societárias do ativo permanente para o ativo circulante ou realizável a longo
prazo, em decorrência da inclusão da empresa controlada ou coligada
no Plano Nacional de Desestatização;
II - colocação em disponibilidade, para alienação, de participações societárias em empresa coligada ou controlada, pertencentes
a empresas sob controle de Estado, do Distrito Federal ou de Município.

Art. 4° O disposto no art. 65 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante
vencedor, de títulos da divida pública do Estado, do Distrito Federal
ou do Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas
de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas
jurídicas de direito público, nos casos de desestatização por elas
promovidas.
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-

}\ri; 52 Fica reduzida para quinze por ceuto a alíquota do im-

de renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas,
posJftadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
:'tulo de royaltzes de qualquer natureza.

r:â

}\ri; 62 Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os
dim~ntos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,

a contraprest~ção de serviç~s de telecomunicações,_por emp~esa
telecomunicaçao que centralize, no Brasil, a prestaçao de serviços
d: rede corporativa de pessoas juridicas.

Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa ou
entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil
e no exterior.
Art. 72 Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra
nua adquiridos por pessoa juridica que explore a atividade rural,
par~ uso nessa ati~~a_de, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisiçao,

Art. 82 Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no periodo
de 12 de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 92 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.506-4, de 17 de setembro de 1996.

Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 17 de outubro de 1996; 175 2 da Independência e 108 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.507-12, DE 17 DE OUTUBRO
DE 1996
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido Sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.

§ 1º O Programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei nº
6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n" 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987.
§ 2º O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Nacionai, é parte integrante do programa de que trata o caput.
Art. 2º Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário:
I - A instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de
aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;

III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de deterCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 1, p. 4853-5217, out, 1996
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minação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso Il,
registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;

V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodosbase anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;
V1 - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ l' O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do
mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2' do
art. 1'.
§ 2' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 3' Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
Programa de que trata o art. l' não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2', 264, § 3', e 270, parágrafo único, da Lei n' 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.507-11, de 17 de setembro de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 17 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Col.Leís Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, 0.10, t. 1, p. 4853-5217, out. 1996
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.508-10, DE 17 DE OUTUBRO
DE 1996
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de apuração e
prazo de recolhimento do referido imposto
para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na
saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas
para venda a granel, dos estabelecimentos
produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, relacionados em anexo, importados ou de fabricação nacional,
bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
§ l' São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos
do referido imposte, relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
§ 2' O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores que
ocorrerem até 31 de dezembro de 1998.

Art. 2' As microempresas e as empresas de pequeno porte,
conforme definidas no art. 2' da Lei n? 8.864, de 28 de março de 1994,
recolherão o IPI da seguinte forma:
I - o período de apuração passa a ser mensal, correspondendo
às saídas dos produtos dos estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, verificadas no mês-calendário;
II - o pagamento deverá ser efetuado até o último dia útil do
mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores.
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Art. 32 Ficam equiparados a estabelecimento industrial, independentemente de opção, os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a bebidas alcoólicas e demais
produtos, de produção nacional, classificados nas posições 2204, 2205,
2206 e 2208 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), e acondicionados em recipientes de capacidade superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com
destino aos seguintes estabelecimentos:.
I - industriais que utilizem os produtos mencionados como
insumo na fabricação de bebidas;
II

atacadistas e cooperativas de produtores;

III
engarrafadores dos mesmos produtos.
2
Art. 4 Os produtos referidos no artigo anterior sarrao com
suspensão do IPI dos respectivos estabelecimentos produtores para
os estabelecimentos citados nos incisos I, II e III do mesmo artigo.
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo aplica-se
também às remessas, dos produtos mencionados, dos estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores para os estabelecimentos
indicados nos incisos I, II e III do artigo anterior.

Art. 52 Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do IPI concernente às matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, que tenham sido empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos saídos do
estabelecimento produtor com a suspensão do imposto determinada
no artigo anterior.
Art. 62 Nas notas fiscais relativas às remessas previstas no art.
42 , deverá constar a expressão Saído com suspensão do IPI, com a
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro
do IPI nas referidas notas, sob pena de se considerar o imposto como
indevidamente destacado, sujeitando o infrator às disposições legais
estabelecidas para a hipótese.
Art. 72 O estabelecimento destinatário da nota fiscal emitida
em desacordo com o disposto no artigo anterior, que receber, registrar
ou utilizar, em proveito próprio ou alheio, ficará sujeito à multa igual
ao valor da mercadoria constante do mencionado documento, sem
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prejuízo da obrigatoriedade de recolher o valor do imposto indevida,
mente aproveitado.
Art. 8' Fica incluído novo inciso ao parágrafo único do art. 3' da
Lei n? 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a seguinte redação:
«IV - a mistura de tintas entre si, ou com concentrados de
pigmentos, sob encomenda do consumidor ou usuário, realizada
em estabelecimento varejista, efetuada por máquina automática
ou manual, desde que fabricante e varejista não sejam empresas
interdependentes, controladora, controlada ou coligadas."

Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.508-9, de 17 de setembro de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 17 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Jobim Filho

o anexo está publicado no DO

de 18.10.1996, págs. 21258/21260.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.509-9, DE 17 DE OUTUBRO DE 1996
Isenta do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados
bens de informática adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q São isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) os bens de informática destinados à coleta eletrônica de votos,
fornecidos diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral.
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Art 2' poderão ser importados com isenção do Imposto de
rt;ção - II e do IPI as matérias-primas e os produtos interme~1i.fos a sere~ utilizados na industrialização dos bens de que trata
artigo antenor.
O
Parágrafo único. A isenção do IPI a que se refere este artigo
produtos intermediários e materiais
n de-se às matérias-primas,
este
irid os no mercad o lU
. t erno. _
de embalagem a dqum
..
_
Art. 3· Ficam asseguradas a manutençao e a utilização dos
'ditos do IPI incidente sobre os produtos mencionados no parágrafo
ere
o
único do art. 2-.
Art. 4' Para efeito do reconhecimento da isenção a empresa
deverá, previamente, apresentar à Secretaria da Receita. Federal
relação quantificada dos bens a serem 7mportad~s o.u adqUIridos. no
mercado interno, aprovada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
Art. 5' As importações de que trata esta medida provisória
ficam dispensadas do exame de similaridade.
Art. 6· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.509-8, de 17 de setembro de 1996.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 17 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.511-3, DE 17 DE OUTUBRO DE 1996
Dá nova redação ao art. 44 da Lei u"
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão
de áreas fiorestais em áreas agrícolas na
região Norte e na parte norte da região Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4', da
Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Art. 1· O art. 44 da Lei n· 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 44. Na região Norte e na parte norte da região Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permitida desde que
permaneça com cobertura arbórea de, no mínimo, cinqüenta por
cento de cada propriedade.
§ 1· A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo,
cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o
corte raso, será averbada à margem da inscrição da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer
título ou de desmembramento da área.

§ 2· Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3· Para efeito do disposto no caput, entende-se por região
Norte e parte norte da região Centro-Oeste os Estados do Acre,
Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso,
além das regiões situadas ao norte do paralelo 13· S, nos Estados
de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44· W, no Estado
do Maranhão.»

Art. 2· Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei n· 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontrem-se abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o incremento de área convertida.
Art. 3· A utilização das áreas com cobertura florestal nativa na
região Norte e parte norte da região Centro-Oeste somente será
permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos naturais,
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conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção
da diversidade biológica e desenvolvimento sócio-econômico da região, e demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
Art. 4· O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória, no prazo de 120 dias, contados da data de publicação.
Art. 5· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.511-2, de 19 de setembro de 1996.
Art. 6· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 17 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Gustavo Krause

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.518-1, DE 17 DE OUTUBRO DE 1996
Altera a legislação que rege o SalárioEducação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O Salário-Educação, previsto no § 5· do art. 212 da
Constituição, e devido pelas empresas, é calculado com base na
alíquota de 2,5% sobre a folha do salário de contribuição, entendendo-se como tal o definido no art. 22, inciso I, da Lei n" 8.212, de 24 de
julho de 1991, e legislação posterior.
§ 1· A contribuição a que se refere o caput deste artigo obedecerá aos mesmos prazos e condições e sujeitar-se-á às mesmas sanções
administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições
sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sobre a matéria.
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§ 2º Integram a receita do Salário-Educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 3º Entende-se por empresa, para os fins desta medida provisória, qualquer firma individual ou sociedade que assume o risco de
atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem
como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.
§ 4º Estão isentas do recolhimento da contribuição a que se
refere este artigo:
a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem
como suas respectivas autarquias;
b) as instituições públicas de ensino de qualquer grau;

c) as escolas comunitárias, confessionais Ou filantrópicas, devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual
de educação, e portadoras de Certificado ou Registro de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a cada três anos;
d) as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a
ser definidas em regulamento;
e) as organizações hospitalares e de assistência social, desde que
atendam aos seguintes requisitos, cumulativamente:
1. sejam reconhecidas como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal;
2. sejam portadoras do Certificado ou do Registro de Entidade
de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço
Social, renovado a cada três anos;
3. promovam a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
4. não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores remuneração, e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
5. apliquem integralmente o eventual resultado operacional na
manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais,
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t ndo anualmente ao Conselho Nacional da Seguridade Soapteset t~rio circunstanciado de suas atividades.
~Pl te a 29 O Salário-Educação não tem caráter remuneratório na
~de emprego e não se vincula, para qualquer efeito, ao salário
relaçao uneração percebida pelos empregados das empresas contriDU á teIJl
. tesbUJllArt. 39 A contribuição do Salário-Educação será recolhida ao
titoto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao FNDE.
[nS parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecada'IJlPortância equivalente a um por cento, a título de taxa de
do, ~àstração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em
adUU do FNDE, para os fins previstos no art. 69 desta medida
(aVor
.

rovisóna.

p Art. 49 A fiscalização da arrecadação do Salário-Educação será
te"lizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
Jllatéri a.
Art. 59 As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciaelo FNDE, inclusive os arrecadados á conta do Salário-Educação,
dOd~tãO ser aplicadas por intermédio de instituição financeira pública
r:der"l, ,;a forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho
DeliberatIVo.
parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação préescolar, ao pagamento de encargos administrativos e Pasep.
Art. 69 A partir de F de janeiro de 1997, o montante da arrecadação do Salário-Educação, após a dedução prevista no art. 39 , será
distribuído pelo FNDE, observada a arrecadação realizada em cada
Estado e no Distrito Federal, em quotas, da seguinte forma:
I - Quota Federal, correspondente a 1/3 do montante de recursos, que será destinada ao FNDE e direcionada ao financiamento
do ensino fundamental;
II - Quota Estadual, correspondente a 2/3 do montante de
recursos; que será creditada, mensal e automaticamente, em contas
específicas mantidas pelas Secretarias de Educação dos Estados e do
Distrito Federal.
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§ l' A Quota Federal será aplicada no financiamento de programas e projetos voltados para a universalização do ensino fundamental, de forma a propiciar a redução dos desníveis sócio-educacionais
existentes entre municípios, estados e regiões brasileiras.
§ 2' Os recursos da Quota Estadual serão redistribuídos entre
o governo estadual e os governos dos respectivos municípios, proporcionalmente ao número de alunos matriculados no ensino fundamental regular, nas respectivas redes de ensino, de acordo com as estatísticas oficiais do censo educacional realizado pelo Ministério da
Educação e do Desporto, e serão empregados no financiamento de
programas, projetos e ações desse nível de ensino.
Art. 7' O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará, por
intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do Salário-Educação, na forma do regulamento e das instruções que para esse
fim forem baixadas por aquele fundo.
Art. 8' Os alunos regularmente atendidos, na data da edição
desta medida provisória, como beneficiários das modalidades de
manutenção de ensino fundamental, quer regular, quer supletivo, na
forma da legislação em vigor, terão, a partir de l' de janeiro de 1997,
o benefício assegurado, vedados novos ingressos, conforme vier a ser
estabelecido pelo Poder Executivo.
Art. 9' O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias, contados a partir da data de sua
publicação.
Art. la. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.518, de 19 de setembro de 1996.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revoga-se a Lei n' 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 17 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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MEDIDA PROVISÓRIA Ne 1.519-1, DE 17 DE OUTUBRO DE 1996
Altera a redação do art. 34 da Lei nl!
9.082, de 25 dejulho de 1995, e do ort. 35 da
Lei n." 9.293, de 15 de julho de 1996, que
dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes
para a elaboração da lei orçamentária para
os exercícios de 1996 e 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, e tendo em vista o disposto no item
2.2 do Anexo à Lei Complementar n e 87, de 13 de setembro de 1996,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:

Art. 1e O art. 34 da Lei n e 9.082, de 25 de julho de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 34

.

VIII - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no Anexo da Lei
Complementar n" 87, de 13 de setembro de 1996.
........................................................................................................»

Art. 2e O art. 35 da Lei n e 9.293, de 15 de julho de 1996, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 35

.

IX - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas ao Anexo da Lei
Complementar n e 87, de 13 de setembro de 1996.
........................................................................................................»

Art. 3e Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n e 1.519, de 20 de setembro de 1996.
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Art. 4Q Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Q
Brasília, 17 de outubro de 1996; 175 da Independência e 108 Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.520-1, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei n' 2.406, de 5 dejaneiro de 1988, e
as Leis n' 8.004 e 8.100, de 14 de março de
1990, e 5 de dezembro de 1990, respectivamente e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1" As dívidas do Fundo de Compensação de Variações
Salariais (FCVS), junto às instituições financiadoras, relativas a
saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser
celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta medida
provisória.
§ 1" Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:
a) dívida caracterizada vencida, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo ou por liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e o prazo para quitação do saldo de sua
responsabilidade já expirado;
b) dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo ou por liquidação antecipada, de
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financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a
responsabilidade do fundo está definida, mas o prazo para quitação
do saldo de sua responsabilidade ainda não chegou a seu termo;
c) dívida não caracterizada, a originária de contratos em ser de
financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do Fundo.
§ 2' A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes condições:
a) prazo máximo de trinta anos, contados a partir de I" dejaneiro
de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze anos para
o principal;
b) remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao índice que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança,
acrescida:

1. de juros de 3,12% a.a.. para as operações realizadas com
recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
2. de juros de 6,17% a.a., correspondente à taxa efetiva de juros
aplicada aos depósitos de poupança, para as demais operações;
c) registro sob a forma escritural em sistema centralizado de
liquidação e de custódia.

§ 3' As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas
de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura
do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.
§ 4' As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser
objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido
transferidos a terceiros.
§ 5' Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de l' dejaneiro de 1997, a remuneração de todos os saldos
residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se
os critérios estabelecidos na alínea b do § 2' deste artigo.
§ 6' A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, semestralmente, a partir de l' de janeiro de 1997,
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de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria do Ministro
de Estado da Fazenda.

§ 7' As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 31 de dezembro de
1996, manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às
condições de novação estabelecidas neste artigo.
§ 8' A adesão a que se refere o § 7' deste artigo incluirá,
obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de
novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termos
desta medida provisória.
Art. 2' A novação de que trata o artigo anterior far-se-á mediante:
I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos
das instituições financiadoras junto ao FCVS;
II - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas, apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no
§ 5' do art. I" desta medida provisória, ainda que a conciliação entre
credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
a) das instituições financiadoras do SFHjunto à CEF, na qualidade de Agente Operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito do SFH;

b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de
Assistência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH);
c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;

III - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de seus
créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim com a
comprovação da regularização dos débitos a que se refere o inciso II
deste artigo;
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IV _ requerimento, instruído com a relação dos contratos de
nsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposte8PO§ 8' do art F desta medida provisória;

tonO

.

V _ manifestação da CEF, na qualidade de Administradora
FCVS reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a
~za d~ dívida caracterizada;
VI - declaração do credor, firmada por dois de seus diretores,
anto ao correto recolhimento das contribuições trimestrais ao
incidentes .s?bre o s~do dos financiamentos imobiliários concedidos aos mutuanos finais do SFH;

tCVS,

VII - parecer da Secretaria Federal de Controle (SFC), sobre
odisposto no inciso V;
VIII
parecer da Secretaria do Tesouro Nacional (STN);
parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
IX
(PGFN);
X
autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicado no Diário Oficial da União.
§ l' As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediante ação em pagamento de
créditosdas instituições financiadoras do SFH junto ao FCVS, desde
que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou
curadores.

§ 2' A CEF, como Administradora ou Gestora dos diversos
Fundos do SFH, no âmbito de sua competência, apurará os valores
dos débitos referidos nas alíneas a e b do inciso II deste artigo.
§ 3' A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) atestaráovalor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso II deste artigo.
§ 4' O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua
inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a
cobrança, por débito automático à conta de reservas bancárias, com
a imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças
eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou,
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nos demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à PGFN,
para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 5º A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.

Art. 3º Fica alterado o § 3º do art. 3º da Lei nº 8.100, de 5 de
dezembro de 1990, e acrescentado o § 4º, os quais passam a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

§ 3º Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a partir dos cadastros de operações imobiliários e de seguro
habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.
§ 4º O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os atos
normativos necessários à administração e manutenção do cadastro a que se refere O § 3º deste artigo .»
Art. 4º As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independente da adesão a que se refere o §
7º do art. 1º desta medida provisória, deverão encaminhar, até 31 de
dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição do
Cadastro Nacional de Mutuários, conforme disposto no § 3º do art. 3º
da Lei nº 8.100, de 1990, na redação dada por esta medida provisória.
Parágrafo único. O não-cumprimento do disposto neste artigo
importará, para as operações não cadastradas, na perda da prioridade
quanto à responsabilização do FCVS.
Art. 5º Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo e no art. 6º, são livremente
negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:
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-

I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vind s da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b
d~n~iso H do art. 2' desta medida provisória;

H - pagamento de até 75% da contribuição trimestral dos
tes financeiros do SFH ao FCVS, conforme disposto no inciso II
d~e~. 6' do Decre~o-Lei n'.2.~06, de 5 de janeiro de 1988, na redação
dada por esta medida provisoria;
III - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no ãmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990, na sua redação
tual observados os limites estabelecidos em cada leilão para paga~ent~ em moedas de privatização.
§ l' A utilização dos créditos novados para os fins previstos nos
incisos H e IH deste artigo ficará limitada àqueles substituídos por
dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2' As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos II e III deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por
títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação
a ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 6' Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais fundos geridos
ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao Agente
Operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes
dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução
de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.

Art. 7' O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade
de Agente Operador do FGTS, a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições
previstas no art. 15 da Lei n? 8.036, de 11 de maio de 1990;
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II - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso anterior.

Art. 8' Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituída pela Lei n' 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
na utilização dos créditos de que trata o art. 5', como contrapartida
da aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, observado o
disposto nos §§ 3' e 4' do art. 65 da Lei n" 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho
de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos créditos
de que trata o art. 5' desta medida provisória ou dos bens e direitos
adquiridos no âmbito do PND.

Art. 9' O valor correspondente aos créditos a que se refere o art.
5' desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem na
titularidade de instituição financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório dos
recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos saldos
de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos créditos
a que se refere o caput deste artigo.
Art. 10. O inciso Ir do art. 6' do Decreto-Lei n' 2.406, de 1988,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6Q

; •••••••••••••••••••••

Ir - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em 0,1%, incidente sobre o saldo dos financiamentos
imobiliários concedidos a adquirentes de moradia própria com
cobertura do FCVS, existentes no último dia do trimestre, podendo ser pago, em até 75%, com títulos recebidos da quitação da
dívida do FCVS para com os agentes financiadores;
........................................................................................................ »
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Art. 11. O saldo de recursos existente no Fundhab será transrido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto
;eguro de Crédito do SFH.
Art. 12. Ficam extintas as contribuições ao Fundhab.

~

Art. 13. Nos financiamentos concedidos a mutuário do SFH,
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF, na
qualidade de Agente Operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as
características descritas nas alíneas a a c do § 2º do art. 1º desta
medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da
operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de
responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5º
do art. 1º desta medida provisória.
§ 1º Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradora do
FCVS.
§ 2º A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.

Art. 14. O parágrafo único do.art. 1º e os arts. 2º, 3º e 5º da Lei
nº 8.004, de 14 de março de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 1º

.

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da
instituição financiadora.

Art. 2º Nos contratos que tenham cláusula de cobertura de
eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do
contrato original, desde que se trata de financiamento destinado
à casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagaCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 1, p. 4853-5217, auto 1996
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mento do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal,
bem assim os seguintes requisitos:
I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento
desse encargo até a data da formalização da transferência, com
base no índice de atualização das contas de poupança mantidas
no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), e
acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo, observando, nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência
Salarial, instituído através do Decreto-Lei n" 2.164, de 19 de
setembro de 1984, e da Lei nº 8.692, de 28 de julbo de 1993, que:
a) eventuais índices de reajustamento de prestações não
aplicados à categoria profissional do mutuário anterior serão
recuperados por ocasião da transferência;

b) o enquadramento na categoria profissional do novo mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;

II - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor contábil do financiamento, da qual cinqüenta por cento serão destinados ao FCVS.
§ lº Nas transferências dos contratos de financiamento da
casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei n"
8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e
incisos I e II deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de
contribuição ao FCVS.
§ 2º Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância
das seguintes exigências:
a) limite máximo de financiamento, desde que não haja
desembolso adicional de recursos;
b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do
imóvel objeto da transferência;
c) localização do imóvel no domicílio do comprador."
«Art. 32 A critério da instituição financiadora, as transferências poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo
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mutuário, do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro
rata die da data do último reajuste até a data da transferência,
observados os percentuais de pagamento previstos no caput e nos
incisos I, II e III do art. 5' desta lei e os requisitos legais e
regulamentares da casa própria, vigente para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo mens~.»
.
«Art. 5' O mutuário do SFH que tenha firmado contrato até
14 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, a contar da publicação desta medida provisória,
liquidar antecipadamente sua dívida, mediante o pagamento de
valor correspondente a:
I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da
liquidação;
II - contratos firmados de I" de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;
III - contratos firmados de l' de janeiro de 1989 até 14 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
§ l' A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos
devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao
valor total das mensalidades vincendas, que será integralmente
utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer
repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se
encerra no momento da liquidação do contrato.
........................................................................................................»
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Art. 15. As transferências que, à data da publicação desta medida provisória, tenham sido celebradas entre o mutuário e o adquirente, sem interveniência da instituição financiadora, poderão ser
regularizadas nos termos desta medida provisória.
Art. 16. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente,
observada a legislação pertinente, na composição do capital acionário
de Sociedade de Objetivo Exclusivo (SOE).
Art. 17. O Ministro de Estado da Fazenda, o CMN e o Conselho
Curador do FGTS expedirão, no âmbito das respectivas competências,
as instruções que se fizerem necessárias à execução das disposições
desta medida provisória, inclusive com relação aos prazos.
Art. 18. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.520, de 24 de setembro de 1996.
Art. 19. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 20. Fica revogado o art. 6º da Lei nº 8.004, de 14 de março
de 1990.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.463-6, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social,
altera alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os
servidores inativos da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1" O salário núnimo será de R$ 112,00 (cento e doze reais),
a partir de 1" de maio de 1996.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais
e setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta
e um centavos).
Art. 2" Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1" de maio de 1996, pela variação acumulada do
índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (lGP-DI), apurado
pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.
Art. 3" Para os benefícios mantidos pela Previdência Social com
data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos
do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do
IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente
anterior ao do reajuste.
Art. 4" Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 5" A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes dos arts. 6" e 7" desta medida provisória, os benefícios mantidos pela Previdência Social serão majorados de forma a
totalizar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril de
1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata o art. 2".
Art. 6" O art. 21 da Lei n" 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso In do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei,
na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamen-

to dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social."
Art. 7" O art. 231 da Lei n" 8.112, de 1990, passa a vigorar com
a segninte redação:
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«Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas.
§ 3' A contribuição mensal incidente sobre os proventos
será apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de
remuneração estabelecidas para os servidores em atividade.»

Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provísória n' 1.463-5, de 26 de setembro de 1996.

Art. 9' Esta medida provísória entra em vígor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei n' 8.880, de 27 de maio de
1994.

Brasília, 24 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.464-14, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1996
Acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei
n" 4.728, de 14 de julho de 1965.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provísória,
com força de lei:
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Art. l' O art. 75 da Lei n' 4.7~8, de 14 de julho de 1965, passa
a vigorar acrescido do seguinte paragrafo:
«Art. 75
.
.........................................................................................................

§ 4' As importâncias adiantadas na forma do § 2' deste
artigo serâo destinadas, na hipótese de falência, liquidação extrajudicial ou intervenção em instituição financeira, ao pagamento das linhas de crédito comercial que lhes deram origem, nos
termos e condições estabelecidos pelo Banco Central do Brasil",

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.464-13, de 26 de setembro de 1996.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicaçâo.
Brasilia, 24 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.465-8, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996
Acrescenta § 5~ ao art. 4º da Lei nº 8.884,
de 11 dejunho de 1994, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' O art. 4' da Lei n" 8.884, de 11 de junho de 1994, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 5':
«§ 5' Se, nas hipótesesprevistas no parágrafo anterior, ou
no caso de encerramento de mandato dos conselheiros, a composição do conselho ficar reduzida a número inferior ao estabelecido
no art. 49, considerar-se-ão automaticamente interrompidos os
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prazos previstos nos arts. 28, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 42, 45, 46,
parágrafo único, 52, § 2', 54, §§ 4', 6', 7' e 10, e 59, § lO, desta lei,
e suspensa a tramitação de processos, iniciando-se a nova conta,
gem imediatamente após a recomposição do quorum.»
Art. 2' O disposto no § 5' do art. 4' da Lei n' 8.884, de 1994,
aplica-se aos processos em tramitação no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica na data da publicação desta medida
provisória.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.465-7, de 26 de setembro de 1996.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.466-6, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da União -recursos
sob supervisão do Ministério da Fazenda,
crédito extraordinário até o limite de R$
8.000.000.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário até o linúte de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
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Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da emissão de Títulos da Dívida Pública
Federal Interna.
Art. 3Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.466-5, de 26 de setembro de 1996:
Art. 4Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 25.10.1996, pág. 21883.

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.467-6, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, crédito extraordinário até o limite
de R$ 800.000.000,00, para os fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3" do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:

Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n Q9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, crédito extraordinário até o limite de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
medida provisória.
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Art. 2º Em decorrência do disposto no art. 1" fica alterada a
receita do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
conforme Anexo II desta medida provisória.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.467-5, de 26 de setembro de 1996.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 25.10.1996, pâgs. 21883/21886.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.468-12, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1996(*)
Dá noua redação ao parágrafo único do
art. L" da Lei n' 8.995, de 24 de fevereiro de
1995, que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da Companhia Braeileíca de Trens Urbanos (CBTUJ, a transferir
à Companhia Fluminense de Trens Urbanos
(Flumitrens), recursos para pagamento de
pessoal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O parágrafo único do art. 1e da Lei nº 8.995, de 24 de
fevereiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. lQ
.
Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo fica
condicionada até o limite de R$ 164.130.653,00 (cento e sessenta
(*)

Retificada no DO de 29.10.1996 (pág. 5252 desta obra).
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e quatro milhões, cento e trinta mil, seiscentos e cinqüenta e três
reais) e correrá à conta de dotação orçamentária da CBTU.»
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.468-11, de 26 de setembro de 1996.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides José Saldanha
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.469-11, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1996
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrcs), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
.
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbras), por intermédio do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com
recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado
exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas,
exceto pessoal.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o prazo
deum ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe aplicando
as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente, para a realização de operações financeiras com órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta, assim
como as limitações associadas ao endividamento do setor público.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Art. 2° O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando
os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbras ou, por solicitação desta, liberar
os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 3° A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de
Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na
forma do artigo precedente.
Art. 4° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.469-10, de 26 de setembro de 1996.
Art. 5° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de-outubro de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides J osê Saldanha
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA W 1.470-12, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1996
Dispõe sobre a responsabilidade solidária

de controladores de instituições submetidas
aos regimes de que tratam a Lei nº 6.024, de
13 de março de 1974, e o Decreto-Lei n' 2.321,
de 25 de fevereiro de 1987; sobre indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização

das empresas de auditoria contábil ou dos
auditores contábeis independentes; sobre privatização de instituições cujas ações sejam
desapropriadas, na forma do Decreto-Lei nº
2.321, de 1987, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1· A responsabilidade solidária dos controladores de institui ões financeiras estabelecida no art. 15 do Decreto-Lei n· 2.321, de
25 ~e fevereiro de 1987, aplica-se, também, aos regimes de interven-

_ e liquidação extrajudicial de que trata a Lei n" 6.024, de 13 de
çao
março de 1974.
Art. 2· O disposto na Lei n· 6.024, de 1974, e no Decreto-Lei n"
2 321 de 1987, no que se refere à indisponibilidade de bens, aplica-se,
~bém, aos bens das pessoas, naturais ou jurídicas, que detenham
controle, direto ou indireto das instituições submetidas aos regimes
~e intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial
temporária.
§ 1. Objetivando assegurar a normalidade da atividade econômica e os interesses dos credores, o Banco Central do Brasil, por
decisão de sua diretoria, poderá excluir da indisponibilidade os bens
das pessoas jurí.dicas control.adoras das instituições financeiras submetidas aos regimes especiais.
§ 2. Não estão sujeitos à indisponibilidade os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis, nos termos da legislação em vigor.
§ 3. A indisponibilidade não impede a alienação, de controle,
cisão fusão ou incorporação da instituição submetida aos regimes de
inte~enção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.
Art. 3· O inquérito de que trata o art. 41 da Lei n· 6.024, de
1974, compreende também a apuração dos atos praticados ou das
omissões incorridas pelas pessoas naturais ou jurídicas prestadoras
de serviços de auditoria independente às instituições submetidas aos
regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração
especial temporária.

Parágrafo único. Concluindo o inquérito que houve culpa ou dolo
na atuação das pessoas de que trata o caput, aplicar-se-á o disposto
na parte final do caput do art. 45 da Lei n· 6.024, de 1974.

Art. 4· O Banco Central do Brasil poderá, além das hipóteses
previstas no art. 1· do Decreto-Lei n? 2.321, de 1987, decretar regime
de administração especial temporária, quando caracterizada qualquer das situações previstas no art. 15 da Lei n· 6.024, de 1974.
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Art. 5º Verificada a ocorência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 2º e 15 da Lei nº 6.024, de 1974, e no art. 1º do Decreto-Lei
nº 2.321, de 1987, é facultado ao Banco Central do Brasil, visando
assegurar a normalidade da economia pública e resguardar os interesses dos depositantes, investidores e demais credores, sem prejuízo
da posterior adoção dos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária, determinar as seguintes
medidas:
I - capitalização da sociedade, com o aporte de recursos necessários ao seu soerguimento, em montante por ele fixado;
H - transferência do controle acionário;
lU - reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou cisão.
Parágrafo único. Não implementadas as medidas de que trata
este artigo, no prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil,
decretar-se-á o regime especial cabível.
Art. 6º No resguardo da economia pública e dos interesses dos
depositantes e investidores, o interventor, o liquidante ou o conselho
diretor da instituição submetida aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária, quando prévia e expressamente autorizado pelo Banco do Brasil, poderá:
I - transferir para outra ou outras sociedades, isoladamente
ou em conjunto, bens, direitos e obrigações da empresa ou de seus
estabelecimentos;
II - alienar ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar a
assunção de obrigações por outra sociedade;

IH - proceder à constituição ou reorganização de sociedade ou
sociedades para as quais sejam transferidos, no todo ou em parte,
bens, direitos e obrigações da instituição sob intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, objetivando a
continuação geral ou parcial de seu negócio ou atividade.
Art. 7º A implementação das medidas previstas no artigo anterior e o encerramento, por qualquer forma, dos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária
não prejudicarão:
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I - o andamento do inquérito para apuração das responsabilidades dos controladores, administradores, membros dos conselhos
da instituição e das pessoas naturais ou jurídicas prestadoras de
serviços de auditoria independente às instituições submetidas aos
regimes de que tratam a Lei n' 6.024, de 1974, e o Decreto-Lei n·2.321,
de 1987;
II - a legitimidade do Ministério Público para prosseguir ou
propor as ações previstas nos arts. 45 e 46 da Lei nº 6.024, de 1974.
Art. 8' A intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições
financeiras poderão, também, a critério do Banco Central do Brasil,
ser executadas por pessoa jurídica.
Art. 9' Instaurado processo administrativo contra instituição
financeira, seus administradores, membros de seus conse1hos,a
empresa de auditoria contábil ou o auditor contábil independente, o
Banco Central do Brasil, por decisão da diretoria, considerando a
gravidade da falta, poderá, cautelarmente:

I - determinar o afastamento dos indiciados da administração dos negócios da instituição, enquanto perdurar a apuração de suas
responsabilidades;
II - impedir que os indiciados assumam quaisquer cargos de
direção ou administração de instituições financeiras ou atuem como
mandatários ou prepostos de diretores ou administradores;

III -

impor restrições às atividades da instituição financeira;

IV - determinar à instituição financeira a substituição da empresa de auditoria contábil ou do auditor contábil independente.
§ l' Das decisões do Banco Central do Brasil proferidas com
base neste artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no prazo de
cinco dias.

§ 2' Não concluído o processo, no âmbito do Banco Central do
Brasil, no prazo de 120 dias, a medida cautelar perderá sua eficácia.
§ 3' O disposto neste artigo aplica-se às demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
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Art. 10. A alienação do controle de instituições financeiras cujas ações sejam desapropriadas pela União, na forma do Decreto-Lei
nº 2.321, de 1987, será feita mediante oferta pública, na forma de
regulamento, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
§ 1e O decreto expropriatório fixará, em cada caso, o prazo para
alienação do controle, o qual poderá ser prorrogado por igual período.
§ 2º Desapropriadas as ações, o regime de administração especial temporária prosseguirá, até que efetivada a transferência, pela
União, do controle acionário da instituição.

Art. 11. As instituições financeiras cujas ações sejam desapropriadas pela União permanecerão, até a alienação de seu controle,
para todos os fins, sob o regime jurídico próprio das empresas privadas.
Art. 12. Nos empréstimos realizados no âmbito do Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer), poderão se aceitos, como garantia, títulos ou
direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias sejam
representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal vendidos em leilões competitivos, o valor nominal das garantias deverá
exceder em pelo menos vinte por cento o montante garantido.

Art. 13. Na hipótese de operações financeiras ao amparo do
Proer, o Banco Central do Brasil informará, tempestivamente, à
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, em cada caso:
I - os motivos pelos quais a instituição financeira solicitou
sua inclusão no Programa;
II -

o valor da operação;

III - os dados comparativos entre os encargos financeiros cobrados no Proer e os encargos financeiros médios pagos pelo Banco
Central do Brasil na colocação de seus títulos no mercado;

IV - as garantias aceitas e seu valor em comparação com o
empréstimo concedido.
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Art. 14. Os arts. 22 e 26 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de
1976, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 22

..

§ 1º Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir
normas aplicáveis às companhias abertas sobre:

§ 2º O disposto nos incisos II e IV do parágrafo anterior não
se aplica às instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, as quais continuam
sujeitas às disposições daLei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
e aos atos normativos dela decorrentes.»

«Art. 26

.

§ 3º Sem prejuízo do disposto no parágrafo precedente, as
empresas de auditoria contábil ou os auditores contábeis independentes responderão administrativamente, perante o Banco
Central do Brasil, pelos atos praticados ou omissões em que
houverem incorrido no desempenho das atividades de auditoria
de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do BrasiL
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o Banco Central do
Brasil aplicará aos infratores as penalidades previstas no art. 11
desta lei.»

Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.470-11, de 26 de setembro de 1996.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.471-25, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1996
Institui a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), dispõe sobre a remuneração dos re.
cursos do Fundo de Participação PiS-Pasep,
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do
Fundo da Marinha Mercante, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 A partir de 12 de dezembro de 1994, o Banco Central do
Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), apurada de
acordo com O disposto nesta medida provisória e em normas a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 22 A TJLP será calculada a partir da rentabilidade nominal média, em moeda nacional, verificada em período imediatamente
anterior ao de sua vigência, dos Títulos da Dívida Pública externa e
interna de aquisição voluntária.
Art. 3º As normas a que se refere o art. 1º, in fine, a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, disporão, dentre outros
aspectos, sobre:

I - período de vigência da TJLP, observado o prazo mínimo
de três meses;
II - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como de
longo prazo;
III - especificação dos Títulos da Dívida Pública interna e
externa que servirão de base para cálculo da TJLP;
IV - o prazo do período de apuração da rentabilidade a que se
refere o caput do art. 22 ;
V - as proporções em que a rentabilidade nominal média em
moeda nacional de cada título será considerada no cálculo da TJLP.
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Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a
I gislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses de aplicação
:a TJLP, além das previstas nesta medida provisória.
Art. 4' Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do
Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante,
repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a
financiamentos contratados a partir de l' de dezembro de 1994, terão
como remuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respectivo período, ressalvado o disposto no § I" do art. 5' e nos arts. 6' e 7·'
desta medida provisória.
Parágrafo único. O BNDES transferirá, nos prazos legais, ao
Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador o valor correspondente à TJLP aludida no caput deste artigo,
limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença, podendo o
Conselho Monetário Nacional, após manifestação favorável do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e
do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep, alterar esse
limite.
Art. 5' O BNDES poderá aplicar até vinte por cento dos recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, excetuados os
de que trata o art. 11 desta medida provisória, em operações de
financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à produção
ou comercialização de bens com reconhecida inserção internacional.
§ I" Os recursos referidos no caput deste artigo, bem como os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar
dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central do
Brasil.
§ 2' O limite estabelecido no caput deste artigo poderá ser
ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat).

Art. 6' Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador aplicados nas operações de financiamentos de que trata o art. 5' desta
medida provisória terão como remuneração a Taxa de Juros para
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dres (Libor), informada pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em
cada operação de financiamento.
Parágrafo único. O BNDES transferirá ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador a remuneração prevista no caput deste artigo, no prazo
a que se refere o art. 3' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 7' Os recursos do Fundo da Marinha Mercante destinados
a financiamentos contratados a partir de l' de setembro de 1995, bem
como os respectivos saldos devedores, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos Estados Unidos
da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Os encargos e as comissões, bem como os
prazos, nas hipóteses de que trata o caput deste artigo, serão definidos
pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 8' A partir de l' de dezembro de 1994, os recursos dos
fundos mencionados no art. 4' desta medida provisória, repassados
ao BNDES ou por este administrados e destinados a financiamentos
contratados até 30 de novembro de 1994, terão a Taxa Referencial
(TR) a que alude o art. 25 da Lei n' 8.177, de l' de março de 1991,
substituída pela TJLP, ajustada por fator de redução a ser definido
pelo Conselho Monetário Nacional, mantidos os juros previstos nos
§§ 2' e 3' do art. 2' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos ali aludidos.
Art. 9' Será admitida a aplicação, a partir de l' de setembro de
1995, do critério de que trata o art. 7', em substituição ao previsto no
art. 8' desta medida provisória, quanto aos recursos do Fundo da
Marinha Mercante e aos saldos devedores dos financiamentos a que
se destinam, contratados até 31 de agosto de 1995.
Parágrafo único. A substituição prevista no caput deste artigo
se dará por opção dos beneficiários dos financiamentos ali aludidos,
em prazos e condições a serem regulamentados pelo BNDES.
Art. 10. A apuração dos valores das obrigações pecuniárias
devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de Amparo
ao Trabalhador e ao Fundo da Marinha Mercante, bem assim dos
valores dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os
respectivos recursos, será efetuado com base no critério pro rata
tempore.
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Art. 11. O disposto nesta medida provisória aplica-se aos depósitos especiais de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
definidos pelo art. 9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990, alterado
pelo art. 1Q da Lei n' 8.352, de 28 de dezembro de 1991, a partir da
liberação dos empréstimos realizados com os referidos recursos,
quando destinac.!os a programas de investimento voltados para a
geração de empregos e renda.
Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de
Participação PIS-Pasep terão, a partir de l' de dezembro de 1994, a
Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 38 da Lei n' 8.177, de 1Q de
março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução
a que alude o art. 8' desta medida provisória.
Art. 13. A partir de l' de dezembro de 1995, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o Conselho
Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep e a Comissão do Fundo
da Marinha Mercante poderão propor ao Conselho Monetário Nacional a adoção de outros critérios legais para a remuneração dos
respectivos recursos, em substituição à TJLP de que trata esta
medida provisória.
Art. 14. Nas hipóteses de falência, liquidação extrajudicial ou
intervenção em instituição financeira agente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou da Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame), estes sub-rogar-se-ão
automaticamente, de pleno direito, nos créditos e nas garantias
constituídos em favor do agente financeiro, decorrentes das respectivas operações de repasse.

Art. 15. Observado o disposto no art. 8', in fine, desta medida
provisória, ficam revogados o art. 25 da Lei n'' 8.177, de 1Q de março
de 1991, e os §§ 2Q e 3Q do art. 2' da Lei n Q 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.471-24, de 26 de setembro de 1996.
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Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.472-30, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1996
Dispõe sobre os quadros de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Geral da União, do Min~stério da Fazenda, e dá outras providêncuis.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' São criados e reclassificados, na Advocacia-Geral da
União, os cargos constantes dos Anexos I a VI.
Art. 2' São criados no Ministério da Fazenda, a serem alocados
na Secretaria da Receita Federal, 276 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo dezoito cargos
DAS 101.3, 84 cargos DAS 101.2 e 174 cargos DAS 101.1.
Art. 3' São criados na Superintendência Nacionai do Abastecimento (gunab) 36 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo um cargo DAS 101.6, quatro cargos
DAS 101.4, oito cargos DAS 101.3, quatorze cargos DAS 101.2, seis
cargos DAS 101.1 e três cargos DAS 102.2
§ l' São igualmente criadas na Sunab 194 Funções Gratificadas (FG), sendo 147 FG-1, treze FG-2 e 34 FG-3.
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§ 2Q Para a restruturação da Sunab, fica o Poder Executivo
autorizado a alterar a denominação e a especificação dos cargos em
omissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem au~ento de despesa, no prazo de até trinta dias.
Art. 4Q O cargo de Consultor Jurídico de Ministério e do Estado-Maior das Forças Armadas, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), corresponde ao nivel101.5,
Art. 5Q Fica assegurada a percepção da vantagem prevista no
art. 1Q, inciso I, e § 1Q, do Decreto-Lei n Q 2.333, de 11 dejunbo de 1987,
com a disciplina nele estabelecida, aos seus beneficiários, inclusive
àqueles integrantes de quad':.os de entidades não mais sujeitas a
regime especial de remuneraçao.
§ 1Q OS efeitos financeiros do disposto neste artigo vigoram,
para os beneficiários referidos no caput, a partir de 19 de setembro
de 1992.
§ 2Q À vantagem referida neste artigo fazem jus também os
titulares de cargos integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da
União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar n" 73, de 10 de
fevereiro de 1993, e os Juízes do Tribunal Marítimo instituído pela
Lei n Q 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, com as modificações introduzidas pela legislação ulterior.
Art. 6' Ficam prorrogados, por mais 24 meses, a partir do seu
término, os prazos referidos no art. 20 da Lei n" 9.028, de 12 de abril
de 1995.
Art. 7Q São criados seiscentos cargos de Procurador da Fazenda
Nacional, distribuídos pelas categorias de que trata o art. 20, inciso
Il, da Lei Complementar n" 73, de 10 de fevereiro de 1993, conforme
o Anexo VII.
Art. 8' São criadas dezesseis Procuradorias Seccionais da
União e 26 Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional, a serem
implantadas, conforme a necessidade do serviço nas cidades onde
estejam instaladas varas da Justiça Federal.
Parágrafo único. Ficam igualmente criados dezesseis cargos de
Procurador Seccional da União, DAS 101.4, e 26 cargos de Procurador
Seccional da Fazenda Nacional, DAS 101.2.
Art. 9' A remuneração dos cargos de Natureza Especial de
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ria, criados pelo art. 57 da Lei Complementar n Q 73, de 1993, é afixada
no Anexo VIII.
Art. 10. São criados, na Comissão de Valores Mobiliários, 46
cargos de nivel superior, sendo onze de advogado, vinte de inspetor e
quinze de analista.
Art. 11. O § 3Q do art. 17 da Lei n? 8.429, de 2 de junho de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3Q No caso de a ação principal ter sido proposta pelo
Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3Q do
art. 6Q da Lei nO 4.717, de 29 de junho de 1965."
Art. 12. As despesas decorrentes da aplicação desta medida
provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.472-29, de 26 de setembro de 1996.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175 Q da Independência e 108 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão
ANEXaI
Advocacia-Geral da União
Situação Anterior

Nllde
Cargos

Denominação

Situação Nova
Código

Nllde
Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Advogado-Geral da União

10
3
1
6
3

Consultor da União
Adjunto do Advogado-Geral
Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete

DAS 102.5
DAS 102.5
DAS 101.5
DAS 102.4
DAS 101.3

10
3
1
6
3

Consultor da União

DAS 102.6

Adjunto do Advogado-Geral
Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete

DAS 102.6
DAS 101.5
DAS 102.4
DAS 101.3
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Situação Anterior

Nllde
Cargos

Denominação

Situação Nova

N.:Ide

Código

Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Advogado-Geral da União
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Diretor de Divisão

2
11
5

DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.3

2
16
5

Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Coordenador

DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.3

ANEXO II
Advocacia-Geral da União

I

Denominação

N0de Cargos
I

Código

- Gabinete do Consultor-Geral da União
DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1

Assessor Jurídico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

1
1
1

11- Gabinete do Corregedor-Geral da Advogada da União
DAS 101.6
DAS 101.4
DAS 102.3
DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

Corregedor Auxiliar
Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete·
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

5
1
5
2
1
8
2
1
3

Situação Nova

Situação Anterior
Nllde
Cargos

Denominação

Nllde
Cargos

Código

Denominação

Código

111- Gabinete do Procurador-Geral da União
3
2

Adjunto do Procurador-Geral da União
Assessor Jurídico

5
DAS 102.4
DAS 102.3

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,

4
1
2
1
8
1
2

V.

Adjunto do Procurador-Geral da União
Assessor Jurídico
Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Coordenador-Geral
Coordenador

DAS 102.5
DAS 102.3
DAS 101.4
DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.4
DAS 101.3
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Situação Anterior

NlIde
Cargos

Denominação

Situação Nova
Código

Nllde
Cargos
4

2

Código

Denominação

DAS 101.2
DAS 101.1

Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

ANExom

Advocacia-Geral da União
N° de Cargos

Denominação

I

Código

1 - Gabinete dos Procuradores Regionais em Brasília, no Rio de Janeiro e
em São Paulo: estrutura unitária

1

Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete

4

2
2
1
3
6

Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS 101.3
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

I J - Gabinete dos Procuradores Regionais em Porto Alegre e
em Recife: estrutura unitária

1
3
2
2
1
3
6

Chefe de Gabinete
Assessor Juridico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS 101.3
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

ANEXO IV

Advocacia-Geral da União
NlI de Cargos
I 4

2
1

Denominação

Código

Procuradoria da União DO Distrito Federal e nos Estados de
São Paulo e Rio de Janeiro: estrutura unitária
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3
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N~

Denominação
Código
de Cargos
II - Procuradoria da União nos Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, .
Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul: estrutura unitária

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

2
1
1

In _ Procuradoria da União nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Espírito Santo,
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte,
Rondônia e Sergipe: estrutura unitária
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

1
1
1

IV - Procuradoria da União nos Estados do Amapá,
Roraima e Tocantins: estrutura unitária
Assessor Jurídico
Assessor Técnico

1
1

DAS 102.3
DAS 102.2

ANEXO V

Advocacia-Geral da União
Na de Cargos

I
I -

2

I
II -

Denominação
I Código
Procuradorias Seccionais da União - Padrão «fu>
(quatro Procuradorias): estrutura unitária
Assessor Jurídico
I DAS 102.2
Procuradorias Seccionais da União - Padrão "B"
(nove Procuradorias); estrutura unitária

1

I

I

DAS 102.2

1

Hl - Procuradorias Seccionais da União - Padrão «C"
(quarenta e quatro Procuradorias): estrutura unitária
I
Assessor Jurídico
I

DAS 102.2

Assessor Jurídico

ANEXO VI

Advocacia-Geral da União
N" de Cargos

Denominação

I

Código

Diretoria-Geral de Administração
1
2
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe de Divisão

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
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ANEXO VII
Advocacia-GeraI da União
Denominação do Cargo

Número de Cargos

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

40
55
505

Procurador da Fazenda Nacional de Categoria Especial
Procurador da Fazenda Nacional de 1~ Categoria
Procurador da Fazenda Nacional de 2~ Categoria

ANEXO VIII
Advocacia-Geral da União
Nllde
Cargos

1
1

Denominação

Código

Secretário-Geral de Contencioso Cargo de Natureza Especial
Secretário-Geral de Consultoria Cargo de Natureza Especial

Remuneração

Total em R$
6.200,00
6.200,00

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.473-24, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1996
Dá nova redação a dispositivos da Lei n e
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O § 6· do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei n· 8.742, de
7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 20

.

§ 6· A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe mu!tiprofissional do Sistema Unico de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
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de entidades ou organizações credenciadas para este fim específico, na forma estabelecida em regulamento.
..........•........................................................................................•.•.•»

"Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.
§ 1Q A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias, a contar da data de sua protocolização.
§ 2Q Na hipótese da concessão do benefício após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia, a contar da data da protocolização do requerimento.»
"Art. 40
.
§ 1Q A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que
o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2Q É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, H ou IH do § 1Q do art. 139
da Lei n Q 8.213, de 24 de julho de 1991."
Art. 2Q OS órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6Q do
art. 20 e no art. 37 da Lei n Q 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
Art. 3Q O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n Q 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de P de janeiro de 1996.
Art. 4Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.473-23, de 26 de setembro de 1996.
Art. 5Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.474-28, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1996
Fixa critérios para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo 11da Lei n!! 8.237, de 30
de setembro de 1991, para implementação da
isonomia a que se refere o § 1º do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' Esta medida provisória dispõe sobre o processo de implementação da isonomia de vencimentos dos servidores do Poder
Executivo com os dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de
Contas da União e do Ministério Público da União.
Art. 2º A equiparação do vencimento básico dos servidores civis
do Poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo e
Judiciário, bem como do Tribunal de Contas da União e do Ministério
Público da União, dar-se-á de forma gradativa e nos limites das
disponibilidades financeiras e orçamentárias da União, mediante a
concessão das diferenças pagas, separadamente ou já incorporadas.
§ l' Para os fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de
vencimento básico, assim definido na alínea a do inciso I do art. l' da
Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passam a vigorar, nos meses
de setembro, outubro e novembro de 1994, na conformidade do disposto nos Anexos I, II e III desta medida provisória.
§ 2' A aplicação do disposto neste artigo aos servidores civis
que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam percebendo vencimento básico equiparado aos das tabelas vigentes para
o Poder Legislativo, far-se-á mediante compensação de valores, sem
redução do valor do vencimento.

Art. 3' Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício de posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo II da Lei n' 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os meses
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de setembro, outubro e novembro de 1994, passam a ser os constantes
do Anexo IV desta medida provisória.
Art. 4º Fica reconstituída a comissão a que se refere o art. 6º da
Lei nº 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela previstas, cabendo-lhe promover estudos que objetívem, especialmente:
I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou assemelhadas, observando-se, ainda, complexidade das tarefas, critérios
de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;
II - a implementação do disposto no inciso I do art. 3º da Lei
nº 8.448, de 21 de julho de 1992;
III - o estabelecimento de critérios para incorporação ou alteração dos percentuais de gratificações, vantagens e adicionais;
IV - a elaboração da matriz de vencimentos.
Art. 5º O vencimento básico dos servidores civis ativos, inativos
e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, a partir de 1e de dezembro de 1994, passa a ser o
constante dos Anexos V e VI desta medida provisória.
Art. 6º Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício do posto ou da graduação em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que
se refere o Anexo II da Lei n" 8.237, de 30 de setembro de 1991, a
partir de 1s de dezembro de 1994, passam a ser os constantes do Anexo
VI desta medida provisória.
Art. 7º O disposto nesta medida provisória aplica-se, no que
couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do
falecimento de servidor público federal.
Art. 8º As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.474-27, de 26 de setembro de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-seodispostono§ 1º do art. 1º da Lei Delegada
nº 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo art. 42 da Lei
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n Q 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais disposições em contrário, a
partir de 1Q de setembro de 1994.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
Antonio Kandir
Clóvis de Barros Carvalho
Luiz Carlos Bresser Pereira
Benedito Onofre Bezerra Leonel
Anexo I da Medida Provisória n? 1.474·28, de 24 de outubro
de 1996
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis dos
Extintos Territórios Federais, Orçamento de Finanças e Controle, Procuradoria da Fazenda
Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira de Ciência
e Tecnologia e dos Servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM e Ipee.

CL

p

C

Auxiliar

40 horas

30 horas

40 horas

30 horas

11

429,51
401,88

322,13
308,41

253,90
243,28

150,35
143,17

1

375,55

281,66

233,10

190,43
182,46
174,83

112,76
107,38
102,24

VI

330,08
310,48

223,36
214,04

167,52
160,53

IV
III

11

301,52
292,82
284,37

247,56
232,86
226,14
219,62
213,28

153,83
147,42
141,28

1

276,17

207,13

205,11
196,56
188,37
180,54

135,41

129,82
123,64
117,77
112,17
106,86
101,82

VI
V
IV
III

268,21

173,04

129,78

165,86
158,98

124,40

11

238,64
231,78

201,16
195,37
189,74
184,28
178,98
173,84

v

B

Intermediário

30 horas

III
A

Superior

40 horas

1

260,49
252,99
245,71

152,41

146,10
140,07

119,23
114,31
109,58
105,05

136,32

97,02
92,46
88,12

84,01
80,09
76,36

97,37
92,73

88,33
84,13
80,15
76,37
72,77

69,35
66,09
63,01

60,07
57,27

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 1, p. 4853-5217, out. 1996

5051
CL

p

D

V
N
III

Superior

11
I

Intermediário

Auxiliar

40 horas

30 horas

40 horas

30 horas

40 horas

30 horas

225,13

168,85

100,73

218,66
212,39

164,00
159,29

134,30
128,76

72,81
69,44
66,24

54,61
52,08

206,30
200,39

154,73
150,29

123,47

118,40
113,55

96,57
92,60
88,80

85,16

49,68
47,40
45,23

63,20
60,31

Anexo I-A da Medida Provisória nº 1.474-28, de 24 de outubro
de 1996
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

.Juíz-Preeídente

429,51

Juiz

409,06

Anexo I-B da Medida Provisória nº 1.474-28, de 24 de outubro
de 1996
Advocacia-Geral da União
Denominação

Vencimento Básico

Advogado da União de Primeira Classe

429,51
401,88

Advogado da União de Segunda Classe

375,55

Advogado da União de Classe Especial

Grat. (Art. 7R da
Lei 8.460/92)
170,92

163,38
156,17

Anexo II da Medida Provisória nº 1.474-28, de 24 de outubro
de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério Superior
20 horas

40 horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

214,75

429,50

171,80

Adjunto

4
3
2
1

343,60
327,24

163,62
155,83
148,41

311,66

296,82
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20 horas

40 horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

4
3
2
1

134,92

269,84

Assistente

128,49
122,38

116,55

256,98
244,76
233,10

4
3
2
1

105,95
100,91
95,10
91,52

211,90
201,82
192,20
183,04

Auxiliar

Anexo lI-A da Medida Provisória n' 1.474-28, de 24 de outubro
de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de 12 e 2 2 Graus
20 horas

40 horas

U

Graduado
198,67

Graduado
397,34

4
3
2
1

165,55
157,66
150,16
143,01

331,10

4
3
2
1

130,00
123,81

260,00

4
3
2
1

105,95
100,90
96,10
91,52

211,90
201,80

B

4
3
2
1

86,33
82,23
78,31
74,58

172,66
164,46
156,62
149,16

A

4
3
2
1

70,36
67,01
63,82
60,78

140,72
134,02

Classe
Titular
E

D

C

Nível

117,91

112,30

315,32

300,32
286,02

247,62
235,82
224,60

192,20

183,04

127,64
121,56
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Anexo IH da Medida Provisória nº 1.474-28, de 24 de outubro
de 1996
Tabela de vencimento básico aplicável aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas
Leis n's 5.645/70 e 6.550/78, dos servidores técnicos-administrativos das Instituições
Federais de Ensino, conforme arts. 3 11 e seguintes da Lei nl! 7 .596/87dos servidores do lbama,

Embratur, Incra, CFlAer, IBPC,IBAC,FBN, FCRB,FCP,LBA,Funai, Funag, FAE,Enap,
FNS, Roquette Pinto, FNDE, Burlam, Suframa, Sudene, Ceplec e Tabela de Especialistas.
Intermediário
Auxiliar
Superior
p
CL
40 horas
30 Horas
40 horas
30 horas
40 horas
30 horas

A

B

C

III
11
I

397,04
373,96

297,78
280,47

203,31
195,85

351,75

263,81

VI
V
IV
III
11
I

302,05
282,67

226,54
212,00

273,11

204,83
197,91

VI
V
IV
1II
11

1

D

V
IV
1II
II

1

263,88
254,97

246,37

191,22
184,78

137,60
131,27

103,20
98,45

188,68

152,48
146,89
141,51

125,25

93,93

181,77
175,13
168,73

136,33
131,35
126,55

119,51

89,63
85,53

108,84

162,59

121,94

103,88

81,63
77,91

156,67
150,96

117,50

99,16

74,37

113,22

94,66

71;00
67,78
64,72

114,04

238,05

178,54

145,48

109,11

90,37

230,04

172,53
166,72

140,21
135,13

105,15
101,35

86,29
82,40

161,12

130,24

78,70

59,02

155,70
150,47

125,54
121,02

97,68
94,15

90,77

75,18
71,81

56,39
53,86

145,43

116,66

140,56
135,86

112,47
108,43
104,55

87,49
84,35
81,33

68,63
65,58
62,67

51,47
49,18

78,41
75,61

59,92

222,29
214,82
207,60
200,63
193,91
187,41

181,14
175,10
169,24

131,32
126,93

100,82

57,28

61,80

47,01
44,94
42,96

Anexo IV da Medida Provisória nº 1.474-28, de 24 de outubro
de 1996
Anexo H da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991
Gratificações e Indenizações
Tabela II -

Gratificação de Habilitação Militar

Situacõee

Valor Percentual
70% do soldo

Curso de Altos Estudos
Categoria I

60% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II
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Valor Percentual
50% do soldo
35% do soldo
20% do soldo

Tabela UI a)

Situações
Cursos de Aperfeiçoamento
Cursos de Especialização
Cursos de Formação

Indenização de Representação

Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais

Posto/Graduação
Oficial-General
Oficíal-Superíor
Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarde-Marinha e Aspirante-a-Oficial
Suboficial, Subtenente e Sargento
Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior
a 311 Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar
inicial
..
Tabela VI - Adicional de Inatividade
Situação
Com 40 anos de serviço ou mais
Com 35 anos de serviço
Com 30 anos de serviço
Transferidos ex officio para a inatividade remunerada,
com menos de 30 anos de serviço

Percentuais
70% do soldo
60% do soldo
50% do soldo
35% do soldo

20% do soldo

Percentuais
90% do soldo
70% do soldo
60% do soldo

40% do soldo

Anexo V da Medida Provisória nº 1.474-28 de 24 de outubro
de 1996
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis dos
Extintos Territórios Federais, Orçamento de Finanças e Controle,Procuradoria da Fazenda
Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira de Ciência
e Tecnologia dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM, Ipea, lhama, Embratur, Incra,
CFIAer, IBPC,IBAC, FBN, FCRB, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap, FNS. Roquette
Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac, Tabela de Especialista dos Técnicosadministrativos das Instituições Federais de Ensino, conforme art. 311e seguintes da Lei n"
7.596/87 e aos Cargos do Sistema de Cargos Instituídos pelas Leis nlla 5.645/70 e 6.550/78.
Intermediário
Auxiliar
Superior
CL
P
40 horas
30 horas
40 horas
30 horas
30 horas
40 horas
A

III
11
1

429,51
401,88
375,55

322,13
301,41
281,66

253,90
243,28
233,10

190,43
182,46
174,83

150,35
143,17
136,32

112,76
107,38
102,24
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CL

Superior

p

30 horas

1

276,17

247,56
232,86
226,14
219,62
213,28
207,13

223,36
214,04
205,11
196,56
188,37
180,54

167,52
160,53

1V
I1I
11

330,08
310,48
301,52
292,82
284,37

VI

268,21

201,16

V

260,49

1V
I11

252,99

245,71
238,64
231,78

195,37
189,74
184,28
178,98
173,84

173,04
165,86
158,98
152,41
146,10
140,07

129,78
124,40
119,23
114,31
109,58
105,05

225,13
218,66
212,39
206,30
200,39

168,85
164,00
159,29
154,73
150,29

134,30
128,76
123,47

100,73
96,57
92,60
88,80
85,16

VI

V

B

C

II
1
V
D

Intermediário
40 horas
30 horas

40 horas

1V
I11
11

1

Auxiliar
40 horas
30 horas

153,83

147,42
141,28
135,41

118,40

113,55

129,82
123,64
117,77
112,17

97,37

106,86

80,15
76,37

101,82

92,73
88,33
84,13

92,46

72,77
69,35

88,12
84,01

66,09
63,01

80,09
76,36

57,27

72,81

54,61

69,44
66,24
63,20
60,31

49,68
47,40

97,02

60,07

52,08
45,23

Anexo V-A da Medida Provisória n· 1.474-28 de 24 de outubro
de 1996
Tribunal Marítimo
Denominação

.

Vencimento Básico

Juís-Presidente
Juiz

429,51

409,06

Anexo V-B da Medida Provisória n· 1.474-28 de 24 de outubro
de 1996
Advocacia-Geral da União
Denominação
Advogado da União de Categoria Especial

Advogadoda União de Primeira Categoria
Advogado da União de Segunda Categoria

Vencimento Básico

(Grat, Art. 711da
Lei nl! 8.460/92

429,51
401,8S
375,55

170,92
163,38
156,17
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Anexo VI da Medida Provisória n' 1.474-28, de 24 de outubro
de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério Superior
Classe

Titular

Adjunto

20 horas

40 horas

Nível
U

Graduado

Graduado

214,76

429,51

4
3
2
1

176,91

353,82

169,29
162,00
155,03

338,58
324,00

310,05

4
3
2
1

142,23

284,45

Assistente

136,10

272,20

130,24
124,63

260,48
249,26

114,34

Auxiliar

4
3
2
1

228,68
218,83

109,42
104,71

100,20

209,41

200,39

Anexo VI-A da Medida Provisória n" 1.474-28, de 24 de outubro
de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de li! e 2° Graus
20 horas

40 horas

Classe

Nível

Graduado

Titular

U

198,67

Graduado
397,34

4
3
2
1

168,05

336,09

E

160,81

321,62
307,77

D

4
3
2
1

C

4
3
2
1

153,89
147,26

294,52

136,35

272,70

130,48

260,96

124,86
119,49

249,72
238,97

114,34
109,42
104,71

218,83

100,20

228,68
209,41
200,39
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Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de

19

e 2 11Graus

20 horas

40 horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

94,52

B

4
3
2
1

81,65

189,04
180,04
171,47
163,30

77,03

154,06

73,36

146,72
139,73

90,02
85,74

4
3
2
1

A

69,87
66,54

133,08

Anexo VII da Medida Provisória n? 1.474-28, de 24 de outubro
de 1996
(A partir de 1Q de dezembro de 1994)
Anexo II da Lei n Q 8.237, de 30 de setembro de 1991
Tabela 11 -

Gratificação de Habilitação Miltar

Valor Percentual

Situações

150% dosoldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

130% dosoldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II

110% dosoldo
80% dosoldo
60% dosoldo
Tabela IH -

Cursos de Aperfeiçoamento
Cursos de Especialização
Cursos de Formação

Indenização de Representação

a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais

Posto Graduação

Oficial-General
Oficial-Superior

Percentual

150%do soldo
130%do soldo

Oficial-Intennediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha
e Aspirante-a-Oficial
110% do soldo
Suboficial, Subtenente e Sargento

85% do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior
a 311 Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar
inicial

60% do soldo
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Tabela VI -

Adicional de Inatividade

Situação
Com 40 anos de serviço ou mais
Com 35 anos de serviço

Percentual

Com 30 anos de serviço ou mais
Transferidos ex officio, para a inatividade remunerada,
com menos de 30 anos de serviço

180%do soldo
140% do soldo
120%do soldo
80%do soldo

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.475-20, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1996
Altera as Leis n!!s 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 6' e 9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6Q O Tesouro N acionaI repassará mensalmente re-

cursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele Fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES.»
«Art. 9Q

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 7' O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recurso dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos aos
Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo em
vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei n' 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível de
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emprego no País, podendo a União, mediante a apresentação de
contragarantias adequadas, prestar garantias parciaís a operações da espécie, desde que justificado em exposição de motivos
conjunta dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da
Fazenda.»
Art. 2· Os arts. 17 e 19 da Lei n· 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Social.»
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social.»
Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.475-19, de 26 de setembro de 1996.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Adib Jatene
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.476-16, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1996
Dispõe sobre medidas reguladoras do
abastecimento do mercado interno de produtos do setor sucroalcooleiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1" O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
fixará, em planos anuais de safra, divulgados até o dia ao de abril de
cada ano, os volumes de produção de açúcar e de álcool, necessários
ao abastecimento dos mercados na Região Centro/Sul e na Região
NortelNordeste, assim como os destinados à formação de estoque de
segurança.
§ F Os planos anuais indicarão, também, os volumes de açúcar
e de álcool caracterizados como excedentes às necessidades dos mercados internos regionais, bem como aqueles cuja importação seja
indispensável para complementar a oferta nacional.

§ 2" Será considerada excedente a diferença entre os volumes
de açúcar e de álcool em estoque, antes do início de cada safra,
adicionados à produção estimada para a safra seguinte, e a projeção
de consumo nacional pelo prazo de um ano.
§ a" Não serão consideradas nos planos anuais de safra as
operações de importação de açúcar e de álcoolamparadas pelo regime
de drawback.

§ 4" Os volumes de açúcar e de álcool a que se refere este artigo
poderão ser modificados pelo Ministério da Indústria, do Comércio e
do Turismo, sempre que o recomendar o comportamento da produção
de cana-de-açúcar utilizada como matéria-prima pelas empresas do
setor e dos mercados consumidores.
§ 5" Em qualquer hipótese, os planos anuais de safra e suas
modificações serão aprovados em portaria específica do Ministro de
Estado da Indústria, Comércio e Turismo.
§ 6" Os excedentes de açúcar referidos no § 1" poderão ser
convertidos em mel rico ou em mel residual, observados os parãmetros técnicos de coversibilidade.
§ 7" As usinas produtoras de açúcar que não possuam destilarias anexas poderão exportar os seus excedentes, desde que comprovem sua participação no mercado interno, conforme estabelecido nos
planos anuais de safra.

Art. 2" Para efeitos do artigo anterior consideram-se compreendidos nas regiões:
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I - N ortelNordeste: os Estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Tocantins.
II - Centro/Sul: os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do 8\,1 e o Distrito Federal.
Art. 3Q Aos excedentes de que trata o art. 1º, e aos de mel rico e
de mel residual, poderá ser concedida isenção total ou parcial do
imposto de exportação, mediante despacho fundamentado conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do Comércio e do
Turismo, que fixará, dentre outros requisitos, o prazo de sua duração.
Art. 4º Em operações de exportação de açúcar, álcool, mel rico
e mel residual, com isenção total ou parcial do imposto de exportação,
a emissão de Registro de Vendas e de Registro de Exportação ou de
documento de efeito equivalente, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, sujeitarse-á aos termos estritos do despacho referido no artigo anterior.
Art. 5Q A exportação de açúcar, álcool, mel rico e mel residual,
com a isenção de que trata o art. 3º, será objeto de cotas distribuídas
às unidades industriais e refinarias autônomas exportadoras nos
planos anuais de safra.
Art. 6Q A isenção total ou parcial do imposto de exportação, de
que trata esta medida provisória, não gera direito adquirido e será
tornada insubsistente sempre que se apure que o habilitado não
satisfazia ou deixou de satisfazer os requisitos, ou não cumpria ou
deixou de cumprir as condições para a concessão do favor.
Art. 7º Os volumes de produtos derivados de cana-de-açúcar,
destinados aos mercados preferenciais serão atribuídos à Região
N orte/Nardeste, tendo em conta o seu estágio sócio-econômico.
Art. 8º O Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 9º O Poder Executivo, no prazo de cento e oitenta dias,
encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para atender ao
disposto nos arts. 56 e 57 da Lei n? 8.931, de 22 de setembro de 1994.
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Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.476-15, de 26 de setembro de 1996.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.477-29, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1996
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras provindências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1" O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matrícula, entre o
estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ 1" O total anual referido no caput deste artigo deverá ser
limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente
cobrada em 1996, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo
ano.
§ 2" Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de pessoal
e custeio.
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§ 3" O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam
ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4" Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 5" Para os fins do disposto no § 1", não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.
Art. 2" O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior, e o número de vagas por
sala-classe, no período mínimo de 45 dias antes da data final para
matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de con-trato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.
Art. 3" Quando as condições propostas nos termos do art. 1"não
atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4" A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei n"
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ 1" Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2" Ficam excluídos do valor total de que trata o § 1" do art. 1"
os valores adicionados às mensalidades de 1995 e 1996, que estejam
sob questionamentos administrativos ou judiciais.
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Art. 5' Os alunos já matriculados terão preferência na renovação das matrículas para o período subseqüente, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6' São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7' São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
n? 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos,
de pais de alunos e responsáveis.

Art. 8' O art. 39 da Lei n' 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
"XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido."
Art. 9' A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.477-28, de 26 de setembro de 1996.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se a Lei n' 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei n' 8.178, de I' de março de 1991; e a Lei n' 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson A. Jobim
Pedro Malan
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ANEXO I
Nome do Estabelecimento:

CGC,

Nome fantasia:
Registro no MEC ns

Data do Registro:

Endereço:
Cidade:
)
Telefone: (
Pessoa responsável pelas informações:

Estado:
Fax: (

CEP,
Telex:

)

Entidade mantenedora:
Endereço:

Telefone: (

Estado:

)

CEP,

Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1
2
3
4

5

6
7

8
9

10

Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1
2
3
4

5
6
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Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

Participação
do Capital

CPF/CGC

7

8
9

10

Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios
(pessoa Física ou Jurídica)

Participação
do Capital

CPF/CGC

1

2
3
4

5
6
7

8
9
10

Indicadores Globais
Ano-Base

Ano de Aplicação(*)

N'' de funcionários:
N'fI de professores:
Carga horária total anual:
Faturamento total em R$:
(*) Valor estimado para o ano de aplicação

Endereço para correspondência:
(se diferente do que consta acima)
Endereço:
~
Cidade:
Estado:

_

~

CEP:

_

Mês da data-base dos professores:

Local:
(Carimbo e assinatura do responsável)

Data:

_
_
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ANEXO I!

Nome do Estabelecimento:
Componentes de Custos
(Despesas)

Ano-Base
(Valores em Real)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

1.0 Pessoal
1.1 Pessoal docente
1.1.1 Encargos sociais
1.2 Pessoal técnico e administrativo
1.2,1 Encargos sociais
2.0 Despesas gerais e administrativas
2.1 Despesas com material
2.2 Conservação e manutenção
2.3 Serviços de terceiros
2.4 Serviços públicos
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)
2.6 Outras despesas tributárias
2.7 Aluguéis
2.8 Depreciação
2.9 Outras despesas
3.0 Subtotal-(l+2)
4.0 Pro labore
5.0 Valor locativo
6.0 Subtotal- (4+5)
7.0 Contribuições sociais
7.1 PisIPasep
7.2 Cofins
8.0 Total geral- (3+6+7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos não pagantes
Valo'r da última mensalidade do ano anterior R$
Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$

" .

Data:

Local:

.I

em:
.!

1997
.!.

Carimbo e assinatura do responsável
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MEDIDA PROVISÓRIAW 1.478-17, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1996
Dá nova redação aos arts. 9!! da Lei n"
8.036, de 11 de maio de 1990, e 2' da Lei n'
8.844, de 20 de janeiro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" O art. 9" da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9" As aplicações com recursos do FGTS poderão ser
realizadas diretamente pela Caixa Econõmica Federal, pelos
demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) e pelas entidades para esse fim credenciadas pelo Banco
Central do Brasil como agentes financeiros, exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador do FGTS, em
operações que preencham os seguintes requisitos:
I - garantias:
a) hipotecária;
b) caução de créditos hipotecários próprios, relativos a financiamentos concedidos com recursos do agente financeiro;
c) caução dos créditos hipotecários vinculados aos imóveis
objeto de financiamento;
d) hipoteca sobre outros imóveis de propriedade do agente
financeiro, desde que livres e desembaraçados de quaisquer ônus;
e) cessão de créditos do agente financeiro, derivados de
financiamentos concedidos com recursos próprios, grantidos por
penhor ou hipoteca;

fJ hipoteca sobre imóvel de propriedade de terceiros;
g) seguro de crédito;

h) garantia real ou vinculação de receitas, inclusive tarifárias, nas aplicações contratadas com pessoa jurídica de direito
público ou de direito privado a ela vinculada;
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i) aval em nota promissória;

j) fiança pessoal;
l) alienação fiduciária de bens móveis em garantia;
m) fiança bancária;
n) outras, a critério do Conselho Curador do FGTS;

...................................................... ..................................................

~

§ 5' As garantias, nas diversas modalidades discrimánadas
no inciso I do caput deste artigo, serão admitidas singular ou
supletivamente, considerada a suficiência de cobertura para os
empréstimos e financiamentos concedidos.»
Art. 2' O art. 2' da Lei n' 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 2' Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda N acionai a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante, convênio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às muitas e demais encargos previstos na legislação respectiva.
§ l' O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento
de custas nos processos judiciais de cobrança de seus créditos.
§ 2 9 As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem
a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em
Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento
dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.

§ 3' Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.
§ 4' Na cobrança judicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para o fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
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para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cobrança.»

Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.478-16, de 26 de setembro de 1996.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.479-21, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1996
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal.
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
.
com força de lei:
Art. 1" A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ 1" Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
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coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput. deste artigo.
§ 2" Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Art. 2" Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.479-20, de 26 de setembro de 1996.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5" Revoga-se o art. 6"da Lei n" 8.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175"da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.480-23, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1996
Altera dispositivos das Leis n"s 8.112, de
11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de
julho de 1994, para instituir os décimos incorporados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida'provisória,
com força de lei:
Art. F Os arts. 20, 62 e 67 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 20
.

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 1, p. 4853-5217, out. 1996

5072
§ 3' O servidor em estágio probatório somente poderá afastar-se do exercício do cargo efetivo para ocupar cargo em comissão
de Natureza Especial ou de direção e chefia de níveis DAS-6,
DAS-5, DAS-4 ou equivalentes."

"Art. 62. Ao servidor efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão
ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.
§ 10 A retribuição de que trata o caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, à
remuneração do servidor efetivo e integra o provento de aposentadoria, na proporção de um décimo por ano de exercício nas
funções e cargos de confiança, a partir do quinto ano e até o limite
de dez décimos.

§ 2' Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.
§ 3' Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observando o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4' Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a incorporação.
§ 5' Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos
em comissão de que trata o inciso II do art. 9 Q. »

"Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo
prestado à União, às autarquias e às fundações públicas federais,
observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente
sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o
servidor em função ou cargo de confiança.
Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do
mês em que completar o qüinqüênio.»
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Art. 22 Os arts. 3' e 10 da Lei n' 8.911, de 11 de julho de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor ocupante
de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em cargo de provimento em comissão ou de Natureza
Especial, previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, a
cada doze meses de efetivo exercício, e a partir do quinto ano, a
importância equivalente a um décimo:
I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, observada a opção formalizada
à época da percepção:
a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebida em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração do cargo
em comissão ou de Natureza Especial;
b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;

II - do valor referente à representação mensal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se tratar
dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos de Direção (CD);

III - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.
§ l' Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento exercido concomitantemente ao do cargo efetivo regido pela Lei n' 8.112, de
1990.
§ 2' No caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, havendo o servidor optado pela
remuneração total do cargo em comissão, considera-se, para
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ração de origem na data em que o servidor completou o interstício
e a remuneração do cargo em comissão exercido por maior tempo.
§ 3 Q Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior.»

«Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, regidos pela-Lei n Q 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo
Poder ou de outro Poder da União, a incorporação de décimos
decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, ou de cargos de provimento em comissão ou de N atureza Especial.
Parágrafo único. A incorporação das parcelas remuneratórias, de que trata este artigo, será efetivada com base no nível da
função de direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em
comissão equivalente no Poder cedente do servidor.»

Art. 3Q Serão consideradas transformadas em décimos, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta medida
provisória, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quintos, observado o limite máximo de dez décimos.
Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo darse-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.
Art. 4Q Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 de janeiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
I - estabelecidos na Lei n? 8.911, de 1994, na redação original,
para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19 de
janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
II - estabelecidos pela Lei n Q 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre 1Q de março e 26 de
outubro de 1995.
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Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a partir
de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos
tennos da Lei n" 8.911, de 1994, com a redação dada por esta medida
provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que completou
o interstício.

Art. 5º As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei nº 9.030, de 13 de abril de 1995, com
efeitos vigorantes a partir de 1ede março de 1995, utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei nº 8.911, de 1994, na redação original.
§ 1º Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comíssão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo
VI da Lei nº 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo desempenho de função.

§ 2" O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 6º Fica resguardado o direito à percepção dos décimos já
incorporados, bem como o cômputo do tempo de serviço residual para
a concessão de novas parcelas, observando-se, o prazo estabelecido no
§ 1º do art. 62 da Lei n" 8.112, de 1990.
Art. 7º Fica resguardado o direito à percepção do anuênio aos
servidores que, em 5 de julho de 1996, já o tiverem adquirido, bem
como o cômputo do tempo de serviço residual para concessão do
adicional de que trata o art. 67 da Lei n? 8.112, de 1990.
Art. 8" É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei nº
8.112, de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.
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Art. 9º Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei nº
8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fixada pela Lei nº 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de 1e de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa data;
II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a 1º de março
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituídos na conformidade da Lei nº 7.596, de 10
de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados
após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções
gratificadas, previstas na Lei nº 8.168, de 1991.
Art. 10. O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990,
na redação dada por esta medida provisória, será considerado uma
única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas
de quintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou
décimos em um único cargo.
Art. 11. O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2º
da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de
Estado.
Art. 12. A Retribuição Adicional Variável (RAVJ e opro labore,
instituídos pela Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (GEFA), instituída pela
Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável
da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas
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pela Lei n' 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.

Art. 13. O caput e o § I" do art. 7' da Lei n' 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 5' e remunerados os subseqüentes:
«Art. 7' Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal
direta, das autarquias, incluídas as em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo Órgão Central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles
a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração
e da essência das atribuições dos cargos de que são ocupantes.
§ l' Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
................................................................. ;

:

»

Art. 14. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 15. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio
financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do
cargo a que estiver concorrendo.
§ l' No caso de o candidato ser servidor da Administração
Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.
§ 2' Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos,
como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser
investido.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 1, p. 4853-5217, out. 1996

5078
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. 1º, exceto a nova redação atribuída ao art. 67, 2º, exceto os §§ 2º
e 3º do art. 3º da Lei nº 8.911, de 1994, 5º, 6', 7º, 9º, 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória nº 1.160, de 26 de outubro de 1995, e as Medidas
Provisórias nOs 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de
dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de
fevereiro de 1996, 1.347, de 12 de março de 1996, 1.389, de 11 de abril
de 1996, 1.432, de 9 de maio de 1996, 1.480, de 5 de junho de 1996,
1.480-19, de 4 de julho de 1996, 1.480-20, de 1º de agosto de 1996,
1.480-21, de 29 de agosto de 1996, e 1.480-22, de 26 de setembro de
1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 18. Revogam-se os §§ 1e e 29 do art. 78 e o art. 193 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 5º e 6º da Lei nº 8.911,
de 11 de julho de 1994T
Brasília, 24 de outubro .de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.481-42, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1996
Altera a Lei »" 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os dispositivos adiante indicados da Lei nº 8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
«Art. lQ
.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 10, t. 1, p. 4853-5217, out. 1996

5079
II - contribuir para a redução e melhoria do perfil da
dívida pública, concorrendo para o saneamento do setor público;
.....•.....•............................................................................................»

«Art. 2º Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:
I - empresas e instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo;
II - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
III - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;

IV - instituições financeiras públicas e estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 1º Considera-se desestatização:
a) a alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem,
diretamente ou através de outras controladas, preponderância
nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade;
b) a transferência, para a iniciativa privada, da execução de
serviços públicos explorados pela União, diretamente ou através
de entidades controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade.
§ 2º Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades, bem como aos serviços
públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, quando
pertinente.
§ 3" Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o art. 177 da
Constituição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
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ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constituição, não
se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias
detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participações.»
§ 4Q O Conselho Nacional de Desestatização, por solicitação de Estados ou Municípios, poderá firmar com eles ajuste para
supervisionar o processo de desestatização de empresas controladas por aquelas unidades federadas, detentoras de concessão,
permissão ou autorização para prestação de serviços públicos,
observado, quanto ao processo de desestatização, os procedimentos estabelecidos nesta lei.

§ 5Q Na hipótese do parágrafo anterior, a licitação para a
outorga ou transferência da concessão do serviço a ser desestatizado poderá ser realizada na modalidade de leilão.»
«Art. 4Q As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:

I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;

IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;

VI blicos.

concessão, permissão ou autorização de serviços pú-

§ 1Q A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.
§ 2Q Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa.
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§ 3· Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais previstas nos incisos I, IV, V e VI deste artigo,
a licitação poderá ser realizada na modalidade de leílão.»
«Art. 5· O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:

I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de presidente;
II - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;

III -

Ministro de Estado da Fazenda;

IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
V Turismo.

Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do

§ 1· Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule.
§ 2· Quando se tratar de desestatização de institnições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o presidente do Banco Central do Brasil.

§ 3· Participará também das reuniões, sem direito a voto,
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4· O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum
do colegiado.
§ 5· Quando deliberar ad referendum do conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
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§ 62 O presidente do conselho poderá convidar Ministros de
Estado, bem como representantes de entidades públicas ou privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 72 O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
presidente.
§ 82 Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.

§ 9 2 Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
conselho serão representados por substitutos por eles designa-

dos.»
"Art. 6 2 Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:
I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de instituições
financeiras de empresas, serviços públicos e participações minoritárias no Programa;
II -

aprovar:

a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desesta-

tização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou
jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatizações;
c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela

União;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação
de subsidiária iutegral, necessárias à viabilização das desestatizações;

fJ a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
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g) o relatório anual de suas atividades;

IH - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;
V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo presidente do conselho.
§ 1" Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho
Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
do Presidente da República, o órgão da Administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 21
desta lei.
§ 2" O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos
objeto de concessão, permissão ou autorização, bem como determinar sejam adotados procedimentos previstos em legislação
específica, conforme a natureza dos serviços a serem desestatizados.

§ 3" A desestatização de empresas de pequeno e médio
portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber,
as atribnições.previstas no art. 21 desta lei."
«Art. 7" Compete ao presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:

I -

presidir as reuniões do conselho;

H - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;

IH - encaminhar à deliberação do conselho as matérias
previstas no art. 6º desta lei;
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IV - requisitar aos órgãos competentes a designação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso lII,
desta lei..
"Art. 8' A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4', pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatização.»

"Art. 9' Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais..
"Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ l' As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.

§ 2' Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos
depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização,

§ 3' Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
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§ 4' Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatização.»
"Art. 11. A União e as entidades da Administração indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que
vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contàdos da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
que determinar a inclusão da sociedade no referido Programa,
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.

Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de
debêntures, quando couber..

"Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa ou instituição financeira incluída no Programa N acional de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário
Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do
qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatizaçâo, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;
b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;

c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;
e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recur-
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sos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;

fJ sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;
h) valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela cornpreendidos.»

«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas oujuridicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determíne percentual inferior.»
«Art. 15. Observados os privilégios legais, o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los,
preferencialmente, na quitação de suas dívidas vencidas perante
a Uníão.»
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:

I -

admíssão de moeda corrente;

H - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbitodo PND, das Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;
IH - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, de títulos e créditos
líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra entidades
por ela controladas, inclusive aquelas em processo de liquidação,
desde que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional
e que venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro
NacionaL
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Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND.»
«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.
Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
será utilizado pelo representante do titular das ações como instrução de voto para deliberação do órgão competente a que alude
o caput deste artigo.»
«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo.»
«Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:

I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização,
aí se incluindo os serviços de secretaria;
II - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;
III - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da
Administração direta ou indireta requisitados nos termos do art.
7", inciso IV, desta lei, para o fim de prover apoio técnico à
implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização as matérias de que trata o inciso II do art. 6"desta
lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
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VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de de sestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao presidente do Conselho outras matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
Conselho Nacional de Desestatização, ser feito pelo Banco Central
do Brasil, diretamente ou por meio de empresa especializada."
«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e
outros dados necessários à execução dos processos de desestatização..
«Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do Gestor
do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo.»
Art. 2' No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990.
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Art. 3' O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.481-41, de 26 de setembro de 1996.

Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revogam-se os arts. 17,19, e 26 da Lei n? 8.031, de 12
de abril de 1990.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.482-29, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1996
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' A contribuição mensal do servidor público civil, ativo,
incide sobre sua remuneração conforme definida no inciso Hl do art.
l' da Lei n? 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir, com vigência
a partir de I" de julho de 1994 e atê a data de publicação da lei que
disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor público civil:
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Faixas
(com base na Lei n28.622, de 19.1.93, Anexo IH)

Alíquota
(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
D, Padrão IV - NA, inclusive

9

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe D,
Padrão IV - NA, exclusive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV - NI, inclusive

lO

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C,
Padrão IV - NI, exclusive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
básico da Classe C, Padrão IV - NS, inclusive

11

Remuneração superior a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C, Padrão

IV,NS

12

Art. 2' A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;
II - recursos adicionais, quando necessários, em montante igual à
diferença entre as despesas relativas ao plano e as receitas provenientes
de contribuição dos servidores e da contribuição a que se refere o inciso I,
respeitado o disposto no art. 17 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991.
Art. 3' Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.482-28, de 26 de setembro de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.484-26, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1996
Dispõe sobre a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do
PIS I Pasep e Cofins nos casos que especifica,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q O produtor exportador de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Lei Complementares nQs 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.
Art. 2Q A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a. receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
Parágrafo único. O crédito fiscal será o resultado da aplicação
do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo.
Art. 3Q Para os efeitos desta medida provisória, a apuração do
montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do
valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. F, tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 10, t. 1, p. 4853-5217, out. 1996
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.512-3, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1996(*)
Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº
9.138, de 29 de novembro de 1995, que dispõe
sobre o crédito rural.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O art. 2º da Lei n? 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1997, não se
aplica o disposto no § 2' do art. 16 da Lei nº 8.880, de 27 de maio
de 1994."
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.512-2, de 26 de setembro de 1996.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.516-2, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996
Altera a legislação do Imposto de Renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
í'") Retificada no DO de 29.10.1996 (pág. 5252 desta obra),
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Art. l' O valor da contribuição social sobre o lucro líquido não
poderá ser deduzido para efeito de determinação do lucro real, nem
de sua própria base de cálculo.
Parágrafo único. Os valores da contribuição social a que se
refere este artigo, registrados como custo ou despesa, deverão ser
adicionados ao lucro líquido do respectivo período de apuração para
efeito de determinação do lucro real e de sua própria base de cálculo.
Art. 2· A contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
instituições a que se refere o art. l' do art. 22 da Lei n' 8.212, de 24
de julho de 1991, será calculada à alíquota de dezoito por cento.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.516-1, de 26 de setembro de 1996.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos em relação aos períodos de apuração
iniciados a partir de l' de janeiro de 1997.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.483-18, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1996
Reduz o Imposto de Importação para os
produtos que especifica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até 31 de dezembro de 1999:
I - redução de noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferraCoJ.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v.188, n. 10, t. 1, p. 4853-5217, out.1996
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mental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos
acessórios, subressalentes e peças de reposição;
H - redução de até noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos
e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos; e
IH - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente sobre os produtos relacionados nas alíneas a a c do §
Iº deste artigo.
\
§ 1s O disposto nos incisos I e H aplica-se exclusivamente às
empresas montadoras e aos fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto
de três rodas ou mais e jipes;
b) caminhonetas, furgões, pich-ups e veículos automotores, de
quatro rodas ou mais, para transporte de mercadorias de capacidade
máxima de carga não superior a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias de
capacidade de carga igual ou superior a quatro toneladas, veículos
terrestres para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
fJ carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de
mercadorias; e
.
h) partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-acabados - e pneumáticos, destinados aos produtos
relacionados nesta e nas alíneas anteriores.
§ 2' O disposto no inciso In aplica-se exclusivamente às importações realizadas diretamente pelas empresas montadoras e fabricantes nacionais dos produtos nele referidos, ou indiretamente, por
intermédio de empresa comercial exportadora, em nome de quem será
reconhecida a redução do imposto, nas condições fixadas em regulamento.
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§ 3' A aplicação da redução a que se referem os incisos I e II não
poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação inferior a
dois por cento.
§ 4' A aplicação da redução a que se refere o inciso III deste
artigo não poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação
inferior a Tarifa Externa Comum.
§ 5' Os produtos de que tratam os incisos I e II do caput deste
artigo deverão ser usados no processo produtivo da empresa e, adicionalmente, quanto ao inciso I, compor o seu ativo permanente,
vedada, em ambos os casos, a revenda, exceto nas condições fixadas
em regulamento.
§ 6º Não se aplica aos produtos importados nos termos deste
artigo o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei n" 37, de 18 de
novembro de 1966.

§ 7' Não se aplica aos produtos importados nos termos do inciso
III o disposto no art. 11 do Decreto-Lei n" 37, de 1966, ressalvadas as
importações realizadas por empresas comerciais exportadoras nas
condições do § 2' deste artigo, quando a transferência de propriedade
não for feita à respectiva empresa montadora ou fabricante nacional.
§ 8' Não se aplica aos produtos importados nos termos dos
incisos I, II e III o disposto no Decreto-Lei n' 666, de 2 de julho de
1969.
Art. 2' O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:
I - o valor total FOB das importações de matérias-primas e
dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § 1º do artigo anterior,
procedentes e originárias de países membros do Mercosul, adicionadas às realizadas nas condições previstas nos incisos II e III do artigo
anterior, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa;
H - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior fabricados no País e o valor total FOB das
importações dos mesmos produtos realizados nas condições previstas
no mesmo inciso, em período a ser determinado, por empresa;
IH - o valor total das aquisições de cada matéria-prima, produzida no País, e o valor total FOB das importações das mesmas
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matérias-primas, realizadas nas condições previstas no inciso II do
artigo anterior, em período a ser determinado, por empresa; e
IV - o valor total FOB das importações dos produtos relacionados no inciso II do artigo anterior, realizadas nas condições previstas no mesmo inciso, e o valor das exportações líquidas realizadas,
em período a ser determinado, por empresa.
§ l' Com o objetivo de evitar concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
dos produtos relacionados nos incisos I e II do artigo anterior, nas
condições estabelecidas nestes mesmos incisos.

§ 2' Entende-se, como exportações líquidas, o valor FOB das
exportações dos produtos relacionados no § l' do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FOB das importações realizadas sob o regime de

drawback; e
b) O valor da comissão paga ou creditada a agente ou a representante no exterior.

§ 3' No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.
§ 4' Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas no País, definidas em regulamento, poderá ser estabelecido prazo para O atendimento às proporções a que se refere este artigo,
contado o partir da data do primeiro desembaraço aduaneiro dos
produtos relacionados nos incisos II e III do art. 1'.

Art. 3' Para os efeitos dos arts. 2' e 4', serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no exterior, as:
I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei n' 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora; e
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H tegrais.

exportações realizadas por intermédio de subsidiárias in-

Art. 42 Poderão ser computadas adicionalmente, como exportações líquidas, nas condições estabelecidas em regulamento, valores
correspondentes:
I - ao valor FOB exportado dos produtos de fabricação própria relacionados nas alíneas a a h do § 12 do art. 12 ;

II - às máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes, peças de reposição, fabricados no País e incorporados ao ativo permanente das empresas;

IH - ao valor FOB importado de ferramentais para prensagem
a frio de chapas metálicas, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição, incorporados ao ativo permanente das
empresas; e
IV - a investimentos efetivamente realizados em desenvolvimento tecnológico no País, nos limites fixados em regulamento.
Art. 52 Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão as regras definidas em regulamento.
Art. 6 2 As empresas fabricantes dos produtos referidos na alínea h do § 12 do art. 12 , que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no País, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § 12 do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativo àqueles produtos, desde que a exportação tenha sido intermediada pela montadora.

Art. 72 O Poder Executivo poderá estabelecer, para as empresas
montadoras e fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
h do § 1" do art. 12, em cuja produção forem utilizados insumos
importados, relacionados no inciso H do mesmo artigo, índice médio
de nacionalização anual, decorrente de compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.
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§ 1e O índice médio de nacionalização anual será uma proporção entre o valor das partes, peças, componentes, conjuntos, subconjuntos e matérias-primas produzidos no País e a soma do valor destes
produtos produzidos no País com o valor FOB das importações destes
produtos, deduzidos os impostos e o valor das importações realizadas
sob o regime de drawback utilizados na produção global das empresas, em cada ano calendário.
§ 2º Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas, definidas em regulamento, o índice de que trata este
artigo deverá ser atendido no prazo de até três anos, conforme
dispuser o regulamento, sendo que o primeiro ano será considerado
a partir da data de início da produção dos referidos produtos, até 31
de dezembro do ano subseqüente, findo o qual se utilizará o critério
do ano calendário.

Art. 8º O comércio realizado no ãmbito do Mercosul, dos produtos relacionados no art. 12 , obedecerá às regras específicas aplicáveis.
Art. 9' O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação, celebrados nos termos dos Decretos-Leis n's 1.219, de 15 de maio de 1972,
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 10. A autorização de importação e o desembaraço aduaneiro dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § l' do art. 1e são
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo das demais exigências legais e regulamentares:
I -

Certificado de Adequação à legislação nacional de trãnsito;

e
II - Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993.
§ 1º Os certificados de adequação de que tratam os incisos I e II
serão expedidos, segundo as normas emanadas do Conselho Nacional
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de Trânsito (Contran) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama).
§ 2' As adequações necessárias à emissâo dos certificados serão
realizadas na origem.
§ 3' Sem prejuízo da apresentação do certificado de que trata o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trânsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.
Art. 11. O Poder Executivo estabelecerá os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se referem os artigos
anteriores, bem como os mecanismos de controle necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Parágrafo único. O reconhecimento da redução do Imposto de
Importação de que trata o art. I? estará condicionado à apresentação
da habilitação mencionada no caput deste artigo.
Art. 12. As pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real,
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
depreciação normal e sem prejuízo desta, do custo de aquisição ou
construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos,
novos, relacionados no anexo à Medida Provisória n' 1.508-10, de 17
de outubro de 1996, adquiridos entre a data da publicação desta
medida provisória e 31 de dezembro de 1997, utilizados em processo
industrial do adquirente.
§ l' A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
§ 2' A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.
§ 3' A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.
§ 4' As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.
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Art. 13. A inobservância ao disposto nas proporções, limites e
índices a que se referem os arts. 2' e 7' estará sujeita a multa de:
I - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 12 , que
contribuir para o descumprimento da proporçâo a que se refere o
inciso II do art. 2';
II - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1º, que
exceder os limites adicionais a que se refere o § 1º do art. 22 ;

III - sessenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. 1', que exceder a proporção a que se refere o inciso III
do art. 29 ;
IV - sessenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso 11 do art. 1º, que exceder os limites adicionais a que se refere o
§ l' do art. 2';
V - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso II do art. 1', que
concorrer para o descumprimento do índice a que se refere o caput do
art. 79 ;
VI - 120% incidente sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas nos incisos II e III do art. 1', que
exceder a proporção a que se refere o inciso I do art. 2Qj e
VII - setenta por cento incidente sobre o valor FOB das importações dos produtos relacionados no inciso II do art. 1', realizadas nas
condições previstas no mesmo inciso, que exceder a proporção a que
se refere o inciso IV do art. 2'.
Parágrafo único. O produto da arrecadação das multas a que se
refere este artigo será recolhido ao Tesouro NacionaL

Art. 14. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória:
I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais; e
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II
não poderá ser usufruído cumulativamente com outros de
mesma natureza.
Art. 15. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei n· 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.483-17, de 2 de outubro de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.485-31, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1996
Dispõe sobre a base de cálculo da coetribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoas jurídicas
a que se refere o § I'!. do art. 22 da Lei nª
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1· do art. 22 da Lei n· 8.212,
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de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
II - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda não liquidadas.
III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;

b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recurso de órgãos e instituições oficiais;

c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;

e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
IV -

no caso de empresa de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;

b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;

c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas;
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v - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de
provisões ou reservas técnicas;
V1 - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ l' É vedada a dedução de prejuízo, de despesas incorridas na
cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
§ 2' Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o
resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3' As exclusões e deduções previstas neste artigo restringemse a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.
Art. 2' A contribuição de que trata esta medida provisória será
calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a base de
cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3' As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § l' do art. 22 da Lei n' 8.212,
de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta medida
provisória.
Art. 4' O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.485-30, de 2 de outubro de 1996.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Ficam revogados o art. 5' da Lei n' 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e os arts. 1',2' e 3' da Lei n" 8.398, de 7 dejaneiro
de 1992.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.486-33, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1996
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei n!! 8.031, de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n" 8.177, de Lr de março
de 1991, e da Lei n!! 8.249, de 24 de outubro
de 1991, e altera os arts. 2!! e 3!! da Lei n!!
8.249/91.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' O art. 30 daLeinº 8.177, de lº de março de 1991, alterado
pela Lei nº 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada aNota do Tesouro Nacional (NTN), a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com
a finalidade de prover o Tesouro N acionaI de recursos necessários para cobertura de Seus déficits explicitados nos orçamentos
ou para realização de operações de crédito por antecipação de
receita.
§ 1e Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com 08 recursos
recebidos em moeda corrente;

b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2º Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
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b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.

§ 3' A NTN poderá ainda ser emitida para troca voluntária
por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa brasileira, para utilização:
a) em projetos voltados a atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra
audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da documentação a ela relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura;

b) mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC),
nos termos do inciso XI do art. 5º da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991.

§ 4º A troca a que se refere o parágrafo anterior será
regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual.»
Art. 2' O art. 2' da Lei n' 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º A NTN será emitida com as seguintes características gerais:

I III -

prazo: até 30 anos;
formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;

b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;

c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
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(Proex), instituído pela Lei nº 8.187, de 1º de junho de 1991; nas
operações de troca por BrazilInvestment Bond (BlB), de que trata
o art. 1s desta lei; nas operações de troca por bônus previstas nos
acordos de reestruturação da dívida externa e nas operações de
troca por títulos da dívida externa para utilização em projetos de
incentivo ao setor audiovisual brasileiro, e doações ao FNC, de
que trata o art. 30, § 3º, da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991,
em sua atual redação.
.........................................................................................................

§

.

~

.........................................................................................................

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
........................................................................................................»

Art. 3º O parágrafo único do art. 3· da Lei nº 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 39

.•.••..•..••..•..•.•.••.••.••..•..•.••.•.••.•.••..•..•..•.••.•.••.••.•••.••••••••.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
ãmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990 .»
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.486-32, de 2 de outubro de 1996.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.487-24, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1996
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores MS lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7', inciso XI, da Constituição.
Art. 2º Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ 1º Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da em-

presa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previa-

mente.
§ 2' O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.

§ 3' Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
a) a pessoa física;
b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
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1. não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;

2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade
institucional e no País;
3. destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais;
comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.
Art. 3º A participação de que trata o art. 2' não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ l' Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2' É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3º A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1996, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.
§ 4' As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 4' Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I -

mediação;

II -

arbitragem de ofertas finais.
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§ 1º Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.

§ 2º O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3º Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4º O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.

Art. 5º A participação de que trata o art. 1º desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.487-23, de 2 de outubro de 1996.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PauloPaiva
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.488-17, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1996
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1° As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.
Parágrafo ÚIÚCO. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2° e 3° do Decreto-Lei nO
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6° da Lei nO
8.880, de 27 de maio de 1994;
b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;
c) correção monetária ou de reajuste por índices de preço gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2° É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índice de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§ 1° É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 2° Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3° Ressalvado o disposto no § 7° do art. 28 da Lei nO 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4° Nos contratos de prazo de duração igualou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano,
contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento das prestações, e abatidos os
pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
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§ 5' O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1997.
§ 6º O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado mediante ato do Poder Executivo.
Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 dejunho
de 1993.
§ I? A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data-limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 4' Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5' do art. 27 da Lei n' 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5' Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igualou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Art. 6' A partir de 1º de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), criada pela Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
será reajustada semestralmente.
Art. 7º Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de 1º de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 1º de janeiro de 1996.
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§ 1Q Em 1Q d e j u l h o de 1995 e em Pdejaneiro de 1996, os valores
expressos, respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real, com
observância do disposto no art. 44 da Lei n'' 9.069, de 1995, no que
couber.

§ 2Q OS Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.

Art. 8Q A partir de 10 de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
§ 1Q Nas obrigações e contratos "em que haja estipulação de
reajuste pelo IPCr, este será substituído, a partir de 1Q de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.

§ 2Q Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.

§ 3Q A partir da referência maio de 1996, O Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6Q do art.
20 e no § 2Q do art. 21, ambos da Lei n Q 8.880, de 1994.

Art. 9Q É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de reajuste
relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base,
anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
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§ 1" O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5" deste artigo.

§ 2" A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 3" O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4" Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
§ 5" O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamontadamente, suas propostas finais, que serão
objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença normativa.
§ 1" A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.

§ 2" A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automática vinculada a índice de preços.
§ 1s Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.

§ 2" Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
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Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas à
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3' do art. 54 da Lei n' 8.884, de 11 de junho de 1994,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n? 9.069, de 29 de
junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3' Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econõmica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresas ou
grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).»

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.488-16, de 2 de outubro de 1996.
Art. 18. Essa medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ l' e 2' do art. 947 do Código Civil, os
§§ l' e 2' do art. l' da Lei n' 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n' 8.177, de l' de março de 1991.
Brasilia, 31 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiua
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
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MEDIDAPROVISÓRIAN' 1.489-17, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1996
Dá nova redação ao .§ 3º do art. 52 da Lei

n' 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolu-

ção de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" O § 3' do art. 52 da Lei n' 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 52. .

.

§ 3' No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
Pública Federal, nos termos da Lei n' 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos serão emitidos com prazo mínimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros»,
Art. 2' Os títulos do Tesouro nacional de que tratam o art. 10,
inciso lII, da Lei n' 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2', da
Lei n" 8.447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A., poderão ser substituídos por outros de igual características,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.
Parágrafo único. A Secretaría do Tesouro nacional baixará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.489-16, de 2 de outubro de 1996.
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Art. 4Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Q
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175 da Independência e 108 Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.490-15, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1996
Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta Medida
Provisória.
Art. 2Q O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas
que:
I - sej am responsáveis por obrigações 'pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Federal, direta e indireta;
11 - estejam com a inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), do Ministério da Fazenda.
§ 1Q Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas fisicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
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§ 2' Na data do registro, o órgão ou entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin,
fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3' A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida
Ativa atenderá o disposto no parágrafo anterior.

§ 4' Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa
à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro
procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
§ 5' A inclusão no Cadin sem a expedição de comunicação ou da
notificação de que tratam os §§ 2' e 3', ou a não exclusão, nas condições
e no prazo previstos no § 4', sujeitará o responsável às penalidades
cominadas pela Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei n" 5.452", de l' de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho).

Art. 3' As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade
integrante do Cadin.

Art. 4' A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade da situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5' O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuíntes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2', inciso I;
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H - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
ou fisicas que estejam na situação prevista no art. 2°, inciso 11,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;

IH - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;
IV - data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 2° manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender o que dispõe o parágrafo
único do art. 3°.
Art. 6° É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal,l direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
H - concessão de incentivos fiscais e financeiros;

HI - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;
b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;

c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.
Art. 7° A existência de registro no Cadin há mais de trinta dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ 1° Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
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a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
juízo, na forma da lei;

b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.

§ 2° O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do
débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.

§ 3' Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou a
inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do
depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.

§ 4Q Em caso de relevância e urgência, e nas condições que
estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este
artigo.
Art. 8' A não observância do disposto no § lOdo art. 2' e nos
arts. 6' e 7' desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções
da Lei n" 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei n" 5.452, de 1943.
Art. 9° Fica suspensa, até 30 de setembro de 1997, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, e no Seu § 2', do Decreto-Lei nO 147,
de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4' do
Decreto-Lei n' 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei
n' 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
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Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
§ l' Observados os limites e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos
inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória,
inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do
débito.
§ 2' Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4' Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 5º O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de divida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.

Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 1', e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ l' Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da
concessão.
§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
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§ 3° O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a
remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou O
prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de
terceiros e não recolhido ao Tesouro N acionaI;
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;
III - imposto de renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei n" 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei nO 8.981, de
20 de janeiro de 1995;

IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.
Art. 15. Os débitos vencidos até 31 de dezembro de 1995 poderão ser parcelados em até 72 prestações, desde que os pedidos sejam
protocolizados até 28 de junho de 1996, obedecidos os requisitos e
demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda N acional, inscritos ou não
como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou
que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.

Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
de avais e outras garantias honradas em operações externas e internas e os de natureza financeira transferidos à União por força da
extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro
de 1996, incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados
com prazo de até 72 meses, desde que os pedidos de parcelamento
sejam protocolizados até 15 de dezembro de 1996, obedecidos os
requisitos e demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ 1Q O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia
útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial (TR)
ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano, mais
0,5% ao ano sobre o saldo devedor destinado à administração do
crédito pelo agente financeiro.
§ 2 Q O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na. qualidade de
agente financeiro do Tesouro Nacional.

§ 3 Q OS contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente,
cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta
de pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.
Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n? 8.981, de 1995:
«Art. 84. .

.

§ 8 Q O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.»
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Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei n' 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n" 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos
automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social (Fínsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9' da Lei n' 7.689, de 1988, na
alíquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis nOs 7.787, de
30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147, de
28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo
por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos
termos do art. 22 do Decreto-Lei n' 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a
Transmissão de Valores e de Crédito e Direito de Natureza Financeira (IPMF), instituído pela Lei Complementar n' 77, de 13 de julho de
1993, relativo ao ano-base de 1993 e às imunidades previstas no art.
150, inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos
termos do art. 10 da Lei n' 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a
redação da Lei n' 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI -

à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando
de operações de importação e exportação de mercadorias quando
objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei n" 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei n? 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar n' 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
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IX - à contribuição para o financiamento da seguridade social (Cofins), nos termos do art. 7' da Lei Complementar n' 70, de 30
de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. I" da Lei Complementar n' 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ l' Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente
relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 2' O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão
versar, exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I a
IX do artigo anterior, desde que inexista outro fundamento relevante.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às
causas em que figure como parte a Fazenda Nacional e que versem
sobre o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na
importação de mercadorias.
Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de
valor consolidado igualou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de
débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ l' Serão igualmente arquivados o autos em que executados,
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda Nacional de valor
igualou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 2' Os autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.
§ 3' O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas
à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 21. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas
de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos que
apresentem em juízo.
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Art. 22. Fica suspensa, até 3.1 de dezembro de 1996, a restrição
para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
Municípios destinados à execução de ações sociais, em decorrência de
inadimplementos objeto de registro no Cadastro Informativo (Cadin)
e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (Siafi).
§ F Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.
§ 2 Q Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3. Q OS débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 3.1
de maio de 1996, não inscritos na Divisa Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas
entidades da Administração indireta, decorrentes, exclusivamente,
de convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados nas
seguintes condições:
a) o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 3.1 de
agosto de 1996, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o
submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional COm manifestação sobre
a conveniência do atendimento do pleito;
b) O pedido deverá ser instruído com autorização legislativa
específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do
beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a e
c, e II da Constituição;

c) o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da
concessão;
d) o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco
do Brasil S.A., na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;

e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;
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fJ o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4. Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida
provisória.
Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.490-14, de 2 de outubro de 1996.
Art. 24. Esta medida provisória entre em vigor na data de sua
publicação.
Art. 25. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n· 352, de 17
de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei n·
2.049, de 1· de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n· 2.052, de 3
de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n" 2.163, de 1984, e os arts.
91, 93 e 94 da Lei n· 8.981, de 1995.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.491-15, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1996
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções
Gratificadas existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
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exceto 08 das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ 1s O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos
e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre
as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos
cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação
pertinente.

§ 2' No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, O
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.
Art. 2º O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória, inclusive a Medida
Provisória n' 1.472-30, de 24 de outubro de 1996.
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequaçâo de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 4º Os atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.
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Art. 5· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.491-14, de 2 de outubro de 1996.
Art. 6· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7· Revoga-se a Lei n· 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Carlos Bresser Pereira
(Anexo à Medida Provisória n" 1.491-15, de 31 de outubro de 1996)
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Federal Direta, Autárquica e Fundacional
CargolFunção
Natureza Especial

Quantitativos

52

Direção e Assessoramento Superiores

DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-I
Subtotal

140
567
1.797
2.825
6.369
7.380
19.078

Função Gratificada

FG-1
FG-2
FG-3

9.166
8.649
11.699

Subtotal

29.514

Total

48.644
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.492-15, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1996
Cria a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores
militares federais das Forças Armadas, altera dispositivos das Leis n!!s 6.880, de 9 de
dezembro de 1980, e 8.237, de 30 de setembro
de 1991, dispõe sobre o Auxílio-Funeral a
ex-Combatentes, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Condição Especial de
Trabalho (GCET), devida mensal e regularmente aos servidores
militares federais das Forças Armadas ocupantes do cargo militar.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças
prestadoras do serviço militar inicial.
Art. 2º A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) será calculada obedecendo à hierarquização entre os diversos
postos e graduações, dentro dos respectivos círculos das Forças Armadas e paga de P de agosto de 1995 até 31 de agosto de 1996, de
acordo com o Anexo I, e a partir de P de setembro de 1996, de acordo
com o Anexo IH.

Art. 3º Simultaneamente, até 31 de agosto de 1996, será concedida uma Gratificação Temporária aos servidores de que trata o art.
1º, no valor constante do Anexo 11.
Parágrafo único. A Gratificação Temporária é acumulável com
a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) e:
a) não servirá de base para cálculo de qualquer vantagem ou
parcela remuneratória, ressalvadas aquelas de que tratam os arts.
35,40,42 e 86 da Lei n" 8.237, de 30 de setembro de 1991;

b) será considerada, até a sua extinção, para efeito de pensões e
remuneração na inatividade.
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Art. 4' A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) passa a integrar a estrutura remuneratória dos militares da
ativa, inativos e pensionistas, prevista na legislação em vigor.

Art. 5' O inciso UI da alínea b do § 1º do art. 3' da Lei n' 6.880,
de 9 de dezembro de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Hl - os da reserva remunerada, e, excepcionalmente, os
reformados, executando tarefa por tempo certo, segundo regulamentação para cada Força Armada.»

Art. 6' Os arts. 75 e 86 da Lei n' 8.237, de 1991, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 75

.

VIU - multa por ocupação irregular de Próprio Nacional
Residencial»,

«Art. 86. Ao militar da reserva remunerada, exceto quando
convocado, reincluído, designado ou mobilizado, e, excepcionahnente, ao reformado, que prestarem tarefa por tempo certo a qualquer
das Forças Armadas, será conferido adicional pro labore calculado
sobre os proventos que efetivamente estiverem percebendo»
Art. 7' Ao ex-Combatente que tenha efetivamente participado
de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos
da Lei n? 5.315, de 12 de setembro de 1967, e que esteja percebendo
Pensão Especial, será concedido Auxílio-Funeral, para ressarcimento
das despesas efetuadas, até o limite equivalente ao valor do soldo de
Segundo-Tenente.
Parágrafo único. O Auxílio-Funeral será ressarcido pelo órgão
responsável pelo pagamento da Pensão Especial à pessoa que houver
custeado o funeral do ex-Combatente, mediante requerimento.

Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.492-14, de 2 de outubro de 1996.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 1, p. 4853-5217, out. 1996

5132
Art. 10. Revogam-se os arts. 41 e 100 da Lei nº 8.237, de 30 de
setembro de 1991.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Clóvis de Barros Carvalho
ANEXaI
Tabela de Escalonamento dos Fatores da Gratificação
de Condição Especial de Trabalho (GCET) (Conforme art. 2º)
-

Oficiais (fator multiplicativo sobre o soldo de Almirante-de-Esquadra)
Posto

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro
Vice-Almirante, General-de-Dívísão e Major-Brigadeiro
Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

Fator

0,733
0,688
0,644

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

0,534

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

0,495
0,428
0,341
0,302
0,266

Capitão-de-Corveta e Major
Capitão-Tenente e Capitão

Primeiro-Tenente
Segundo-Tenente
II - Praças Especiais (Fator multiplicativo sobre o soldo de Guarda-Marinha)
Graduação
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial
Aspirante e Cadete (último ano)
Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de Oficiais
da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais da Reserva

Fator

0,377
0,065

0,059

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

0,055
0,049
0,049

Grumete
Aprendiz-Marinheiro e aluno de Órgão de Formação de Praças da Reserva

0,040

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos)

0,049
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111

- Praças (Fator multiplicativo sobre o soldo de Guarda-Marinha)
Graduação

Fator
0,377

Suboficial e Subtenente

0,317
0,263

Primeiro-Sargento
Segundo-Sargento

Terceiro-Sargento
Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

0,221

Taueiro-de-Primeira Classe
Taifeiro-de-Segunda Classe
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de 1~
Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou Corneteiro
de In Classe e Soldado Péra-quedíste (engajado)

0,123
0,109

0,143

0,089

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 1~ Classe
(não-especializados), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim
ou Corneteiro de 2U Classe
Soldado do Exército e Soldado de 2n Classe (engajados e não-especializados)
Soldado-Clarim ou Corneteiro de

3~

0,082
0,065
0,049

Classe

ANEXO I!
I -

Oficiais

Posto
Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro
Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro

Valor (R$)

453,30
425,40
398,40

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro
Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel
Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel
Capitão-de-Corveta e Major
Capitão-Tenente e Capitão

330,30
306,00
264,30
210,60

Primeiro-Tenente
Segundo-Tenente

186,90
164,70

II - Praças Especiais
Graduação
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

Valor (R$)

Aspirante a Cadete (último ano)
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Graduação
Aspirante a Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de Oficiais
da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais da Reserva
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos)
Aluno da Escola de Formação de Sargentos
Grumete
Aprendia-Marinheiro e aluno de Órgão de Formação de Praças da Reserva
1II

VaIor(R$)

17,40
16,20
14,40
14,40
14,40
12,00

Praças
Graduação

Suboficial e Subtenente
Primeiro-Sargento
Segundo-Sargento

Vaior(R$)
110,70
93,00

Terceiro-Sargento
Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

77,10
65,10
42,00

Taifeiro-de-Primeira Classe
'I'aífeiro-de-Segunda Classe

36,30
32,10

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de 1'"
Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Olarím ou Corneteiro
de 1e Classe e Soldado Péra-quedieta (engajado)
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 1 e Classe
(não-especializados), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim
ou Corneteiro de 21! Classe
Soldado do Exército e Soldado de 2e Classe (engajados e não-especializados)
Soldado-Clarim ou Corneteiro de 31! Classe

26,40

24,00
19,20
14,40

ANExom
Tabela de Cálculo da GCET
I -

Oficiais (fator multiplicativo sobre o soldo de Almirante-de-Esquadra
Posto

Fator

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro

1,466

Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro

1,376

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

1,288
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Posto

Fator

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

1,068

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

0,990

Capitão-de-Corveta e Major

0,856

Capitão-Tenente e Capitão

0,682

Primeiro-Tenente

0,604

Segundo-Tenente

0,532

fi -

Praças Especiais (Fator Multiplicativo sobre o Soldo de Guarda-Marinha)
Graduação

Fator

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

0,754

Aspirante e Cadete (último ano)

0,130

Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais da Reserva

0,118

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)

0,110

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos)

0,098

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

0,098

Grumete

0,098

Aprendiz-Marinheiro e aluno de Órgão de Formação de Pr~ças da Reserva

0,080

Ill -

Praças (Fator Multiplicativo sobre o Soldo de Guarda-Marinha)
Graduação

Fator

Suboficial e Subtenente

0,754

Primeiro-Sargento

0,634

Segundo-Sargento

0,526

Terceiro-Sargento

0,442
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Posto

Fator

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

0,286

'I'aífeíro-de-Prímeíra-Classe

0,246

Taifeiro-de-Segunda-Classe

0,218

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de lI!
Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou Corneteiro
de F' Classe e Soldado-Pára-quedista (engajado)

0,178

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de lI! Classe (não especializado),
Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de 2ll Classe

Soldado do Exército e Soldado de

2~

Classe (engajados e não especializados)

Soldado-Clarim ou Corneteiro de gl! Classe

0,164
0,130
0,098

Observações:
1 -

Valor do soldo de Almirante-de-Esquadra (Base para cálculo da GCET para os oficiais):

R$ 618,00

2 -

Valor do soldo de Guarda-Marinha (Base para cálculo da GCET
para os praças):

R$ 293,10

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.493-11, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1996
Dispõe sobre os fundos que especifica e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Até que sejam promulgadas a lei complementar de que
trata o art. 165, § 9º, da Constituição, e a lei ordinária a que se refere
o parágrafo único deste artigo, são mantidos os seguintes fundos,
extintos pelo decurso do prazo previsto no art. 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e recriados pelo art. 6º da Lei n''
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8.173, de 30 de janeiro de 199_1, os quais continuarão a funcionar nos
termOs da respectIva legislação:
1
Il

In

Fundo de Compensação e Variação Salariais (FCVS);
Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR);
Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento (Fun-

trede).
Parágrafo único. No prazo de 120 dias após a promulgação da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9', da Constituição, o Poder
Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para
adequar o funcionamento dos fundos de que trata este artigo às
disposições da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9', da
Constituição.

Art. 2' A adequação do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf), ratificado
pelo Decreto Legislativo n' 22, de 27 de agosto de 1990, às normas da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9', da Constituição, será
feita, igualmente, no prazo e pela forma previstos no parágrafo único
do artigo anterior.
Art. 3' Fica ratificada a recriação do Fundo Aeroviário, de que
trata a Lei n' 9.276, de 9 de maio de 1996, que continua a funcionar
nos termos da respectiva legislação, aplicando-se-lhe o disposto no
parágrafo único do art. 1'.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.493-10, de 2 de outubro de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilia, 31 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.495-12, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1996
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS / Pasep), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da Constituição e as Leis Complementares n" 7, de 7 de setembro de 1970, e nº
8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2º A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pelas legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
H - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;
IH - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ 1e As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de
operações praticadas com não associados.
§ 2º Exclui-se do disposto no inciso H deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
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§ 3" Para determinação da base de cálculo, não se incluem,
entre as receitas das autarquias, os repasses recebidos à conta das
dotações dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, não excluídas
da base de cálculo da União.

§ 4" Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista, os
recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral
da União.
§ 5" O disposto nos §§ 2", 3" e 4' somente se aplica a partir de 1"
de novembro de 1996.

Art. 3" Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se
faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do imposto
de renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta
própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas
operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário.

Art. 4" Observado o disposto na Lei n" 9.004, de 16 de março de
1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
II - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para O uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;

III -

ao transporte internacional de cargas ou passageiros.

Art. 5" A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes
varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto
no varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).
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Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente
a que se refere este artigo.
Art. 6' A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para a venda a varejo, Sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7' Para efeitos do inciso IH do art. 2', nas receitas correntes
serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Art. 8' A constituição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
H

0,65% sobre o faturamento;
um por cento sobre a folha de salários;

IH
um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 9' À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do imposto sobre
a renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep compete à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § l' do art. 22 da Lei n' 8.212, de 24
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dejulho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
o PIS/Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2º
somente se aplica a partir de 1º de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso III do art. 8º aplica-se às autarquias somente a partir de l' de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de 1º de janeiro de 1996, sujeitam-se ao imposto de renda previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;

II - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
de fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51 % do total de suas aplicações em ativos de renda variável.
Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da
legislação então vigente.
Art. 16. A contribuição do Banco Central do Brasil para o Pasep
terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas
e consideradas como fonte para atender às suas dotações constantes
do Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de I" de novembro de 1996.
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.495-11, de 2 de outubro de 1996.
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Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 12
de outubro de 1995.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 1752 da Independência e 108 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.496-23, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1996
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 22 Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Trafego Aéreo (Dacta).
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
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Art. 3' As gratificações de que tratam os arts. I? e 2' terão como
1ínÚtemáximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
O0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superíor e intermediário, observados o disposto no art. 2' da Lei n" 8.477,
~e 29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei
n' 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2' da Lei n" 8.852, de 4
de fevereiro de 1994.
§ l' As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2' Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. l'
e 2', quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;

b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.

§ 3' Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2', para exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.

°

§ 4' As gratificações a que se referem os arts. l' e 2' serão pagas
em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992.

§ 5' As gratificações serão pagas a partir de l' de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1'.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,

V.
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Art. 4' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5' O Anexo I da Lei n" 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser constante desta medida provisória para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimentos.
Art. 6' O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n' 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2' da Lei n' 8.911, de 11 de
julho de 1994.
§ l' O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional,
para o exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 e
DAS-4, ou equivalentes, quando optante pela remuneração do cargo
efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 2' O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e
do Desporto para O exercício de cargo em comissão de nível DAS-3.
Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.496-22, de 2 de outubro de 1996.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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ANEXO
(Medida Provisória n' 1.496-23, de 31 de outubro de 1996)
Valor
Carreiras

Classes

Assistente de

Inicial
A
Especial
Subtotal
Inicial
A

Chancelaria

Especial

Oficialde
Chancelaria

Subtotal

Total Geral

Padrões

de I a VIII
deIaVlI
delaV
de I aVTII

deIaVII
de I a V

Correspondente
aos Padrões
do Anexo 11da
Lei n2 8 .460/92

D-I a C-1lI

Quant.

de
Cargos

C-IV aB·IV
B-V a A·I1I

500
350
150

D-I a C·I1I
C-IV aB-IV

1.000
600
420

B-V a A-I1I

180
1.200
2.200

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.497-24, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1996
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (aDP) das atividades de fi·
nanças, controle, orçamento e planejamento,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I
da Carreira Finanças e Controle;
II - da Carreira de Planejamento e Orçamento;
III - da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
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IV -

de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500;

V - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), em exercício de atividades de elaboração de planos e
orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § l' do art. 2' desta medida
provisória.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.
Art. 2' A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2' da Lei n'' 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei n" 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2' da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ l' A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.
§ 2Q O número de servidores em exercício em cada um dos
órgãos e entidades que integram os Sistemas de Controle Interno do
Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração
Pública Federal, bem como os em exercício nos seus respectivos órgãos
centrais, com pontuação acima de oitenta por cento do limite de
pontos fixados para a avaliação de desempenho individual não poderá
superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.

§ 3' O número de servidores de nível intermediário do Ipea, com
pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para
a avaliação de desempenho individual, não poderá superar trinta por
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cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se
situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 4' Os servidores titulares de cargos de que tratam os incisos
I, Il, IV, V e VI do art. 1', quando cedidos para órgãos e entidades do
Governo Federal não integrantes dos Sistemas de Controle Interno
do Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração Pública Federal, bem como dos órgãos centrais desses Sistemas, para o exercício na Vice-Presidência da República ou de cargos
em comissão, de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, DAS-4, ou equivalentes, perceberão a Gratificação de Desempenho e Produtividade.
§ 5' Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 4', para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 6' A gratificação de que trata o art. l' será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 7' A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de l' de março de 1995, em valor equivalente a setenta por
cento do previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e
36% para o nível superior, até a regulamentação de que trata o § 1".
§ 8' Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.

Art. 3' A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e c1assificatória e a segunda constituída de curso de formação.
Parágrafo único. As carreiras e o cargo de que trata o caput deste
artigo exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em nível de pós-graduação.
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Art. 4' Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ l' A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
0,1820% do maior vencimento básico do nível superior, observado o
disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei n' 8.460, de 1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de
1994.

§ 2' A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do Ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3' Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargo em comissão, aplica-se o disposto nos §§ 4º e 5º do
art. 2'.
§ 4' A gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n' 13, de 1992.
§ 5' A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de l' de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2'.

Art. 5' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento do
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.497-23, de 2 de outubro de 1996.
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Art. 70 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996, 1750 da Independência e 1080 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.498-23, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1996
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
CAPÍTULO I
Da Presidência da República

Seção I
Da Estrutura
Art. ]O A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de
Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela
Casa Militar.
§ 10 Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
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a) o Conselho de Governo;
b)

o Advogado-Geral da União;

c)

o Alto Comando das Forças Armadas;

d)

o Estado-Maior das Forças Armadas.

§ 2· Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;

b) o Conselho de Defesa Nacional.

Seção Il
Das Competências e da Organização
Art. 2· À Casa:' Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até
cinco Subchefias, sendo uma Executiva.
Art. 3· À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execução das atividades administrativas da' Presidência da República
e supletivamente da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
II

Gabinete;
Subsecretaria-Geral;

III

Gabinete Pessoal do Presidente da República;

IV

Assessoria Especial;

V

Secretaria de Controle Interno.
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Art. 4· À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o Gabinete e até
quatro Subsecretarias, sendo uma Executiva.
Art. 5· À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma Executiva.
Art. 6· À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República,
bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo como estrutura
básica o Gabinete e até cinco Subchefias, sendo uma Executiva.
Art. 7· Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado,
pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e
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pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente da
República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado Chefe
da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este fim
designado pelo Presidente da República;
II - Cãmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único ministério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

§ 1º Para desenvolver as ações executivas das câmaras mencionadas no inciso 11, serão constituídos comitês executivos, integrados
pelos Secretários Executivos dos ministérios, cujos titulares as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 22 O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 32 É criada a Câmara de Políticas Regionais, do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.
§ 42 O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais câmaras de que trata o inciso II do caput.

§ 5" O Poder Executivo disporá sobre. as competências e o funcionamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso II do
caput e o § 12 •
Art. 82 Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
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outras atribuições fixadas na Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9' O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por ?om~etê~ciaassessora: o Presiden!e da Repúblicanas decisões relativas a política militar e a coordenaçao de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.

Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm
a organização e o funcionamento regulados pelas Leis n's 8.041, de 5 de
junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
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Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que se refere o art. 2º.
CAPÍTULO II
Dos Ministérios

Seção I
Da Denominação

Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I

II

da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;

III

da Agricultura e do Abastecimento;

IV

da Ciência e Tecnologia;

V
VI
VII

das Comunicações;

da Cultura;
da Educação e do Desporto;

VIII

do Exército;

IX

da Fazenda;

X

XI
XII

XIII
nia Legal;
XIV

XV
XVI
XVII
XVIII

da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinha;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazôde Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores;
da Saúde;
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XIX XX -

do Trabalho;
dos Transportes.

Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.

Seção II
Das Áreas de Competência

Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I - Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:
a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
fJ desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil (Sipec);

II -

Ministério da Aeronáutica:

a) política aeroespecial nacional civil e militar;
b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento
da Força Aérea Brasileira;
c) defesa aérea nacional;

d) operação do Correio Aéreo Nacional;

e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
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fJ estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização
ou concessão, da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os serviços de
apoio necessário à navegação aérea;
g) orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de
pesquisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas
com os assuntos aeronáuticos e espaciais;
h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica
e espacial;
i) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
aeronáutica e dos serviços de apoio necessário à Força Aérea Brasileira e à aeronáutica civil;
III - Ministério da Agricultura e do Abastecimento:
a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;

fJ fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor.
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agricola e pecuário;

i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;

f) meteorologia e climatologia;
l) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão rural;
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IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança.

V -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;
b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;
c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências;
d) serviços postais;

VI -

Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;
b) proteção do patrimônio histórico e cultural;

VII -

Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;
b)

educação pré-escolar;

c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação à distância, exceto ensino militar;

d) pesquisa educacional;

e) pesquisa e extensão universitária;
f) magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;

VIII -

Ministério do Exército:

a) política militar terrestre;
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b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;

d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa

aérea;
f) participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e outros produtos de interesse militar;
h)

produção de material bélico;

IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização
e arrecadação;

c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
e)

administração patrimonial;

f> negociações econômicas e financeiras .com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g)

preços em geral e tarifas públicas e administradas;

h) fiscalização e controle do comércio exterior;

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;

b)

propriedade intelectual e transferência de tecnologia;

c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
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d) comércio exterior;

e) turismo;

f) formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias

constitucionais;
b) política judiciária;

c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trãnsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;

e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;
f) defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h)

nacionalidade, imigração e estrangeiros;

i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;
l) assistência juridica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;

XII -

Ministério da Marinha:

a)

política naval e doutrina militar naval;

b)

constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças

navais;
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c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;

e) política marítima nacional;
f) orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;

XIIl - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;

c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;
d) implementação de acordos internacionais na área ambiental;

e) política integrada para a Amazônia Legal:
XIV -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;

b) aproveitamento da energia hidráulica;

c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;

XV -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;
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b)

coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento

federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas

estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;
fJ formulação e coordenação das políticas nacionais e desenvolvimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas
nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;
j) defesa civil;
I) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;
XVI - Ministério da Previdência e Assistência Social:
a) previdência social;

previdência complementar;
c) assistência social;
XVII - Ministério das Relações Exteriores:
b)

a) política internacional;

relações diplomáticas e serviços consulares;
c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;
b)
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XVIII -

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;

b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;

c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;

e) insumos críticos para a saúde;
f) ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;

XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;

b) trabalho e sua fiscalização;

c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;

e) relações do trabalho;
f) segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aqua-

viário;
b)

marinha mercante, portos e vias navegáveis;

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários;
§ F Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento à população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes niveis da Administração Pública.
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§ 2º A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.
§ 3º A competência atribuída ao Ministério do Trabalho, de que
trata a alínea b, inciso XIX, deste artigo, compreende a fiscalização
do cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário,
bem como a aplicação das sanções previstas nesses instrumentos.

Seção III
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis

Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
II -

Gabinete do Ministro;
III - Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;
§ 1º No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
§ 2º Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
Secretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as funções
que lbe forem atribuídas pelo Ministro do Estado.
§ 3º Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas
Subsecretarias.

SeçãoN
Dos Órgãos Específicos

Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro Secretarias;
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II - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além
do Conselho Nacional de Política Agricola, da Comissão Especial de
Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e
do Instituto N acionai de Meteorologia, até três Secretarias;
III - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto N acionai de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro Secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três Secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro Secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até sete Secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1', 2' e 3'
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenciatura,
do Comitê de Avaliaçâo de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e
da Junta de Programação Financeira, até sete Secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até cinco
Secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
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'uúnal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
gn
selho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direin
to° da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conseo Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
~ parlamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
N:cional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco Secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
RecursoS Naturais Renováveis, do Comitê do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, do Instituto de Pesqnisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, até quatro Secretarias;
XI - do Ministério de Minas e Energia, até duas Secretarias;
XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis Secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria-Geral da Previdência
Social, até três Secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do Serviço
Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta
de até três Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o Institnto RioBranco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições
consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 15 da Lei nO 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas Secretarias;
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XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco Secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três Secretarias.
§ 1· São mantidas as estruturas básicas dos ministérios milita-

res.

§ 2· O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral
Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.

CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção e Criação de
Orgãos e Cargos
Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;
III - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - O Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
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v_

o M~s!éri? da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e AsslstenCla SOCIal;
VI _ o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Re~
Agran'. a em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
forma
'
VII _ na Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da

República;
b) a Assessoria, em Assessoria Especial.
Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I -

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
&gião Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) Das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;
11 - Para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal:
a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Regio-

nal;
b) do Jardim Botânico do Rio de Janeiro;

III - para a Casa Civil da Presidência da República, da
Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios,
do Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar
Social;
V -

para o Ministério da Justiça:
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a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;
b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei nO 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei nº 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis nOs 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em ato
conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;
VI - para a Secretaria Executiva, em cada Ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento
e finanças;

VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas,
da Casa Civil da Presidência da República;
VIII -

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § 1º do art. 33 desta medida provisória;
b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp).

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei nQ
7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II

o Ministério do Bem-Estar Social;

III

o Ministério da Integração Regional;

IV

no Ministério da Justiça:
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a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;

c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;

V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII

as Secretarias de Administração Geral, em cada minis-

tério;

VIII

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) o Conselho Superior de Desporto;

b) a Secretaria de Desportos;

c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
III -

defesa civil.

Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de DesenvolvimentoUrbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
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II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trânsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;
III - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV - de Presidente das Fundações de que trata o inciso I do
art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos ministérios de que tratam os incisos II e III
do art. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos
ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.
Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
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Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.

Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
II -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;

III - manter intercâmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3º do art. 7º desta medida provisória será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § 1º, inciso II, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no ConseCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 1, p. 4853-5217, out. 1996
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lho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa),
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa especifica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.

§ I" O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que

tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.

§ 2" Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
saúde ou de assistência social, mediante termos de doação, desde que
já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou
termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3" Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito
Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas
em decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta
Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.
§ 4" Durante o processo de inventário, o Presidente da Comissão do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro
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de 1996, desde que preendlld~s pelo contratado ou conveniado os
requisitos previstos na legislação pertmente.
Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até 31 de
d zembro de 1996, os servidores da Administração Federal indireta,
~ o ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou
nasessoramento que, em 19 de novembro de 1992, se encontravam à
d~sposição de órgãos da Administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin),
§ 1Q Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
composta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de Administração Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
previstas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2' Sem prejuízo do disposto no art. 2.9 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinculado à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados
à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se refere
o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à
Secretaria-Geral da Presidência da República.

Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências
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estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados,
transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fíca o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportívo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei nO 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ 1° O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo,
composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por um
presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
§ 2° As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.

Art. 34. Fica o Jardim Botânico do Rio de Janeiro transformado
em Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, passando a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promover, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos
florísticos do Brasil.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 35. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administraçâo Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
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d Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
:8216, de 13 de agosto de 1991.
n·
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
pram as condições definidas no caput, as requisições de servidomencionados serão Írrecusáveis e deverão ser
CUffi
para os órgãos
res
did
prontamente aten I as.
Art. 36. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da Reública e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
~co do art. 4· e § 2· do art. 5· do Decreto-Lei n· 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supe~são exercida,por titular de .ó:gão de
assistência imediata ao Presidente da Repubhca ou por Ministro de
Estado mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
ouem fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.
Art. 37. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 38. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
a separar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria Especial,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 39. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:

I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
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Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), na forma estabelecida em regulamento;

In - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infãncia e Adolescência para o Ministério da Justiça.
Art. 40. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, ser redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão
e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos
órgãos extintos e seus antecessores.
Art. 41. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1996,
servidores do Ministério da Educação e do Desporto e suas entidades
vinculadas, para ter exercício naquele Instituto.
Art. 42. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
Art. 43. O art. 47 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 47. A autorização para o funcionamento, o credenciamento e o recredenciamento periódico de universidade ou estabelecimento isolado de ensino superior, e o reconhecimento de
cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, e bem
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sim a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições

~s ensino superior não universitárias, serão tornados efetivos,

;;, qualquer caso, mediante ato do Poder Executivo, após parecer

~avorável do Conselho de Educação competente."
Art. 44. O art. 17 da Lei r;' 8.025, de 12 de abril de 1990, passa

a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel
estiver ocupado.
§ l' O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.
§ 2' Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada em julgado, o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição do
juízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo."
Art. 45. O art. 3' da Lei n? 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregadores, além de um representante
de cada órgão e entidade a seguir indicados:

I
II

Ministério do Trabalho;
Ministério do Planejamento e Orçamento;

III

Ministério da Fazenda;

IV

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;

V
VI

Caixa Econômica Federal;
Banco Central do Brasil.

§ 2' Os Ministros de Estado e os presidentes das entidades
mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares
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no Conselho Curador, cabendo, a cada um deles, indicar o seu
respectivo suplente ao Presidente do Conselho, que os nomeará.
........................................................................................................»

Art. 46. O art. 22 da Lei n" 9.028, de 12 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos, inclusive os a ela vinculados, nas suas respectivas áreas de
atuação, a representação judicial dos titulares dos Poderes da
República, de órgãos da Administração Pública Federal direta e
de ocupantes de cargos e funções de direção em autarquias e
fundações públicas federais, concernente a atos praticados no
exercício de suas atribuições institucionais ou legais, competindo-lhes, inclusive, a impetração de mandado de segurança em
nome desses titulares ou ocupantes para defesa de suas atribuições legais..
Art. 47. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 48. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho
de Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do
Brasil.
Art. 49. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nOs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797,800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de I" de março de 1995, 962, de 30 de
março de 1995, 987, de 28 de abril e 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995,
1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996,
1.302, de 9 de fevereiro de 1996, 1.342, de 12 de março de 1996, 1.384,
de 11 de abril de 1996, 1.450, de 10 de maio de 1996, 1.498, de 7 de
junho de 1996, 1.498-19, de 9 dejulho de 1996, 1.498-20, de 8 de agosto
de 1996, 1.498-21, de 5 de setembro de 1996, e 1.498-22, de 2 de
outubro de 1996.
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Art. 50. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 51. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1º, 2º e 3º do
art. 22 da Lei nº 5.227, de 18 de janeiro de 1967, o parágrafo único do
art. 2' do Decreto-Lei n" 701, de 24 de julho de 1969, e os §§ 1s e 2º do
art. 36 da Lei n" 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.499-32, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1996
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Or~
çamenio do Poder Executivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo
Art. 1s O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo visa
à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes,
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bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro N acional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;

VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

TÍTULon
Da Organização, Estrutura e Competências
do Sistema de Ccntrole Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura
Art. 3' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Art. 4' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
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I

o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;

II

a Secretaria Federal de Controle;

III

a Secretaria do Tesouro Nacional;

IV
as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ 1Q Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.
§ 2' As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 5' Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do Sistema de Controle Interno,
denominadas Secretarias de Controle Interno, com atuação nos ministérios civis, exceto o Ministério das Relações Exteriores;
II - as unidades regionais do Sistema de Controle Interno nos
Estados, denominadas Delegacias Federais deControle;
III -

a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.

Art. 6' Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da Administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.

Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integrantes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente ao qual a
entidade esteja vinculada.
Art. 7' Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
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I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
H - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
IH - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;

IV - estabelecer normas e critérios para a utilização dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.
Art. 8' O Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno
é integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da
Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselheiros dentre os
titulares de unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de
controle interno.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
CAPÍTULO H
Das Competências

Seção!
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão
Art. 9' Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2' desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;
H - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
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111 - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
dnrissão de pessoal, a qualquer título, na Administração direta e
~ direta e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
~dnrini~traçãodireta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;

VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
XI

exercer o controle da execução dos orçamentos da

União;

XII
estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno;
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xv -

acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de
recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência e de atuação.

Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade
Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2' desta medida provisória:

I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Unica do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
II -

zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;

III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
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. e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
celTa
Federal;
X - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrô.co de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
mtos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Ôrçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
'nformaçõesgerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
~upervisãO ministerial.
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.

TÍTULOIlI
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
§ l Q Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Esta-

tais;
c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;

e) a Secretaria de Orçamento Federal;

fJ a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
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h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos Ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.

§ 2' Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.
§ 3' Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
§ 4' Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5' Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de
outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos
integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão
o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e ações do
Governo Federal, como parte do processo de avaliação da gestão de
recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.

TÍTULÜIV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos
Art. 12. Os ocupantes dos cargos das Carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4' e 11 desta medida provisória
poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme dispuser ato
do respectivo Ministro de Estado.

Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento
e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de PesquiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188,n. 10, t. 1, p. 4853-5217, out. 1996
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sa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de
Planejamento, P-1501 do Grupo P-1500, criada pelo Decreto n·
75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos
humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder
Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento.
§ 1· Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n? 7.834, de 6
de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgãos,
entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de Estado
e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
§ 2" Em caráter excepcional, os servidores da categoria funcional de Técnico de Planejamento, P-1501, do Grupo P-1500, poderão
ter exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao
Ministério do Planejamento e Orçamento, mediante ato do respectivo
Ministro de Estado, aplicando-se, no caso, a restrição imposta no § 5·
do art. 2· da Medida Provisória n"1.497-24, de 31 de outubro de 1996.

Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n" 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.
CAPÍTULO II
Das Nomeações

Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoa que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Município;
II - punidas, em processo disciplinar, mediante decisão da
qual não caiba recurso em âmbito administrativo, por ato lesivo ao
patrimônio público de qualquer esfera de governo;
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III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n Q 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n? 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou
de patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da
União, bem como de membros para comporem as comissões de licitação.
Art. 16. Os Secretários Federal de Controle e do Tesouro Nacional serão nomeados pelo Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos pennanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO UI
Das Vedações e Garantias
Art. 18. Além das proibições contidas no art. 117 da Lei n Q
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I -

atividade político-partidária;

II -

profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ 1Q Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio.

§ 2Q O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos sob
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a fiscalização, obtidos em decorrência do exercício de suas funções,

~~í1izando-os, excl~sivame.nte, ~ara a elaboração de pareceres e rela-

tórios destinados a chefia imediata,
§ 3' Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.

Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os
dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos da União.
Art. 21. Aos dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Interno, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, nas
respectivas áreas de atuação, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação
legal, ou em desacordo com a classificação funcional-programática
constante do Orçamento Geral da União.

TÍTULüV
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedade de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos
de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.
Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda disporá
sobre a área de atuação de cada unidade seccional do Controle
Interno, que, excetuando o Ministério das Relações Exteriores, podeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 1, p. 4853-5217, auto 1996
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rá abranger mais de um ministério civil e suas entidades vinculadas
e supervisionadas.
Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1997, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na
Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimônio da
União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou
função de confiança.
Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I - o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
II - o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais;
II! - a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais.
Parágrafo único, Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coar"
denação e Controle das Empresas Estatais.
Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
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§ l' O Conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
I Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
pe oposiçãoe O regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
com
d'
no prazo de sessenta las.
§ 2' O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
O conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exer~fcio de suas competências.
Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:

I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
II - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;

III - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabalho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos representantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;

IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:

I -

como membros permanentes:

a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;

b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presi-

dente;
c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda;

II -

como membros não-permanentes:

a) O Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniôes em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;
b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.

§ l' Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente, sem
direito a voto:
I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse
específico das respectivas empresas;
II - os titulares de outros órgãos e entidades da Administração
Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.
§ 2º A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria-Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3' Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários Executivos.
§ 4º O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.
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Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a
e~;ecíficação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de
1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória corrâo à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
:edo Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n' 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
d

"Parágrafo único. Excepcionalmente, nas unidades seccionais do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado
para o exercício de FG servidor efetivo dos quadros dos órgãos
em que a Ciset tiver atuação."

Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.499-31, de 2 de outubro de 1996.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO
(Medida Provisória n" 1.499-32, de 31 de outubro de 1996)
Denominação
Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

Total

Situação
D.L.2.346
3.000
4.000

Situação
Anterior

7.000

3.901

1.457
2.444

Situação
Nova
4.500
2.500
7.000
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.500-16, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1996
Dá nova redação aos arts. 24, 26 e 57 da
Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui normas para licitação e contratos da Administração Publica e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lbe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Os arts. 24, 26 e 27 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de
1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 24

.

XX1 - para a aquisição de bens destinados exclusivamente
à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela
Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais de fomento à
pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico."
«Art. 26. As dispensas previstas nos § 2º e 4º do art. 17 e
nos incisos III a XX1 do art. 24, as situações de inexigíbilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta lei
deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo
de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.

Parágrafo único. .

.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados.»
«Art. 57

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 1, p. 4853-5217, out. 1996

.

5195
II - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições
mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;
.........................................................................................................

§ 4' Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata
o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses.»

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.500-15, de 2 de outubro de 1996.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.501-15, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1996
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' Os arts. 5', 10, 11, 16 e parágrafo único do art. 29 do
Decreto-Lei n" 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n' 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n' 7.742, de
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20 de março de 1989, e pela Lei n' 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 5º

.

III -

..

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;

b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;

IV -

..

c) exportados temporariamente para outro país e condicionados a reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em cada
caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse
para a segurança nacional;
e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encamínbar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas;

V-

.

b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional, que contenbam cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 1, p. 4853-5217, out. 1996

5197
c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei n Q 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2º do art. 1º da Lei nº 8.402,
de 8 de janeiro de 1992;
d) importadas pela União através de órgão federal da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;

e) que retornem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos
autorizados;

2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;
f) que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental, excluídas armas,
munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de
passageiros;
g) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;

h) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;
i) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.
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§ 1· Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.

§ 2· Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à
parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:

1. tránsito aduaneiro;

2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:

1. depósito especial alfandegado;

2. depósito afiançado;
3. depósito franco.»
«Art. 10. .

.

I -

.

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.
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«Art. 11. Os valores depositados nas contas especial (art.
S', inciso Ill) e vinculada (art. 10) poderão ser aplicados pelo
agente financeiro em operações de mercado aberto, com títulos
públicos federais, de emissão do Tesouro Nacional, revertendo-se
o produto da aplicação à conta do Fundo da Marinha Mercante»
«Art. 16
.
I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até S5% do valor do
projeto aprovado:
1. para construção de embarcações em estaleiros brasileiros;

2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;
c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
f) para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
11 - no pagamento ao agente financeiro:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, o. lO, t. 1, p. 4853-5217, out. 1996

5200
a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos
contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;

c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 5" do art. 12 do Decreto-Lei n" 1.801, de 18 de agosto de 1980,
ou contratadas até 31 de dezembro de 1987;
IH - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ 1Q As comissões de que tratam as alíneas b e c do
inciso II deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário
Nacional e revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida assumida pela União, na qualidade de sucessora da extinta Superintendência Nacional da
Marinha Mercante (Sunamam).
§ 2º As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos III e IV, deste artigo,
terão seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no
art. 26.»
«Art. 29. ..

..

Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
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da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação.»

Art. 2Q Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao agente financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ 1Q A autorização concedida nos termos do caput deste artigo
fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro N acionaI.
§ 2Q Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3Q Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei nQ
2.404, de 1987, com a redação dada pelo art. 1Q desta medida provisória.
§ 4Q O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.
§ 5Q A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 6 Q OS valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer
obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade com o
disposto no caput deste artigo, entre a data base de referência estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.
Art. 3Q Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5 do Decreto-Lei n" 2.404, de 1987, as operações realizadas nos
termos do § 2Q do art. 1Q da Lei n Q 8.402, de 1992.
Q
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Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.501-14, de 2 de outubro de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18, 19 e 20 do Decreto-Lei n? 2.404, de 23 de dezembro de 1987, e o
art. 11 da Lei n' 7.742, de 20 de março de 1989.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Alcides José Saldanha
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.503-6, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1996
Autoriza a Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito extraordinário rw valor
de R$ 21. 000. 000, 00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com O § 3' do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996),
em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta medida
provisória.
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.503-5, de 2 de outubro de 1996.
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Art. 3Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175Q da Independência e 108 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 1

2.11.1996,

pág. 22455.

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.504-8, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1996
Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A., e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
.
Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), mediante
a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), nas modalidades
nominativa e negociável, com prazo máximo de quinze anos e prazo
mínimo de resgate de três anos, para principal e encargos, e taxas de
juros calculada na forma do § 3Q do art. 2Q da Lei n Q 8.249, de 24 de
outubro de 1991;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da
carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo;
III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n Q 8.031, de 12
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de abril de 1990, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária
Federal, de que trata a Lei n' 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI)
da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equívalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei n" 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento
de efeito equivalente, no período compreendido entre I' de julho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição
financeira, no mesmo período;
b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas
aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre I' de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;

c) o valor da equalização de taxa dejuros referente ao diferencial
entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e juros
de 21% ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e juros
de nove por cento ao ano -em empréstimo concedido, por aquela
instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, em
1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos
de Trabalho criados pela Portaria MF n' 150, de 26 de abril de 1995,
cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
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Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei nº
8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo)
VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado
semestralmente, da equalização de taxas referentes à diferença entre
o custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-D 1) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento
ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas de Leite,
no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes
(PNLCC).
§ 1º Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo,
considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data da publicação desta
medida provisória ou à data da alienação, prevalecendo o maior preço
apurado.
§ 2º O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os titulos da divida
pública federal de que trata o inciso L
§ 3º As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata O inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda ê do Planejamento e Orçamento.
§ 4º O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional,
semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5º A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão
efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembéia
geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.
Art. 2º As dívidas da União, a que se referem os incisos V a VIII
do art. I" desta medida provisória, assim como as dívidas da União
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para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas, certas e
exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF n" 150,
de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, regístrados na Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos (Cetip),
Parágrafo único. Os títulos a que se refere o caput deste artigo,
cujo prazo de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão
atualizados pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até
quinze por cento ao ano.

Art. 3' Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy W
Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado
da referida operação,
Art. 4' As disponibilidades financeiras dos Fundos a que se
referem o parágrafo único do art. 6' do Decreto-Lei n' 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. l' da Lei n' 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública
federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na
forma do art. 9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 5' As sociedades de economia mista de capital aberto,
detentoras de saldo credor na conta de regístro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio
líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei n'
8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente,
provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro
semestre de 1994.
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Art. 6· O art. 2· da Lei n· 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3·.
«§ 3. Será admitida, para fins de cálculo dos juros dasNTN,
utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do Tesouro
Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de cada
eriodo de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade,
p utilização da taxa média ajustada dos financiamentos diários
:purados no Sistema Especial de Liquidaç~o e de Custódia
(Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil.»

Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
MedidaProvisória n" 1.504-7, de 2 de outubro de 1996.
Art. 8· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.505-8, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1996
Altera os arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a contratação por tempo determinado
para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
CQm força de lei:
Art. l' Os arts. 2', 3', 4',5' e 7' da Lein' 8.745, de9 de dezembro
.<1~ 1993,passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2Q

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.........................................................................................................
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VII - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;
VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).»

«Art. 3Q

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 2º A contratação de pessoal, nos casos dos incisos V, VI e
VIII do art. 2º, poderá ser efetivada à vista de notória capacidade
técnica ou científica do profissional, mediante análise do curricuZum oitae»

«Art. 49

III -

.

doze meses, no caso dos incisos IV, VII e VIII do art.

2º',

§ 1º No caso do inciso II deste artigo, os contratos poderão
ser estipulados pelo prazo mínimo de trinta dias, admitindo-se
renovações desde que o prazo total não exceda o limite estabelecido no mesmo inciso.
§ 2º Nos casos dos incisos V e VI do art. 2", os contratos
poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos.»
«Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento..
«Art. 79

.................•..................................................•...........•.

II - nos casos dos incisos I a III e V a VIII do art. 2º, em
importância não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do
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serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho;

UI - no caso do inciso III do art. 2', quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso II
deste artigo.
........................................................................................................»

Art. 2' Os contratos por tempo determinado, celebrados:
I - com fundamento no art. 17 da Lei n? 8.620, de 5 de janeiro
de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
II - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2',
inciso II, da Lei n? 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de dezembro de 1996;

III - para atividades de análise e registro de marcas e patentes
pelo INPI, de que trata o art. 2', inciso VIII, da Lei n' 8.745, de 1993,
poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de
1997.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.505-7, de 2 de outubro de 1996.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5' Fica revogado o parágrafo único do art. 5' da Lei n'
8.745, de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.513-3, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$106.000.000,OO,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 32 do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de Reserva de Contingência, conforme indicado
no Anexo II desta medida provisória.
Art. 32 Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo III.
Art. 42 Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória 1.513-2, de 2 de outubro de 1996.
Art. 52 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 1752 da Independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 12.11.1996, págs. 22457/22458.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.514-3, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1996
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a priuatização de instituições financeiras, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
comforça de lei:

Art. 1º A redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos
estabelecidos nesta medida provisória, preferencialmente mediante
a privatização, extinção, ou transformação em instituição não financeira ou agência de fomento, de instituições financeiras sob controle
acionário de Unidade da Federação.
Parágrafo único. A extinção das instituições financeiras a que
se refere o caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária legalmente admitida.

Art. 2º A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta medida
provisória.

Art. 3º Para os fins desta medida provisória, poderá a União, a
seu exclusivo critério:

I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-la ou extingui-la;
H - financiar a extinção ou a transformação da instituição
financeira em instituição não financeira ou agência de fomento,
quando realizada por seu respectivo controlador;
IH - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da institnição financeira, ou prestar garantia a financiamento
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concedido pelo Banco Central do Brasil para o mesmo fim, segundo
normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas, e
refinanciar os créditos assim adquiridos; ou
V - em caráter excepcional e atendidas as condições especificadas no art. 5º, financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização.
§ 1º A adoção das medidas autorizadas neste artigo será precedida das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da
Unidade da Federação respectiva.

§ 2' Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros
contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as
condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3' O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo será
precedido da assunção, pela Unidade da Federação, das dívidas de
responsabilidade das entidades por ela controladas.
Art. 4º Observado o disposto no artigo seguinte, as autorizações
de que tratam os incisos Hl e IV do artigo anterior restringem-se aos
casos em que haja:
I -

lei específica da Unidade da Federação autorizando:

a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;
b) a utilização do produto da privatização no pagamento do
financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos Hl e IV
do artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com
esta; e

c) o depósito, junto ao Banco Central do Brasil, das ações de sua
propriedade na capital da instituição financeira a ser privatizada; ou
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Il - a desapropriação em favor da União das ações do capital
oeial da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei n Q 2.321, de
~5 de fevereiro de 1987.

Art. 5º Nas hipóteses dos incisos IV e V do art. 3º, quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a Unidade da
Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição
financeira, não houver a transformação de todas elas em instituições não
financeiras ou agências de fomento, a participação da União no processo
não poderá ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários,
devendo a Unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes
medidas, envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em montante pelo menos equivalente ao da participação da União.
I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto à instituição financeira;

Il - assunção de dívidas da instituição financeira junto a
terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em
balanço, incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista; e
III -

capitalização da instituição financeira.

Parágrafo único. Nos casos de que trata o caput deste artigo, a
adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória dependerá
ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual se dará, à
vista de:
a) aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de
assegurar sua profissionalização;
b) parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal do
Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento
da instituição financeira.

Art. 6º A União pagará as aquisições de controle e de créditos e
concederá os financiamentos de que trata o art. 3º, com títulos do
Tesouro Nacional, com prazo de resgate e juros estabelecidos em ato
do Ministro de Estado da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
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Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 7Q Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art. 4Q ,
o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional,
em até cinco dias úteis, a importância recebida em moeda corrente ou
em títulos da dívida pública federal.
Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput
deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da
instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por
títulos da dívida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro
Nacional.
Art. 8Q Na hipótese do inciso II do art. 4Q, o resultado líquido da
privatização da instituição financeira será utilizado pela União na
quitação total ou parcial de financiamento ou refinanciamento concedido com base nesta medida provisória.
Art. 9Q Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério o
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
tenham seu controle adquirido na forma do art. 3Q, inciso I, desta
medida provisória, bem assim daquelas que tenham suas ações
desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n'' 2.321, de
1987.
Art. 10. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias
ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de
receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e 159,
inciso I, letra a, e inciso Il, da Constituição, bem assim, quando for o
caso, ações representativas do controle acionário da instituição financeira.
Art. 11. Os contratos de financiamento ou refinanciamento de
que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias
e contragarantias referidas no artigo anterior:
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I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplência, contra as contas bancárias depositárias das receitas
próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos com os acréscimos legais e contratuais;

II - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos
a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores
à sua celebração;

III - que, na hipótese de não transferência do controle acionário da instituição ou da não transformação em instituição não financeira ou agência de fomento, pelo menos cinqüenta por cento dos
dividendos por ela distribuídos ao controlador serão utilizados para
a amortização das obrigações financeiras previstas no contrato.
Art. 12. A exclusivo critério da Uuião, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedades de Unidade da Federação em
daçãO em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
Parágrafo ÚIÚCO. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será
estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores
independentes contratados pelas partes.

Art. 13. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante da quantia em atraso, sem prejuízo
das demais cominações legais ou contratuais.
Art. 14. Os contratos de financiamento ou refinanciamento decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 30 de
junho de 1997.
Art. 15. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização
das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido com
base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei nO 2.321, de 1987, e
de outras instituições financeiras incluidas no Programa Nacional de
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Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
Art. 16. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação dos
empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados programas.
Art. 17. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 18. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.514-2, de 2 de outubro de 1996.
Art. 19. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.517-2, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1996
Concede subvenção econômica ao preço
do óleo diesel consumido por embarcações
pesqueiras nacionais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção
econõmica ao preço do óleo diesel adquirido para o abastecimento de
embarcações pesqueiras nacionais, limitada ao valor da diferença
entre 08 valores pagos por embarcações pesqueiras nacionais e estrangeiras.
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Parágrafo único. O Poder Executivo disciplinará as condições
operacionais para o pagamento e controle da subvenção de que trata
este artIgO.
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.517-1, de l' de outubro de 1996.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
pnblicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
Francisco Dornelles
Raimundo Brito

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 1, p. 4853-5217, out, 1996

DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JúLIO CAMPOS, Segundo Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 98, DE 1996
Aprova o texto do Acordo sobre Exercício
de Atividades Remuneradas por Parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Dominicana, em São Domingos, em 18 de maio de
1995.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o texto do Acordo sobre Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Dominicana, em São Domingos, em 18 de maio de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 1996.
SENADOR JúLIO CAMPOS
Segundo Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

o texto acima citado está publicado no DSF de 24.10.1996.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JúLIO CAMPOS, Segundo Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NQ 99, DE 1996
Aprpva o texto do Acordo sobre Coopera-

ção no Setor de Turismo celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Turquia, em
Brasília, em 10 de abril de 1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. F É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação no Setor
de Turismo celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Turquia, em Brasília, em 10 de
abril de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 1996.
SENADOR JÚLIO CAMPOS
Segundo Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

o texto

acima citado está publicado no DSF de 24.10.1996.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JÚLIO CAMPOS, Segundo Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO W 100, DE 1996
Aprova o texto do Acordo de Transporte
Rodoviário Internacional de Passageiros e
Carga, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Venezuela, em Caracas, em 4
dejulho de 1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. F É aprovado o texto do Acordo de Transporte Rodoviário
Internacional de Passageiros e Carga, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela' em Caracas, em 4 de julho de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 1996.
SENADOR JÚLIO CAMPOS
Segundo Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

o texto acima citado está publicado no D8F de 24.10.1996.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JÚLIO CAMPOS, Segundo Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 101, DE 1996
Aprova o texto do Tratado sobre as Relações de Amizade e Cooperação, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Ucrânia, em Brasília,
em 25 de outubro de 1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Tratado sobre as Relações de
Amizade e Cooperação, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Ucrãnia, em Brasília, em 25 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido tratado, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 1996.
SENADOR JúLIO CAMPOS
Segundo Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

o texto acima citado está publicado no DSF de 24.10.1996.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JÚLIO CAMPOS, Segundo Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 102, DE 1996
Aprova o texto do Acordo de Cooperação
entre o Governo da República da Namtbia e
o Governo da República Federativa do Brasil, assinado em 4 de março de 1994, em
Windhoek, República da Nomtbía.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo de Cooperação entre o
Governo da República da Namíbia e o Governo da República Federativa do Brasil, assinado em 4 de março de 1994, em Windboek,
República da Namíbia,
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 188, n. 10, t. 1, p. 5219-5233, ago. 1996
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 1996.
SENADOR JÚLIO CAMPOS
Segundo Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

o texto acima citado está publicado no DSF de 24.10.1996.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JúLIO CAMPOS, Segundo Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 103, DE 1996
Autoriza a realização do Aproveitamento Hidroelétrico da Serra da Mesa, em trecho
do Rio Tocantins e seus afluentes, no Estado
de Goiás.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. Iº É autorizado o Poder Executivo, por intermédio da Concessionária Fumas Centrais Elétricas S.A. (Furnas), subsidiária da
Eletrobrás, a realizar o Aproveitamento Hidroelétrico da Serra da
Mesa, localizado em trecho do Rio Tocantins, nos Municípios de
Minaçu e Colinas do Sul, no Estado de Goiás, nos termos deste decreto
legislativo.
Art. 2º Todos os concessionários de utilização da UHE Serra da
Mesa, tanto os atuais quanto os que vierem a sucedê-los, ficam
obrigados a manter e cumprir integralmente os convênios, ajustes e
termos de cooperação celebrados com a Fundação Nacional do Índio
(Funai), relacionados a este empreendimento e que visam à proteção
e compensação da nação indigena Avá-Canoeiro.
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Art. 3Q Deverá ser creditado pela concessionaria, mensalmente, ao grupo indígena Avá-Canoeiro, que habita esta terra
indígena, o equívalente a dois por cento do valor a ser distribuído
a título de royalties aos municípios inundados pelo reservatório
desta UHE.
Parágrafo único. Os recursos previstos no caput deste artigo
serão administrados pelo órgão federal competente e com a interveniência do Ministério Público Federal, até que a comunidade indígena
local seja considerada em condições de administrar diretamente estes
recursos.

Art. 4Q A concessionária da UHE Serra da Mesa terá o prazo de
cento e oitenta dias, a contar da data de publicação deste decreto
legislativo, para compensar a área equivalente a ser inundada, e
contígua à atual reserva, pertencente aos Avá-Canoeiro, a qual deverá ser previamente aprovada pela Fundação Nacional do Indio (Funai).

Art. 5· O não-cumprimento do disposto neste decreto legislativo acarretará a suspensão da concessão da UHE, até a plena regularização das pendências identificadas.
Art. 6 Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 7Q Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 24 de outubro de 1996.
SENADOR JÚLIO CAMPOS
Segundo Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N2 104, DE 1996
Aprova o texto do acordo assinado em
Kuala Lumpur, em 18 de dezembro de 1995,
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Malásia, sobre Serviços Aéreos entre os respectivos Territórios e
Além.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. lº É aprovado o texto do Acordo assinado em Kuala Lumpur, em 18 de dezembro de 1995, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Malásia, sobre Serviços Aéreos
entre os respectivos Territórios e Além.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 30 de outubro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto

acima citado está publicado no DSF de 31.10.1996.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N' 105, DE 1996
Aprova o texto da Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, ultimada em 18 de março de 1994, na
Cidade do México.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o texto da Convenção Interamericana sobre
Tráfico Internacional de Menores, ultimada em 18 de março de 1994,
na Cidade do México.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso N acional quaisquer atos que impliquem modificação da referida Convenção, bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, inciso I, da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao patrimônio nacional.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 30 de outubro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 31.10.1996.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 106, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão da
Lins Rádio Clube Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Lins, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 188, n. 10, t. 1, p. 5219-5233, ago. 1996
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Art. I" É aprovado o ato a que se refere o Decreto s. n", de 14 de
dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de I" de maio
de 1994, a concessão da Lins Rádio Clube Ltda. para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Lins, Estado de São Paulo.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de outubro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 107, DE 1996
Aprova o ato que renova a autorização
da outorga deferida à Fundação Roquette
Pinto para explorar serviço de radiodifusão
de sons imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na Cidade de São
Luis, Estado do Maranhão.

e

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I" É aprovado o ato a que se refere o Decreto s. n", de 19 de
outubro de 1994, que autoriza a renovação, por quinze anos, a partir
de 18 de agosto de 1986, da outorga deferida à Fundação Roquette
Pinto para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de outubro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 108, DE 1996
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Túlio Fontoura & Cia. Ltda.,
atualmente denominada Empresa Jornalística Diário da Manhã Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I" É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 1.084, de
6 de dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 22 de
setembro de 1990, a permissão outorgada à Túlio Fontoura & Cia.
Ltda., atualmente denominada Empresa Jornalística Diário da Manhã Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Passo
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de outubro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N" 109, DE 1996
Aprova o ato que reMva a concessão da
Rádio Educação Rural Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Campo Grande, Estado do
Mato Grosso do Sul.

O CONGRESSO ~ACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s. nº, de 27 de
dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 1º de
novembro de 1993, a concessão da Rádio Educação Rural Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso
do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de outubro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 110, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão da

Rádio Sociedade Difusora A Voz de Bagé
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sorwra em onda média na Cidade de Bagé,
Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere o Decreto s. n Q, de 14 de
dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 1Qde
novembro de 1993, a concessão da Rádio Sociedade DifusoraA Voz de
Bagé Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média. na Cidade de Bagé, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de outubro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSE SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NQ 111, DE 1996
Aprova o ato que rerwva a permissão
outorgada à Rádio Liberdade do Rio Grande
do Sul Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Viamão, Estado do Rio Grande do
Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1" É aprovado o ato a que se refere a Portaria n Q657, de 5
de setembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 24 de
outubro de 1993, a permissão outorgada à Rádio Liberdade do Rio
Grande do Sul Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Viamão, Estado do Rio Grande do Sul.
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Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de outubro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 112, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Televisão Gaúcha S.A. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" É aprovado o ato a que se refere o Decreto s. n'', de 26 de
julho de 1994, que renova, por quinze anos, a partir de 5 de outubro
de 1992, a concessão outorgada à Televisão Gaúcha S.A. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de outubro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JOSE SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 113, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Barretos Lida. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Barretos, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s. n", de 14 de
dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Rádio Barretos Ltda. para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de outubro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 188, n. 10, t, 1, p. 5219-5233, ago. 1996

RESOLUÇÕES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 74, DE 1996(*)
Autoriza o Estado de São Paulo a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
São Paulo (LFTP)J cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária vencível
em 15 de outubro de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado de São Paulo autorizado a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP), cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária vencível em 15 de
outubro de 1996.
Art. 2Q A operação de crédito, a que se refere o artigo anterior,
tem as seguintes características:
a) quantidade: equivalente a 98% (noventa e oito por cento) do
valor das LFTPs vincendas em 15 de outubro de 1996;
b) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n'·2.376, de 25 de novembro de 1987;
(*l Retificada no DO deL? .10.1996 (pãg. 5252 desta obra).
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c) modalidade: nominativa-transferível;
d) prazo: até cento e vinte meses;
e) valor nominal unitário: R$ 1,00 (um real);
f) características dos títulos a serem substituídos:
Números do Selic

Vencimento

Quantidade

521825

15.10.1996

163.651.842.053

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
Colocação

Vencimento

Data-base

15.10.1996

15.12.2001

15.10.1996

h) forma de colocação: ofertas públicas, nos termos da Resolução
n 2 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil.

Art. 32 A operação deverá efetivar-se no prazo máximo de duzentos e setenta dias contados da data de publicação desta resolução.
Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de outubro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N275, DE 1996
Altera o art. 2~, alínea g da Resolução
n ~ 52, de 1996, do Senado Federal.

O SENADO FEDERAL resolve:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 1, p. 5235-5243, out. 1996

5237
Art. 1º O art. 2º, alínea g, da Resolução nO 52, de 1996, do
Senado Federal, passa a ter a seguinte redação:
«Art. 29

.

g) condições de pagamento:

- do principal - o empréstimo deverá ser amortizado pelo
mutuário mediante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas e tanto quanto possível, iguais. A primeira prestação
deverá ser paga na primeira data em que deva ser efetuado o
pagamento de juros, uma vez transcorridos seis meses contados
a partir da data prevísta para o desembolso final do empréstimo,
conforme estabelecido na cláusula 3.04 do contrato, e a última o
mais tardar no dia 11 de julho de 2021.
- do juro - semestralmente vencidos, em 11 dejaneiro e 11
de julho de cada ano, a partir de 11 de janeiro de 1997."
Art. 2º Esta resolução entra em vígor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de outubro de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 76, DE 1996
Autoriza o Estado de Santa Catarina a
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTSC), cujos recursos serão destinados à liquidação da sétima e oitava parcelas de precatóriosjudiciais,
bem como dos complementos da primeira à
sexta parcelas.

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. 1· É o Estado de Santa Catarina autorizado a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTSC), cujos
recursos serão destinados à liquidação da sétima e oitava parcelas de
precatórios judiciais, bem como dos complementos da primeira à
sexta parcelas.
Art. 2· A emissão de títulos referida no artigo anterior será
realizada com as seguintes características e condições financeiras:
a) quantidade: 552.152 Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de Santa Catarina (LFTSC);
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até cinco anos;
e) valor nominal: R$ 1.000,00 (um mil reais) (Cetip);
fJ previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Data-base

Vencimento

Quantidade

Tipo

31.05.96

lll.DS.1998

52.152

P

31.05.96

11l.OB.1999

100.000

31.05.96

11l.O8.2000

150.000

31.05.96

11l.D5.2DOl

P
P
P

Total

250.000
552.152

g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n· 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
h) autorização legislativa: Lei n· 10.168, de 11 de julho de 1996.
§ 1· A emissão dos títulos correspondentes aos precatórios judiciais não transitados em julgado fica condicionada a comprovação
da decisão judicial final, junto ao Banco Central do Brasil, que
autorizará o respectivo registro na Central de Custódia de Títulos
Privados (Cetip), e instituirá controle das informações prestadas pelo
Governo do Estado, encaminhando-as ao Senado Federal, somente
para conhecimento.
§ 2· As emissões autorizadas por esta resolução somente serão
registradas e colocadas no mercado de títulos no exato montante das
despesas com o pagamento dos débitos judiciais apurados em sentenças transitadas em julgado, previamente apresentadas ao Banco
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Central do Brasil, observando-se ainda o disposto no art. 33, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e no art.
16, § 4', da Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal.
§ 3' As emissões autorizadas por esta resolução referentes aos
complementos serão efetivadas no exato montante das despesas com
o pagamento dos débitos judiciais apurados em sentenças transitadas
em julgado, observando-se ainda o disposto no art. 16, § 4', da
Resolução n' 69, de 1995, do Senado Federal.,
Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias contado a partir de sua
publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de outubro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JúLIO CAMPOS, Segundo Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercicio da Presidência, nostermos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 77, DE 1996
Concede ao Estado de Pernambuco elevação temporária do limite previsto no art.
4',11, da Resolução n'69, de 1995, do Senado
Federal, e autoriza a contratação, por aquele
Estado, de operação de crédito no valor de R$
250.106,84 (duzentos e cinqüenta mil, cento
e seis reais e oitenta e quatro centavos),
junto à Financiadora de Estudos e Projetos
(Fínep), destinando-se os recursos ao desenvolvimento do Projeto Construção das Orlofotocartas dos Municípios Litorâneos.

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. 1° É concedida ao Estado de Pernambuco elevação temporária do limite previsto no art. 4º, Il, da Resolução nO 69, de 1995, do
Senado Federal, a fim de que possa realizar a operação de crédito de
que trata o artigo seguinte.
Art. 2° É autorizado o Estado de Pernambuco a realizar operação de créditojunto à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com
as seguintes caraeteristicas:
a) valor: R$ 250.106,84 (duzentos e cinqüenta mil, cento e seis
reais e oitenta e quatro centavos);
b) taxa de juros: 12% a.a, (doze por cento ao ano);

c) comissão de inspeção e supervisão: 1% (um por cento) sobre o
valor do financiamento;
d) destinação dos recursos: desenvolvimento do Projeto Construção das Ortofotocartas dos Municípios Litorãneos;
e) condições de pagamento:
- do principal: em trinta e seis parcelas mensais, após quinze
meses de carência;
- dos juros: trimestralmente, durante a carência e mensalmente, durante a amortização;

fJ garantia: quotas do Fundo de Participação dos Estados (FPE).
Art. 3° A contratação da operação de crédito a que se refere o
artigo anterior deverá efetivar-se no prazo máximo de duzentos e
setenta dias contados da data da publicação desta resolução.
Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de outubro de 1996.
SENADOR JÚLIO CAMPOS
Segundo Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

_ Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
JULIO CAMPOS, Segundo Vice-Presidente do Senado Federal, no
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exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 78, DE 1996
Concede ao Estado de Pernambuco elevação temporária do limite previsto no art.
4!!,Il, da Resolução nº 69, de 1995, do Senado
Federal, e autoriza a contratação, por aquele
Estado, de operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), no
valor de R$ 1.473.396,40 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), destinada à implementação da 3ª etapa do Projeto
Unibase - Unifíccçõo da Base Cartográfica
da Região Metropolitana do Recife.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É concedida ao Estado de Pernambuco elevação temporária do limite previsto no art. 4', Il, da Resolução n' 69, de 1995, do
Senado Federal, a fim de que possa realizar a operação de crédito de
que trata o artigo seguinte.
Art. 2' É autorizado o Estado de Pernambuco a realizar operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com
as seguintes caracteristicas:
a) valor pretendido: R$ 1.473.396,40 (um milhão, quatrocentos
e setenta e três mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta
centavos);
.

b) encargos: 10,5% a.a, (dez vírgula cinco por cento ao ano);

c) remuneração básica do capital: TJLP ajustada pelo fator de
redução de 6% a.a, (seis por cento ao ano) conforme Resolução n'
2.131, de 1994, do Conselho Monetário Nacional (CMN);
d) comissão de inspeção e supervisão: 1% (um por cento) do valor
do financiamento;
e) condições de pagamento:
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- do principal: em trinta e seis prestações mensais, após vinte e
quatro meses de carência;

- dos juros: trimestralmente vencidos durante a carência e
mensalmente vencidos durante a amortização;
f) cronograma de liberação de recursos: oito parcelas trimestrais;
g) destinação dos recursos: implementação da 3ª etapa do Projeto Unibase ~ Unificação da Base Cartográfica da Região Metropolitana do Recife;

h) garantia: quotas do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

Art. 3e A contratação da operação de crédito a que se refere o
artigo anterior deverá efetivar-se no prazo máximo de duzentos e
setenta dias.contados da data da publicação desta resolução.
Art. 4e Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de outubro de 1996.
SENADOR JÚLIO CAMPOS
Segundo Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, ODACIR
SOARES, Primeiro-Secretário, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 79, DE 1996
Suspende a execução dos arts. 2!! e 3º da
Lei n' 6.747, de 12 de junho de 1986, do art.
2' da Lei n' 7.588, de 26 de maio de 1989,
bem assim do art. 10 da Lei nº 7.802, de 21
de novembro de 1989, todas do Estado de
Santa Catarina.

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. 1" É suspensa a execução dos arts. 2' e 3' da Lei n' 6.747,
de 12 de junho de 1986, bem assim o art. 2' da Lei n' 7.588, de 26 de
maio de 1989, e, mais, o art. 10 da Lei n' 7.802, de 21 de novembro de
1989.
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 24 de outubro de 1996.
SENADOR ODACIR SOARES
Primeiro-Secretário do Senado Federal,
no exercício da Presidência
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REPUBLICAÇÕES

MEDIDAS PROVISÓRIAS
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.485-30, DE 2 DE OUTUBRO
DE 1996 (*)
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoasjurídicas a
que se refere o § 1!! do art. 22 da Lei n" 8.212,
de 24 dejulho de 1991, e dá outras providêncuis.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § l' do art. 22 da Lei n' 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
(*) Publicada no DO de 4.10.1996 (pág. 4880 desta obra),
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I - reversões de provisoes operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquísição, que tenham sido
computados como receita;
11 - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda não liquidadas;

111 - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;

b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;

c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;

e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
IV -

no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;

c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de
provisões ou reservas técnicas;
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VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ l' É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas na
cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
§ 2' Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o
resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.

§ 3' As exclusões e deduções previstas neste artigo restringemse a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.

Art. 2' A contribuição de que trata esta medida provisória será
calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a base de
cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3' As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § I' do art. 22 da Lei n' 8.212,
de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta medida
provisória.
Art. 4' O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.485-29, de 5 de setembro de 1996.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Ficam revogados o art. 5' da Lei n' 7.691, de 15 de
dezembro de 1988 e os arts. 1',2' e 3' da Lei n' 8.398, de 7 de janeiro
de 1992.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Pullen Parente
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.486-32, DE 2 DE OUTUBRO
DE 1996 (*)
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei n!! 8.031, de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n~8.177, de lºde março
de 1991, e da Lei n!! 8.249, de 24 de outubro
de 1991, e altera 08 arts. 2!! e 3º da Lei nº
8.249191.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O art. 30 daLeino8.177, de 1º de março de 1991, alterado
pela Lei nO 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:

«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados na
Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a finalidade
de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para realização
de operações de crédito por antecipação de receita.
§ 1° Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituido pela Lei nO 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos
recebidos em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2º Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
(*) Publicada no DO de 4.10.1996 (pág. 4883 desta obra).
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a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;

b) custear programas e proj etos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.

§ 3° A NTN poderá ainda ser emitida para troca voluntária
por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa brasileira, para utilização:
a) em projetos voltados a atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra
audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da documentação a ela relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura;

b) mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC),
nos termos do inciso XI do art. 5' da Lei n' 8.313, de 23 de
dezembro de iãsí.

§ 4° A troca a que se refere o parágrafo anterior será
regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual.»

Art. 2' O art. 2° da Lei n' 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' A NTN será emitida com as seguintes características gerais:
I -

UI -

prazo: até 30 anos;
formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;

c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
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colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financíamento às Exportações
(Proex), instituído pela Lei n Q 8.187, de 1Q de junho de 1991; nas
operações de troca por Brazil Investment Bond (BIB), de que trata
o art. 1Q desta lei; nas operações de troca por bônus previstas nos
acordos de reestruturação da dívida externa e nas operações de
troca por títulos da dívida externa para utilização em projetos de
incentivo ao setor audiovisual brasileiro, e doações ao FNC, de
que trata o art. 30, § 3Q , da Lei n" 8.177, de lº de março de 1991,
em sua atual redação.
§ 2Q

..

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
..........................................................................•............................•»

Art. 3 Q O parágrafo único do art. 3 Q da Lei n" 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 32

.............................................................•...............•....

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa N aeíonal de Desestatízação (PND), de que
trata a Lei n Q 8.031, de 12 de abril de 1990."
Art. 4Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.486-31, de 5 de setembro de 1996.
Art. 5Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação,
Brasílía, 2 de outubro de 1996; 175 Q da Independêncía e 108 Q da
Repúblíca.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Pullen Parente
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.521, DE 9 DE OUTUBRO DE 1996 (*)
Dispensa a comprovação de regularidade do recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) para fins de
financiamento ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PronafJ e dá outras providências.

Retificação

Na página 20289, 2" coluna, nas assinaturas, leia-se: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Arlindo Porto, Pedro Pullen Parente e
Martus Antônio Rodrigues Tavares.
(") Publicado no DO de 10.10.1996 (pág. 4853 desta obra).
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.468-12, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1996 (*)
Dá rwva redação ao parágrafo único do
art. 1!! da Lei n!! 8.995, de 24 de fevereiro de
1995, que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (eRTU), a transferir
à Companhia Fluminense de Trens Urbanos

(Flumitrens), recursos para pagamento de
pessoal.

Retificação
Na página 21886, 10 coluna, nas assinaturas, leia-se: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Alcides José Saldanha, Antonio Kandir
e Pedro Malan.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.512-3, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1996 (**)
Dá nova redação ao art. 2!? da Lei n!?
9.138, de 29 de novembro de 1995, que dispõe
sobre o crédito rural.

Retificação
Na página 21898, 2° coluna, nas assinaturas, leia-se: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pedro Malan, Ailton Barcelos Fernandes e Antonio Kandir.

RESOLUÇÃO
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, José Sarney,
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
(*) Publicada no DO de 25.10.1996 (pág. 5028 desta obra).
(**)Publicada no DO de 25.10.1996 (pág. 5093 desta obra).
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RESOLUÇÃO N° 74, DE 1996 (*)
Autorizo o Estado de São Paulo a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
São Paulo (LFTP), cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária vencível
em 15 de outubro de 1996.

Retificação
Na Resolução n? 74, de 1996, publicada no Diário Oficial de
10.10.1996, pág. 20289, na alíneag, do art. 2° onde se lê: g) previsão
de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Colocação
15.10.1996

Vencimento
15.12.2001

Data-Base
15.10.1996

Leia-se: g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocação
15.10.1996

Vencimento
15.10.2001

Data-Base
15.10.1996

(*) Publicada no DO de 10.10.1996 (pág. 5235 desta obra),
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1.522 - Medida Provisória de 11 de outubro de 1996 - Altera dispositivos
da Lei nl!8.112, de 11 de dezembro de 1990, e da Lei n" 8.460, de 17 de

4853
5251

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 10, t. 1, p. 5255-5268, out. 1996

5256
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autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO
de 14 de outubro de 1996.

4867

1.525 - Medida Provisória de 30 de outubro de 1996 - Altera a redação
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4872
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1.488-16 -

Medida Provisória de 2 de outubro de 1996 -

Dispõe sobre

medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências.
Publicada no DO de 4 de outubro de 1996.
1.489-16 - Medida Provisória de 2 de outubro de 1996 - Dá nova redação
ao § 32 do art. 52 da Lei n2 8.931, de 22 de setembro de 1994, que dispõe
sobre a amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção
ou dissolução de entidades da Administração Pública Federal, e dá
outras providências. Publicada no DO de 4 de outubro de 1996.
1.490-14 - Medida Provisória de 2 de outubro de 1996 - Dispõe sobre o
Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências. Publicada no DO de 4 de outubro de
1996.
1.491-14 - Medida Provisória de 2 de outubro de 1996 - Dispõe sobre o
número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de Funções Gratificadas existentes nos
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO de 4 de outubro de
1996.
1.492-14 - Medida Provisória de 2 de outubro de 1996 -Cria a Gratificação
de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores militares
federais das Forças Armadas, altera dispositivos das Leis nss 6.SS0, de
9 de dezembro de 19S0, eS.237, de 30 de setembro de 1991, dispõe sobre
o auxílio-funeral a ex-combatentes, e <:lá outras providências. Publicada
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fundos que especifica e dá outras providências. Publicada no DO de ~
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1.496-22 - Medida Provisória de 2 de-outubro de 1996 - Cria a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, e dá outras providências.
Publicada no DO de 4 de outubro de 1996.
1.497~23 Medida Provisória de 2 de outubro de 1996 -Cria a Gratificação
de Desempenho e Produtividade (GDP), das atividades de finanças,
controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências. Publicada no DO de 4 de outubro de 1996.
1.49S~22 Medida Provisória de 2 de outubro de 1996 - Dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras
providências. Publicada no DO de 4 de outubro de 1996.
1.499~31 Medida Provisória de 2 de outubro de 1996 - Organiza e disciplina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de Orça-
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menta do Poder Executivo, e dá outras providências. Publicada no DO
de 4 de outubro de 1996.

4954

1.500-15 - Medida Provisória de 2 de outubro de 1996 - Dá nova redação
aos arts. 24, 26 e 57 da Lei n 2 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui normas para
licitação e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Publicada no DO de 4 de outubro de 1996.

4968

1.501-14 - Medida Provisória de 2 de outubro de 1996 -Altera a legislação
referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante
(AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM) e dá outras providências. Publicada no DO de 4 de outubro de 1996.

4970

1.502-9 - Medida Provisória de 2 de outubro de 1996 - Dá nova redação
aos arts. 14, 18 e 49 da Lei n 2 9.082 de 25 de julho de 1995, que dispõe
sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 1996.
Publicada no DO de 4 de outubro de 1996...............................................

4977

1.503-5 - Medida Provisória de 2 de outubro de 1996 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 4 de outubro de 1996..................

4979

1.504-7 - Medida Provisória de 2 de outubro de 1996 - Dispõe sobre a
emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de
capital do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada no
DO de 4 de outubro de 1996.

4980

1.505-7 - Medida Provisória de 2 de outubro de 1996 - Altera os arts. 2!!,
32 , 4!!, 5!!e 72 da Lei n'' 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre
a contratação por tempo determinado para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.
Publicada no DO de 4 de outubro de 1996.

4984

1.513-2 - Medida Provisória de 2 de outubro de 1996 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$ 106.000.000,00, para os fms que especifica. Publicada no DO de 4
de outubro de 1996.

4986

1.514-2 - Medida Provisória de 2 de outubro 1996 - Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público
estadual na atividade fmanceira bancária, dispõe sobre a privatízação
de instituições financeiras, e dá outras providências. Publicada no DO
de 4 de outubro de 1996.

4987

1.494-12 - Medida Provisória de 8 de outubro de 1996 - Dispõe sobre a
alocação, em depósitos especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Publicada no DO de 9 de outubro de 1996.

4993

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 1, p. 5255-5268, out. 1996

5259
1.515~2

- Medida Provisória de 10 de outubro de 1996 - Altera o limite de
dedução de que trata o § 22 do art. 12 da Lei n" 8.685, de 20 de julho de
1993, que cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual, e dá
outras providências. Publicada no DO de 11 de outubro de 1996.
1.506-5 - Medida Provisória de 17 de outubro de 1996 -Altera a legislação
do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro. Publicada
no DO de 18 de outubro de 1996...
1.507-12 - Medida Provisória de 17 de outubro de 1996 - Dispõe sobre
medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências. Publicada no DO de 18 de outubro de 1996......................
1.508~1O Medida Provisória de 17 de outubro de 1996 - Concede isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período
de apuração e prazo de recolhimento do referido imposto para as
microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão
do IPI na saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda a
granel, dos estabelecimentos produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial. Publicada no DO de 18 de outubro de 1996.........
1.509-9 - Medida Provisória de 17 de outubro de 1996 - Isenta do Imposto
de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados bens de
informática adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Publicada no
DO de 18 de outubro de 1996.
1.511-3 - Medida Provisória de 17 de outubro de 1996 - Dá nova redação
ao art. 44 da Lei n!! 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a
proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas
agrícolas na região Norte e na parte norte da região Centro-Oeste, e dá
outras providências. Publicada no DO de 18 de outubro de 1996.
1.518-1 - Medida Provisória de 17 de outubro de 1996 -Altera a legislação
que rege o Salário-Educação, e dá outras providências. Publicada no
DO de 18 de outubro de 1996. .
1.519-1 - Medida Provisória de 17 de outubro de 1996 -Altera a redação
do art. 34 da Lei n!! 9.082, de 25 de julho de 1995, e do art. 35 da Lei n!!
9.293, de 15 de julho de 1996, que dispõem, respectivamente, sobre as
diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para os exercícios de
1996 e 1997. Publicada no DO de 18 de outubro de 1996.......................
1.520-1 - Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 - Dispõe sobre a
renovação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS), altera o Decreto-Lei n" 2.406, de 5 de
janeiro de 1988, e as Leis n 2s 8.004 e 8.100, de 14 de março de 1990 e
de 5 de dezembro de 1990, respectivamente, e dá outras providências.
Publicada no DO de 25 de outubro de 1996...
1.463-6 - Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 - Dispõe sobre o
reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social, altera
alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribui-
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ção para os servidores inativos da União. Publicada no DO de 25 de
outubro de 1996 .
.
.

5022

1.464-14 - Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 - Acrescenta
parágrafo ao art. 75 da Lei n" 4.728, de 14 de julho de 1965. Publicada
no DO de 25 de outubro de 1996.
..
.

5024

1.465-8 - Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 - Acrescenta § 52 ao
art. 42 da Lei n? 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras providências.
Publicada noDO de 25 de outubro de 1996
.

50~5

1.466-6 - Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos
Financeiros da União - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário até o limite de R$ 8.000.000.000,00, para
os fins que especifica. Publicada no DO de 25 de outubro de 1996
.

5026

1.467-6 - Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, crédito extraordinário até
o limite de R$ 800.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no
DO de 25 de outubro de 1996
.

5027

1.468-12 - Medida Provisôriade 24 de outubro de 1996 - Dá nova redação
ao parágrafo único do art. 12 da Lei ns 8.995, de 24 de fevereiro de 1995,
que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a transferir à Companhia
Fluminense de Trens Urbanos (Flumitrena), recursos para pagamento
de pessoal. Publicada no DO de 25 de outubro de 1996
.
Retificada no DO de 29 de outubro de 1996

5028
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1.469-11 - Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 - Autoriza a
utilização de recursos do Fundo da Marinha Mercante (Fl\IlM), em favor
da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras
providências. Publicada no DO de 25 de outubro de 1996
..

5029

1.470~12

- Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 - Dispõe sobre a
responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas
aos regimes de que tratam a Lei n!! 6.024, de 13 de março de 1974, e o
Decreto-Lei n" 2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a indisponibilidade de seus bens; sobre a responeabilização das empresas de auditoria
contábil ou dos auditores contábeis independentes; sobre privatização
de instituições cujas ações sejam desapropriadas, na forma do Decreto-Lei ns 2.321, de 1987, e dá outras providências. Publicada no DO de
25 de outubro de 1996
..

5030

1.471-25 - Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 - Institui a Taxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP), dispõe sobre a remuneração dos
recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do Fundo de Amparo ao
Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dá outras providências. Publicada no DO de 25 de outubro de 1996
..
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1.472-30 - Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 - Dispõe sobre os
quadros de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá
outras providências. Publicada no DO de 25 de outubro de 1996..........

5040

1.473-24 - Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 - Dá nova redação
a dispositivos da Lei ns 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências.
Publicada no DO de 25 de outubro de 1996.....

5046

1.474-28 - Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 - Fixa critérios
para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo li da Lei ns 8.237, de 30 de setembro de 1991, para
implementação da isonomia a que se refere o § 12 do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências. Publicada no DO de 25 de
outubro de 1996..

5048

1.475-20 - Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 -Altera as Leis nss
8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências. Publicada no DO de 25 de outubro de 1996...........

5058

1.476-16 - Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 - Dispõe sobre
medidas reguladoras do abastecimento do mercado interno de produtos
do setor sucroalcooleiro. Publicada no DO de 25 de outubro de 1996....

5059

1.477·29 - Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 - Dispõe sobre o
valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências.
Publicada no DO de 25 de outubro de 1996..

5062

1.478-17 - Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 -Dá nova redação
aos arts. 92 da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, e 22 da Lei nl!8.844,
de 20 de janeiro de 1994. Publicada no DO de 25 de outubro de 1996..

5068

1.479-21 - Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 - Dispõe sobre o
pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das
empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras
providências. Publicada no DO de 25 de outubro de 1996....

5070

1.480-23 - Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 - Altera dispositivos das Leis nss 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de
julho de 1994, para instituir os décimos incorporados, e dá outras
providências. Publicada no DO de 25 de outubro de 1996..........

5071

1.481-42 - Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 - Altera a Lei n!!
8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicada no
DO de 25 de outubro de 1996

5078

1.482-29 - Medida Provisória de 24 de' outubro de 1996 - Dispõe sobre as
alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor público civil ativo dos Poderes da União, das autarquias e das
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fundações públicas, e dá outras providências. Publicada no DO de 25
de outubro de 1996
.

5089

1.484-26 - Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 - Dispõe sobre a
instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do PI8/Pasep e Cofíns nos casos
que especifica, e dá outras providências. Publicada no DO de 25 de
outubro de 1996
.
o"

5091

1.512-3 - Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 - Dá nova redação
ao art. 29 da Lei n!! 9.138, de 29 de novembro de 1995, que dispõe sobre
o crédito rural. Publicada no DO de 25 de outubro de 1996
.
Retificada no DO 29 de outubro de 1996
.
1.516-2 - Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 -Altera a legislação
do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Publicada no DO de 25 de outubro de 1996
.

5093
5252

5093

1.483-18 - Medida Provisória de 31 de outubro de 1996 -Reduz o Imposto
de Importação para os produtos que especifica, e dá outras providências. Publícada no DO de js de novembro de 1996
.

5094

1.485-31 - Medida Provisória de 31 de outubro de 1996 - Dispõe sobre a
base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § I!! do art. 22 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada
naDO de lI!de novembro de 1996
.

5102

1.486-33 - Medida Provisória de 31 de outubro de 1996 - Dispõe sobre a
Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatizaçãc (PND), instituído pela Lei n!! 8.031, de 12 de abril de 1990,
consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei ns 8.177, de
lI!de março de 1991, e da Lei n'' 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera
os arts. 21! e 3 2 da Lei ns 8.249/91. Publicada no DO de 12 de novembro
de 1996
..

5105

1.487~24

- Medida Provisória de 31 de outubro de 1996 - Dispõe sobre
a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa, e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de
novembro de 1996
.
.

5108

1.488·17 - Medida Provisória de 31 de outubro de 1996 - Dispõe sobre
medidas complementares ao Plano Real, e dá outras providências.
Publicada no DO de 1º de novembro de 1996
~
.

5110

1.489-17 - Medida Provisória de 31 de outubro de 1996 -Dá nova redação
ao § 32 do art. 52 da Lei n!!8.931, de 22 de setembro de 1994, que dispõe
sobre a amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção
ou dissolução de entidades da Administração Pública Federal, e dá
outras providências. Publicada no DO de lI!de novembro de 1996
.
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5263
1.490-15 -

Medida Provisória de 31 de outubro de 1996 - Dispõe sobre o

Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de novembro

de 1996
1.491-15 -

5117

Medida Provisória de 31 de outubro de 1996 - Dispõe sobre o

número de cargos de Natureza Especial. de cargos do Grupo-Direção e

Assessoramento Superiores e de Funções Gratificadas existentes DOS
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO de líl de novembro
de 1996

5127

1.492-15 - Medida Provisória de 31 de outubro d.1996 -Cria a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores
militares federais das Forças Annadas, altera dispositivos das Leisnlle
6.880, de 9 de dezembro de 1980, • 8.237, de 30 de setembro d.1991,
dispõe sobre o auxílio-funeral a ex-combatentes, e dá outras providências. Publicada no DO de lI!de novembro de 1996..................................

5130

1.493-11 -

Medida Provisória de 31 de outubro de 1996 - Dispõe sobre os
fundos que especifica e dá outras providências. Publicada noDO de 1'1
de novembro de 1996

5136

1.496-12 - Medida Provisória de 31 de outubro de 1996 - Dispõe sobre as
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PIS.Pas.p), • dá outras provídências. Publicada no DO de lI!de novembro de 1996..................................

5138

1.496-23 -

Medida Provisória de 31 de outubro d.1996 - Cria a Gratifica-

ção de Desempenho de Atividade de Fiscalização. a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, e dá outras providências.

Publicada no DO de l' de novembro de 1996...........................................
1.497-24 - Medida Provisória de 31 de outubro d.1996 -Cria a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças,

5142

controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências. Publica-

da no DO de ts de novembeo d.1996.......................................................

5145

Medida Provisória de 31 de outubro de 1996 - Dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras
providências: Publicada no DO de IV de novembro de 1996...................

5149

1.498-23 -

1.499-32 -

Medida Provisória de 31 de outubro de 1996 -

Organiza.

disciplina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de
Orçamento do Poder Executivo, e dá outras providências. Publicada no

DO de F de novembro de 1996..................................................................

5179

1.500-16 - M.dida Provisória de 31 de outubro de 1996 - Dá nova redação
aos arts. 24, 26 • 57 da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI. da Constituição, institui normas para
licitação. contratos da Administração Pública, e dá outras providências. Publicada no DO de l' de novembro d.1996..................................

5194
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5264
1.501·15 - Medida Provisória de 31 de outubro de 1996 - Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), e dá
outras providências. Publicada no DO de 1\1 de novembro de 1996..
1.503

5195

- Medida Provisória de 31 de outubro de 1996 -Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 12 de novembro de 1996
..

5202

1.504·8 - Medida Provisória de 31 de outubro de 1996 - Dispõe sobre a
emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de
capital do Banco do Brasil S.A, e dá outras aprovidências. Publicada
no DO de 12 de novembro de 1996

5203

M6

1.505~8

- Medida Provisória de 31 de outubro de 1996 -Altera os arts. 22 ,
3!1, 49 , 5Qe 7'2 da Lein28.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre
a contratação por tempo determinado para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.
Publicada no DO de 1<;> de novembro de 1996

1.513-3 - Medida Provisória de 31 de outubro de 1996 - Autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor
do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$ 106.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de P
de novembro de 1996
1.514-3 - Medida Provisória de 31 de outubro de 1996 - Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público
estadual na atividade fínanceira bancária, dispõe sobre a privatização
de instituições financeiras, e dá outras providências. Publicada no DO
de 12 de novembro de 1996....
1.517-2 - Medida Provisória de 31 de outubro de 1996 -Concede subvenção
econômica ao preço do óleo diesel consumido por embarcações pesqueiras nacionais. Publicada no DO de 1'.1 de novembro de 1996....

5207

5210

5211

5216

DECRETOS LEGISLATIVOS
98 -

99 -

Decreto Legislativo de 23 de outubro de 1996 - Aprova o texto do
Acordo sobre Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático Consular, Administrativo e Técnico,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Dominicana, em São Domingos, em 18 de maio
de 1995. Publicado no DO de 24 de outubro de 1996.........
Decreto Legislativo de 23 de outubro de 1996 - Aprova o texto do
Acordo sobre Cooperação no Setor de Turismo celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da

5219
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5265
Turquia, em Brasília, em 10 de abril de 1995. Publicado no DO de 24
de outubro de 1996
100 - Decreto Legislativo de 23 de outubro de 1996 - Aprova o texto do
Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros e Carga,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Venezuela, em Caracas, em 4 de julho de
1995. Publicaào no DO de 24 de outubro de 1996
101 -

102 -

5220

5221

Decreto Legislativo de 23 de outubro de 1996 - Aprova o texto do
Tratado sobre as Relações de Amizade e Cooperação, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia, em
Brasília, em 25 de outubro de 1995. Publicado no DO de 24 de outubro

de 1996......

5222

Decreto Legislativo de 23 de outubro de 1996 - Aprova o texto do
Acordo de Cooperação entre o Governo da República da Namíbia e o
Governo da República Federativa do Brasil, assinado em 4 de março de
1994, em Windhoek, República da Namíbia. Publicado no DO de 24 de
outubro de 1996.....

5223

103 -

Decreto Legislativo de 24 de outubro de 1996 -Autoriza a realização
do Aproveitamento Hidroelétrico da Serra da Mesa, em trecho do Rio
Tocantins e seus afluentes, no Estado de Goiás. Publicado naDO de 25
de outubro de 1996........
104 - Decreto Legislativo de 30 de outubro de 1996 - Aprova o texto do
Acordo assinado em Kuala Lumpur , em 18 de dezembro de 1995, entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Malásia,
sobre Serviços Aéreos entre os respectivos Territórios e Além. Publicado no DO de 31 de outubro de 1996..

105 -

Decreto Legislativo de 30 de outubro de 1996 - Aprova o texto da
Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores,
ultimada em 18 de março de 1994, na Cidade do México. Publicado no
DO de 31 de outubro de 199f3..

5224

5226

5227

106 -

Decreto Legislativo de 30 de outubro de 1996 - Aprova o ato que
renova a concessão da Lins Rádio Clube Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Lins, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 31 de outubro de 1996.
107 - Decreto Legislativo de 30 de outubro de 1996 - Aprova o ato que
renova a autorização da outorga deferida à Fundação Roquette Pinto
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com
fins exclusivamente educativos, na Cidade de São Luís, Estado do
Maranhão. Publicado no DO de 31 de outubro de 1996.

108 -

5227

5228

Decreto Legislativo de 30 de outubro de 1996 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada a Túlio Fontoura & Cia. Ltda., atualmente denominada Empresa Jornalística Diário da Manhã Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
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5266
Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO
de 31 de outubro de 1996

5229

109 -

Decreto Legislativo de 30 de outubro de 1996 - Aprova o ato que
renova a concessão da Rádio Educação Rural Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Campo
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul. Publicado no DO de 31 de
outubro de 1996 o..

5230

110 -

Decreto Legislativo de 30 de outubro de 1996 - Aprova o ato que
renova a concessão da Rádio Sociedade Dífusora A Voz de Bagé Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade
de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 31 de
outubro de 1996 .

5230

111 -

Decreto Legislativo de 30 de outubro de 1996 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Liberdade do Rio Grande do Sul
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na Cidade de Viamão, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 31 de outubro de 1996..

5231

112 -

Decreto Legislativo de 30 de outubro de 1996 - Aprova o ato que
renova a coneessão outorgada à Televisão Gaúcha S.A. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do SuL Publicado no DO de 31 de outubro
de 1996..

5232

113 -

Decreto Legislativo de 30 de outubro de 1996 - Aprova o ato que
renova a concessão da Rádio Barretos Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Barretos, Estado de
São Paulo. Publicado no DO de 31 de outubro de 1996.......................

5233

RESOLUÇÕES
74 -

75 -

76 -

Resolução de 9 de outubro de 1996 - Autoriza o Estado de São Paulo
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo
(LFTP), cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária
vencívelem 15 de outubro de 1996. Publicada naDO de 10 de outubro
de 1996.
Retificada no DO de 17 de outubro de 1996
Resolução de 15 de outubro de 1996 - Altera o art. 22 , alínea g da
Resolução n'' 52, de 1996, do Senado Federal. Publicada nó DO de 16
..
de outubro de 1996...
Resolução de 15 de outubro de 1996 - Autoriza o Estado de Santa
Catarina a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa
Catarina (LFTSC), cujos recursos serão destinados à liquidação da
sétima e oitava parcelas de precatórios judiciais, bem como dos complementos da primeira à sexta parcelas. Publicada no DO de 16 de outubro
de 1996...

5235
5252

5236

5237
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5267
77 -

78 -

79 -

Resolução de 24 de outubro de 1996 - Concede ao Estado de Pernambuco elevação temporária do limite previsto no art. 42 , li, da Resolução
n!! 69, de 1995, do Senado Federal, e autoriza a contratação, por aquele
Estado, de operação de crédito no valor de R$ 250.106,84 (duzentos e
cinqüenta mil, cento e seis reais e oitenta e quatro centavos), junto à
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), destinando-se os recursos
ao desenvolvimento do Projeto Construção das Ortofotocartas dos Municípios Litorâneos. Publicada no DO de 25 de outubro de 1996...

5239

Resolução de 24 de outubro de 1996 - Concede ao Estado de Pernambuco elevação temporária do limite previsto no art. 49 , li, da Resolução
nl!69, de 1995, do Senado Federal, e autoriza a contratação, por aquele
Estado, de operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e
Projetos (Einep), no valor de R$1.473.396,40 (um milhão, quatrocentos
e setenta e três mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta
centavos), destinada à implementação da 3n etapa do Projeto Unibase
- Unificação da Base Cartográfica da Região Metropolitana do Recife.
Publicada no DO de 25 de outubro de 1996...

5241

Resolução de 24 de outubro de 1996 - Suspende a execução dos arts.
22 e 32 da Lei n 2 6.747, de 12 de junho de 1986, do art. 2ºda Lei n" 7.588,
de 26 de maio de 1989, bem assim do art. 10 da Lei n 2 7.802, de 21 de
novembro de 1989, todas do Estado de Santa Catarina. Publicada no
DO de 25 de outubro de 1996....

5242

REPUBLICAÇÕES
MEDIDA PROVISÓRIA
1.485-30 - Medida Provisória de 2 de outubro de 1996 -c-Dispõe sobre a base
de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § P do art. 22 da Lei n 2
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no

DO de 4 de outubro de 1996.
Republicada no DO de 8 de outubro de 1996.

4880
5245

1.486-32 - Medida Provisória de 2 de outubro de 1996 - Dispõe sobre a
Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990,
consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n 2 8.177, de
1º de março de 1991, e da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera
os arts. 22 e 3º da Lei n!! 8.249/91. Publicada no DO de 4 de outubro de

1996

:................................

4883

Republicada no DO de 8 de outubro de 1996.
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5268
RETIFICAÇÕES

MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.521 - Medida Provisória de 9 de outubro de 1996 - Dispensa a comprovação de regularidade do recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) para fins de financiamento ao amparo do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf), e dá outras providências. Publicada no DO de 10 de
outubro de 1996.
Retificada no DO de 14 de outubro de 1996.

4853
5251

1.468-12 - Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 -Dá nova redação
ao parágrafo único do art. I!! da Lei n!! 8.995, de 24 de fevereiro de 1995,
que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a transferir à Companhia
Fluminense de Trens Urbanos (Flumitrens), recursos para pagamento
de pessoal. Publicada no DO de 25 de outubro de 1996.
Retificada no DO de 29 de outubro de 1996.

5028
5252

1.512~3

- Medida Provisória de 24 de outubro de 1996 - Dá nova redação
ao art. 22 da Lei ns 9.138, de 29 de novembro de 1995, que dispõe sobre
o crédito rural. Publicada no DO de 25 de outubro de 1996...................
Retificada no DO de 29 de outubro de 1996.

5093
5252

RESOLUÇÃO
74 -

Resolução de 9 de outubro de 1996 - Autoriza o Estado de São Paulo
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP),
cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária vencível
em 15 de outubro de 1996. Publicada no DO de 10 de outubro de 1996.
Retificada no DO de 17 de outubro de 1996.

5235
5252
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ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ACORDO DE COOPERAÇÃO
Texto, aprovação; Brasil e Namfbia
Decreto Legislativo n!!102, de 24 de outubro de 1996

.

5223

ACORDO DE TRANSPORTE RODOVIARIO INTERNACIONAL DE
PASSAGEIROS E CARGA
Texto, aprovação; Brasil e Venezuela
Decreto Legislativo n" 100, de 24 de outubro de 1996

.

5221

.

5220

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO NO SETOR DE TURISMO
Texto, aprovação; Brasil e Turquia
Decreto Legislativo n" 99, de 24 de outubro de 1996

ACORDO SOBRE EXERCícIO DE ATIVIDADES REMUNERADAS POR
PARTE DE DEPENDENTES DO PESSOAL DIPLOMÃTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO E TÉCNICO
Texto, aprovação; Brasil e República Dominicana
Decreto Legislativo n'!. 98, de 24 de outubro de 1996

.

5219

ACORDO SOBRE SERVIÇOS AÉREOS
Texto, aprovação; Brasil e Malásia
Decreto Legislativo n'!.104, de 31 de outubro de 1996 .

5226

AÇÚCAR
Abastecimento; Estoque
Medida Provisória n!! 1.476-16, de 24 de outubro de 1996

.

5259
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5270
ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DO FUNDO DA MARINHA
MERCANTE (AFRMM)
Legislação, alteração
Medida Provisória nU 1.501-14, de 2 de outubro de 1996

4970

Legislação, alteração
Medida Provisória n!J 1.501-15, de 31 de outubro de 1996

5195

ADICIONAL DE TARIFA PORTUÁRIA (ATP)
Extinção; Lei uI! 7.700/88, revogação
Lei n!!9.309, de 2 de outubro de 1996

.

4842

ADMINISTRAÇÃO PúBLICA
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória u" 1.491-14, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n" 1.491-15, de 31 de outubro de 1996

4904
5127

Cargos, extinção
Medida Provisória n!! 1.524, de 11 de outubro de 1996

4867

Contrato; Licitação; Normas; Lei uº 8.666/93, alteração
Medida Provisória n" 1.500-15, de 2 de outubro de 1996 _.......................
Medida Provisória n Q 1.500-16, de 31 de outubro de 1996

4968
5194

Entidade, extinção, dissolução; Encargos; Lei nl! 8.931/94, alteração
Medida Provisória n Q 1.489-16, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n Q 1.489-17, de 31 de outubro de 1996

4893
5116

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Cargo em comissão, criação, reclassificação
Medida Provisória n Q 1.472-30, de 24 de outubro de 1996

5040

ÁLCOOL
Abastecimento; Estoque
Medida Provisória u" 1.476-16, de 24 de outubro de 1996

5059

APARELHO ver EQUIPAMENTOS
APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DA SERRA DA MESA
Autorização; Furnas Centrais Elétricas S.A.
Decreto Legislativo n Q 103, de 25 de outubro de 1996

5224

ÁREA AGRíCOLA
Conversão, proibição; Área Florestal; Lei uI! 4.771/65, alteração
Medida Provisória n!! 1.511-3, de 17 de outubro de 1996

5005
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5271
ÁREA FLORESTAL

Área agrícola; Conversão, proibição; Lei ns 4.771/65, alteração
Medida Provisória n!! 1.511-3, de 17 de outubro de 1996

5005

ASSIST];:NCIA SOCIAL

Organização; Lei nl:! 8.742/93, alteração
Medida Provisória n!! 1.473·24 de 24 de outubro de 1996

5046

ATMDADE AUDIOVISUAL
Incentivo; Imposto de Renda; Dedução, limite; Lei n!! 8.685/93, alteração
Medida Provisória n'!.1.515-2, de 10 de outubro de 1996

4996

ATMDADE FINANCEIRA BANCÁRIA

Setor público estadual, redução na participação
Medida Provisória n'l1.514-2, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n'11.514-3, de 31 de outubro de 1996

4987
5211

ATMDADES DE FINANÇAS, CONTROLE, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP), criação
Medida Provisória n lJ 1.497-23, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n" 1.497-24, de 31 de outubro de 1996

4920
5145

AUMENTO DE CAPITAL

Banco do Brasil S.A.; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória n lJ 1.504-7, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n lJ 1.504-8, de 31 de outubro de 1996

4980
5303

AuxíLIO-FUNERAL

Ex-combatentes
Medida Provisória n lJ 1.492-14, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n" 1.492-15, de 31 de outubro de 1996........................

4906
5130

B
BANCO DO BRASIL S.A.
Aumento de Capital
Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória n lJ 1.504-7, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n lJ 1.504-8, de 31 de outubro de 1996

4980
5303
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5272

c
CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES
FEDERAIS NÃO QUITADOS (CADIN)

Regulamentação
MedidaProvisória n~ 1.490"14, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n!! 1.490-15, de 31 de outubro de 1996

4894
5117

CADIN ver CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E
ENTIDADES FEDERAIS NÃO QUITADOS
CARGO

Extinção; Administração pública
Medida Provisória nº 1.524, de 11 de outubro de 1996.

4867

CARGO EM COMISSÃO

Criação; Ministério da Fazenda; Reclassificação; Advocacia-Geral da
União
Medida Provisória n!! 1.472-30, de 24 de outubro de 1996

5040

Quantitativo; Administração Pública
Medida Provisória n'.! 1.491-14, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n!! 1.491-15, de 31 de outubro de 1996

4904
5127

Reajuste; Estado de Santa Catarina; Lei n Q 7.802/89 (SC), alteração
Resolução n'! 79, de 25 de outubro de 1996

5242

CINEMA ver ATIVIDADE AUDIOVISUAL
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)

Recursos; Companhia Fluminense de Trens Urbanos (Plumitrens); Lei
n" 8.995/95, alteração
Medida Provisória nU 1.468-12, de 24 de outubro de 1996
Publicada no DO de 25 de outubro de 1996 ..
..
.
Retificada no DO de 29 de outubro de 1996
.

5028
5252

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRÃS)

Recursos, utilização; Fundo da Marinha Mercante (FMM)
Medida Provisória nU 1.469-11, de 24 de outubro de 1996

5029

COMPANHIA FLUMINENSE DE TRENS URBANOS (FLUMITRENS)

Pagamento de Pessoal; Recursos; Lei nl:! 8.995/95, alteração
Medida Provisória n Q 1.468-12, de 24 de outubro de 1996
Publicada no DO de 25 de outubro de 1996
Retificada no DO de 29 de outubro de 1996

5028
5252
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5273
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE)

Transformação, autarquia; Lei n" 8.884194, alteração
Medida Provisória n!! 1.465-8, de 24 de outubro de 1996

5025

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
Sistema Financeiro Nacional, reestruturação
Medida Provisória n!! 1.507-12, de 17 de outubro de 1996

5000

CONTRATO
Administração Pública; Lei n" 8.666/93, alteração
Medida Provisória n'-'-1.500-15, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n'-'-1.500-16, de 31 de outubro de 1996

4968
5194

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Serviço Público; Interesse público; Lei n 2 8.745/93, alteração
Medida Provisória n'-'-1.50S-7, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n'-'-1.505-8, de 31 de outubro de 1996

4984
5207

CONTRATO TEMPORÁRIO ver CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Criação
Lei n!! 9.311, de 24 de outubro de 1996

4844

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Lucro; Legislação, alteração
Medida Provisória n!! 1.506-5, de 17 de outubro de 1996

4997

CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE TRÁFICO INTERNACIONAL
DE MENORES
Texto, aprovação
Decreto Legislativo n'!105, de 31 de outubro de 1996

.

5227

CPMF ver CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE
NATUREZA FINANCEIRA
CRÉDITO ESPECIAL
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
Lei n'! 9.308, de 12 de outubro de 1996

4841
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5274
Transferências; Estados, Distrito Federal e Municípios
Lei n~ 9.310, de 16 de outubro de 1996 ..
.

.

4843

CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
Encargos Financeiros da União
Medida Provisória n" 1.466-6, de 24 de outubro de 1996

5026

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)
Medida Provisória nl.! 1,467·6, de 24 de outubro de 1996

5027

Ministério do Planejamento e Orçamento
Medida Provisória nl.! 1.503-S, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n'!.1.503-6, de 31 de outubro de 1996

.

Ministério dos Transportes
Medida Provisória n" 1.513-2, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n'! 1.513-3, de 31 de outubro de 1996

4979
5202
4986
5210

CRÉDITO PRESUMIDiJ
Utilização; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Medida Provisória n!! 1.484-26, de 24 de outubro de 1996

5091

CRÉDITO RURAL
Normas; Lei n Q 9.138/95, alteração
Medida Provisória n!! 1.512-3, de 24 de outubro de 1996
Publicada no DO de 25 de outubro de 1996
Retificada no DO de 29 de outubro de 1996
.

.

5093
5252

D
DÉC1MOS
Servidor público civil; Remuneração; Leis n 2s 8.112/90 e 8.911/94, alteração
Medida Provisória n!!1.480·23, de 24 de outubro de 1996

5071

DIESEL ver ÓLEO DIESEL
DÍV1DA MOBILIÁRIA
Estado de São Paulo; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n!! 74, de 10 de outubro de 1996
Publicada no DO de 10 de outubro de 1996
Retificada no DO de 17 de outubro de 1996

5235
5252
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5275

E
EMBARCAÇÃO PESQUEIRA NACIONAL
Óleo diesel; Auxílio pecuniário, concessão
Medida Provisória n" 1.517-2, de 31 de outubro de 1996

5216

EMPRESA JORNALíSTICA DIÁRIO DA MANHÃ LTDA., PASSO
FUNDO (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n" 108, de 31 de outubro de 1996

5229

ENCARGOS FINANCEIROS
Administração pública; Entidade, extinção, dissolução; Lei n" 8.931/94,
alteração
Medida Provisória n" 1.489-16, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n" 1.489-17 de 31 de outubro de 1996

4893
5116

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO
Orçamento Fiscal da União; Crédito extraordinário
Medida Provisória n!!1.466·6, de 24 de outubro de 1996

.

5026

EQUIPAMENTOS
Aquisição; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPl), isenção
Medida Provisória n" 1.50B-10, de 17 de outubro de 1996

5002

ESTADO DE PERNAMBUCO
Operação financeira; Empréstimo interno; Projeto Construção das Ortofotocartas dos Municípios Litorâneos
Resolução nl! 77, de 25 de outubro de 1996 .

5239

Operação financeira; Empréstimo interno; Projeto Unibase - Unificação
da Base Cartográfica da Região Metropolitana do Recife
Resolução n'2 7B, de 25 de outubro de 1996

5241

ESTADO DE SANTA CATARINA
Cargo em comissão, reajuste; Lei n" 7.802189 (SC), alteração
Resolução n" 79, de 25 de outubro de 1996

5242

Letra Financeira do Tesouro, emissão; Precatório, liquidação
Resolução n!.! 76, de 16 de outubro de 1996

5237

Servidor; Remuneração, reajuste; Leis nss 6.747/86 e 7.588/89 (SC),
alteração
Resolução n!.! 79, de 25 de outubro de 1996

5242
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5276
ESTADO DE SÃO PAULO
Letra Financeira do Tesouro (LFTSP), emissão; Dívida mobiliária
Resolução n" 74, de 10 de outubro de 1996
Publicada no DO de 10 de outubro de 1996 o..
Retificada no DO de 17 de outubro de 1996

,...

5235
5252

ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICíPIOS
Orçamento Fiscal da União; Crédito especial
Lei n~ 9.310, de 16 de outubro de 1996

4843

EX-COMBATENTE

Auxílio-Funeral
4906
5130

Medida Provisória n'.! 1.492-14, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória nl! 1.492-15, de 31 de outubro de 1996

F
FORÇAS ARMADAS
Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação
Medida Provisória n!! 1.492-14, de 2 de outubro de 1996 .
Medida Provisória n'.! 1.492-15, de 31 de outubro de 1996

4906
5130

Remuneração; Militar; Lei nº 8.237/91, alteração
Medida Provisória n~ 1.474·28, de 24 de outubro de 1996

5048

FUNÇÃO GRATIFICADA
Quantitativo; Administração Pública
Medida Provisória n~ 1.491-14, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória nl! 1.491·15, de 31 de outubro de 1996

.

4904
5127

.

5228

FUNDAÇÃO ROQUETTE PINTO, SÃO Luís (MA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n" 107, de 31 de outubro de 1996

FUNDO DA MARINHA MERCANTE (FMM)
Legislação, alteração
Medida Provisória n u 1.501-14, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória nl! 1.501-15, de 31 de outubro de 1996 .

4970
5195

Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
Medida Provisória nl!1.471-25, de 24 de outubro de 1996

5036
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5277
Recursos, utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbrás)
Medida Provisória n!! 1.469-11, de 24 de outubro de 1996

5029

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
Legislação, alteração; Lei 0 2 8.019/90, alteração
Medida Provisória n!!1.475-20, de 24 de outubro de 1996.

5058

Recursos, alocação; Sistema Único de Saúde (SUS)
Medida Provisória n!! 1.494-12, de 8 de outubro de 1996

4993

Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
Medida Provisória n" 1.471-25, de 24 de outubro de 1996

5036

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS)
Dívidas; Responsabilidades; Conversão
Medida Provisória n'.! 1.520-1, de 24 de outubro de 1996

5012

Funcionamento; Legislação
Medida Provisória n'.! 1.493-10, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n'.! 1.493-11, de 31 de outubro de 1996
Gestão, transferência; Decreto-Lei nQ 2.406/88, alteração
Medida Provisória n" 1.520-1, de 24 de outubro de 1996

.
.

4912
5136
5012

.

FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL (FESR)
Funcionamento; Legislação
Medida Provisória n" 1.493-10, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n" 1.493-11, de 31 de outubro de 1996

4912
5136

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERViÇO (FGTS)
Débito; Dívida ativa, inscrição; Lei n Q 8.844/94, alteração
Medida Provisória n'.! 1.478-17, de 24 de outubro de 1996

..

5068

Normas; Lei n" 8.036/90, alteração
Medida Provisória n'' 1.478-17, de 24 de outubro de 1996

..

5068

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PISIPASEP
Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
Medida Provisória n'.! 1.471-25, de 24 de outubro de 1996

5036

FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
(FUNTREDE)
Funcionamento; Legislação
Medida Provisória n" 1.493-10, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n" 1.493-11, de 31 de outubro de 1996 ..'

4912
5136
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5278
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Aproveitamento Hidroelétrico da SeITa da Mesa, autorização
Decreto Legislativo n!!103, de 25 de outubro de 1996

5224

G
GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET)

Criação; Militar; Forças Armadas
Medida Provisória n!! 1.492-14, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n!! 1.492-15, de 31 de outubro de 1996

4906
5130

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE FISCALiZAÇÃO

Criação; Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária
Medida Provisória n!! 1.496-22, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n" 1.496-23, de 31 de outubro de 1996

4917
5142

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VÔO

Criação; Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego (Dacta)
Medida Provisória n!! 1.496-22, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n!! 1.496·23, de 31 de outubro de 1996

4917
5142

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)

Criação; Atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento
Medida Provisória n!! 1.497-23, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n!! 1.497-24, de 31 de outubro de 1996

4920
5145

GRUPO-DEFESA AÉREA E CONTROLE DO TRÁFEGO (DACTi\l

Gratificação de Desempenho de Atividades de Proteção ao Vôo, criação
Medida Provisória n~ 1.496-22, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n~ 1.496-23, de 31 de outubro de 1996

4917
5142

I
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Isenção; Informática, bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n' 1.509-9, de 17 de outubro de 1996

Redução
Medida Provisória n~ 1.4$3-17, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n!! 1.483-18, de 31 de outubro de 1996

5004
4872
5094
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5279
IMPOSTO DE RENDA
Legislação, alteração

Medida Provisória n~ 1.516-2, de 24 de outubro de 1996
Medida Provisória n!!1.506-5, de 17 de outubro de 1996

5093
4997

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Crédito presumido
Medida Provisória n'l1.484·26, de 24 de outubro de 1996
Isenção
Equipamento; Máquina; Aparelho; Instrumento
Medida Provisória n'l 1.508-10, de 17 de outubro de 1996
Informática; Bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n!l 1.509-9, de 17 de outubro de 1996

5091

5002
5004

IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recolhimento, comprovação, dispensa; Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Prcnef)
Medida Provisória n'l 1.521, de 9 de outubro de 1996
Publicada no DO de 10 de outubro de 1996
Retificada no DO de 14 de outubro de 1996

4853
5251

INCRA ver INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
INFORMÁTICA
Bens de; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), isenção; Imposto
de Importação, isenção; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória n'2 1.509-9, de 17 de outubro de 1996

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Privatização
Medida Provisória n!! 1.514-2, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n!! 1.514-3, de 31 de outubro de 1996

5004

4987
5211

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
(INCRA)
Orçamento Fiscal da União; Crédito extraordinário

MedUhJ. Provisória n' 1.467·6, de 24 de outubro de 1996

5027
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5280
INSTRUMENTO ver EQUIPAMENTOS
INTERESSE PúBLICO
Contrato por tempo determinado; Serviço Público. Lei ns 8.745/93, alteração
Medida Provisória n!!1.505-7, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n Q 1.505-8, de 31 de outubro de 1996

4984
5007

IPI ver IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
ISONOMIA SALARIAL
Servidor público
Medida Provisória n!! 1.474-28, de 24 de outubro de 1996

5048

L
LEI DOS QUINTOS
Servidor público civil; Décimos; Leis nss 8.112190 e 8.911194, alteração
Medida Provisória n'l 1.480-23, de 24 de outubro de 1996

5071

LETRA FINANCEIRA DO TESOURO
Emissão
Dívida mobiliária; Estado de São Paulo
Resolução n" 74, de 10 de outubro de 1996
Publicada no DO de 10 de outubro de 1996
Retificada no DO de 17 de outubro de 1996

5235
5252

.
.

Precatório, liquidação
Estado de Santa Catarina (LFTSC)
Resolução n'2 76, de 16 de outubro de 1996 .

5237

LICITAÇÃO
Administração Pública; Lei n" 8.666/93, alteração
Medida Provisória n Q 1.500· 15, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n'21.500-16, de 31 de outubro de 1996

4968
5194

M
MALÁSIA
Acordo sobre Serviços Aéreos, texto, aprovação
Decreto Legislativo n'2104, de 31 de outubro de 1996

.

5226
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5281
MÁQUINA ver EQUIPAMENTOS
MENSALIDADE ESCOLAR
Valor total anual, disposição
Medida Provisória n!! 1.477-29, de 24 de outubro de 1996

o

5062

.

MERCADO DE CAPITAIS
Normas; Lei n Q 4.728/65, alteração
Medida Provisória n'2 1.464-14, de 24 de outubro de 1996

5024

.

MILITAR
Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação; Forças

Armadas
Medida Provisória n!!1.492-14, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n" 1.492-15, de 31 de outubro de 1996

4906
5130

.

Estatuto, disposição; Lei n" 6.880/80, alteração
Medida Provisória n!! 1.492-14, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória nó! 1.492-15, de 31 de outubro de 1996

.
.

Remuneração; Data de Pagamento; Lei n" 8.237/91, alteração
Medida Provisória n'J.1.492-15, de 31 de outubro de 1996
.

4906
5130
5130

Remuneração; Forças Armadas; Lei n" 8.237/91, alteração
Medida Provisória n'J.1.474-28, de 24 de outubro de 1996

..

5048

.

4906

2

Remuneração; Lei n 8.237/91, alteração
Medida Provisória n'J. 1.492-14, de 2 de outubro de 1996

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA
Gratificação de Desempenho de Atividades de Fiscalização, criação
Medida Provisória n" 1.496-22, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n" 1.496-23, de 31 de outubro de 1996....

4917
5142

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Cargo em comissão, criação
Medida Provisória n'J.1.472-30, de 24 de outubro de 1996

.

5040

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Orçamento da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória n'J.1.503-5, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n'J.l.503-6, de 31 de outubro de 1996

.
..

4979
5202
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5282
MINISTÉRiO DOS TRANSPORTES

Orçamento Fiscal da União; Crédito extraordinário
Medida Provisória n~ 1.513·2, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n'21.513-3, de 31 de outubro de 1996

4986
5210

MINISTÉRIOS

Organização
Medida Provisória nl! 1.498-22, de 2 de outubro de 1996 ..
Medida Provisória n'21.498-23, de 31 de outubro de 1996

4924
5149

N
NAMÍBIA
Acordo de Cooperação, texto, aprovação
Decreto Legislativo n'2 102, de 24 de outubro de 1996

.

5223

NOTA DO TESOURO NACIONAL

Emissão; Banco do Brasil S.A.; Aumento de capital
Medida Provisória n" 1.504-7, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n'11.504-S, de 31 de outubro de 1996

4980
5303

Programa Nacional de Desestatização (PND)
Medida Provisória n!!1.486-32, de 2 de outubro de 1996
Republicada no DO de 8 de outubro de 1996
. ..
Medida Provisória n!!1.486-33, de 31 de outubro de 1996

4883
5248
5105

Utilização; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Medida Provisória n!!1.486-32, de 2 de outubro de 1996
Republicada no DO de 8 de outubro de 1995

4883
5248

NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL

o
ÓLEO DIESEL
Auxílio pecuniário, concessão; Embarcações pesqueiras nacionais
Medida Provisória n" 1.517-2, de 31 de outubro de 1996

Valor; Auxilio pecuniário, concessão
Medida Provisória n!!1.517-1, de 12 de outubro de 1996

5216
4871

OPERAÇÃO FINANCEIRA

Empréstimo externo; Prefeitura Municipal de São Paulo; Programa de
Urbanização e Verticalização de Favelas (Prover/Cingapura); União
Federal, garantia; Resolução n 2 52/96, alteração
Resolução n" 75, de 16 de outubro de 1996

5336
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5283
Empréstimo interno
Estado de Pernambuco; Projeto Construção das Ortofotocartas dos
Municípios Litorâneos
Resolução n!! 77, de 25 de outubro de 1996
Estado de Pernambuco; Projeto Unibase - Unificação da Base
Cartográfica da Região Metropolitana do Recife
Resolução n!! 78, de 25 de outubro de 1996
',

5239

5241

ORÇAMENTO

Elaboração. diretrizes; Exercício de 1996; Lei nl!9.082195, alteração
Medida Provisória n" 1.502-9, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n!! 1.519-1, de 17 de outubro de 1996
Medida Provisória n" 1.525, de 30 de outubro de 1996

4977
S011
4668

Elaboração, diretrizes; Exercício de 1997; Lei n ll 9.293/96"alteração
Medida Provisória n" 1.519-1, de 17 de outubro de 1996
Medida Provisória n'l1.525, de 30 de outubro de 1996

5011
4668

ORÇAMENTO DA SEGURID<\DE SOCIAL ver CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA UNlÃp ver CRÉDITO ESPECIAL
ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃO ver também CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

p
PLANO DE CUSTEIO
Criação; Lei nO 8.212191, alteração
Medida Provisória n" 1.475-20, de 24 de outubro de 1996
Medida Provisória n" 1.523, de 11 de outubro de 1996

5058
4860

PRECATÓRIO
Liquidação
Estado de Santa Catarina; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n'l 76, de 16 de outubro de 1996

5237

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Operação fmanceira; Empréstimo externo; Programa de Urbanização e
Verticalização de Favelas (Prover/Cingapura); União Federal, garantia;
Resolução n!i! 52196, alteração
Resolução n'l 75, de 16 de outubro de 1996
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PRESmí:NCIA DA REPúBLICA
Organização
Medida Provisória n!! 1.498-22, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n" 1.498-23, de 31 de outubro de 1996

"

.
..

4924
5149

PREVIDí:NCIA SOCIAL
Beneficios; Lei n" 8.213/91, alteração
Medida Provisória n" 1.523, de 11 de outubro de 1996

4860

Benefícios, reajuste
Medida Provisória n'J 1.463-6, de 24 de outubro de 1996

5022

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
Pessoa jurídica, contribuição
Medida Provisória n!! 1.485-30, de 2 de outubro de 1996
Republicada no DO de 8 de outubro de 1996.............................................
Medida Provisória n!! 1.485·31, de 31 de outubro de 1996
Medida Provisória nl!. 1.495-11, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n!! 1.495-12, de 31 de outubro de 1996

4880

5245
5102
4914
5138

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PISIPASEP)
Contribuição
Medida Provisória nl!. 1.495-12, de 31 de outubro de 1996

5138

Pessoa Jurídica, contribuição
Medida Provisória nl!. 1.495-11, de 2 de outubro de 1996

4914

PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E VERTICALIZAÇÃO DE FAVELAS
(PROVERlCINGAPURA)
Empréstimo externo; Prefeitura Municipal de São Paulo; União Federal,
garantia; Resolução n2 52/96, alteração
Resolução n!! 75, de 16 de outubro de 1996

5236

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATlZAÇÃO (PND)
Criação; Lei n'' 8.031/90, alteração
Medida Provisória no:! 1.481-42, de 24 de outubro de 1996

5078

Nota do Tesouro Nacional, utilização
Medida Provisória n!! 1.486-32, de 2 de outubro de 1996
Republícada no DO de 8 de outubro de 1996.............................................
Medida Provisória n'!.1.486-33, de 31 de outubro de 1996

4883
5248
5105
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PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA
FAMILIAR (PRONAF)

Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (ITR), recolhimento, com-

provação, dispensa
Medida Provisória n Q 1.521, de 9 de outubro de 1996
Publicada no DO de 10 de outubro de 1996
Retificada no DO de 14 de outubro de 1996

4853
5251

PROJETO CONSTRUÇÃO DAS ORTOFOTOCARTAS DOS MUNICÍPIOS
LITORÃNEOS

Operação financeira; Empréstimo interno; Estado de Pernambuco
Resoluçãon!! 77, de 25 de outubro de 1996

5239

PROJETO UNIBASE - UNIFICAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DA
REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

Operação financeira; Empréstimo interno; Estado de Pernambuco
Resolução n 2 78, de 25 de outubro de 1996

5241

PRONAF ver PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DAAGRICULTURA FAMILIAR

R
RÃDIO BARRETOS LTDA., BARRETOS (SP)

Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

DecretoLegislativo n Q 113, de 31 de outubro de 1996

5233

RÃDIO EDUCAÇÃO RURAL LTDA., CAMPO GRANDE (MS)
1tadliodifusão;Serviço, concessão,renovação
Decreto Legislativo n 2109, de 31 de outubro de 1996

5230

RÃDIO LIBERDADE DO RIO GRANDE DO SUL LTDA., VIAMÃo (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n~ 111, de 31 de outubro de 1996

5231

RÃDIO SOCIEDADE DIFUSORAA VQZ DE BAGÉ LTDA., BAGÉ (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n~ 110, de 31 de outubro de 1996

5230
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RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão, renovação
Empresa Jornalistica Diário da Manhã Ltda., Passo Fundo (RS)
Decreto Legislativo n'.! 108, de 31 de outubro de 1996
Fundação Roquette Pinto, São Luís (MA)
Decreto Legislativo n" 107, de 31 de outubro de 1996

Lins Rádio Clube Ltda., Lins (SP)
Decreto Legislativo nl.! 106, de 31 de outubro de 1996
Rádio Berretos Ltda., Barretos (SP)
Decreto Legislativo nl.! 113, de 31 de outubro de 1996
Rádio Educação Rural Ltda., Campo Grande (MS)
Decreto Legislativo n'!.109, de 31 de outubro de 1996
Rádio Liberdade do Rio Grande do Sul Ltda., Viamão (RS)
DecretoLegislatiuo n'.! 111, de 31 de outubro de 1996
Rádio Sociedade Difusora A Voz de Bagé Ltda., Bagé (RS)
Decreto Legislativo n!!110, de 31 de outubro de 1996

5229
5228
5227
5233
5230
5231,
5230

Televisão Gaúcha S.A., Porto Alegre (RS)
Decreto Legislativo n!! 112, de 31 de outubro de 1996

5232

Plano
Medidas complementares
Medida Provisória n!! 1.488·16, de 2 de outubro de 1996
Serviços públicos; Tarifas; Preços, reajuste, revisão
Medida Provisória n!! 1.488·17 de 31 de outubro de 1996...

4888

REAL

5110

REGIME JURíDICO
Normas; Servidor público civil; Lei nº 8.112/90, alteração
Medida Provisória n!! 1.522, de 11 de outubro de 1996

4854

REPúBLICA DOMINICANA
Acordo sobre Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, texto, aprovação
Decreto Legislativo n!! 98, de 24 de outubro de 1996

5219

RESPONSABILIDADE SOLIDÃRIA
Sistema financeiro nacional
Medida Provisória n!! 1.470-12, de 24 de outubro de 1996

5030
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s
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Legislação, alteração
Medida Provisória n'! 1.518-1, de 17 de outubro de 1996

5007

SALÁRIO-MíNIMO
Reajuste
Medida Provisória nIJ.1.463-6, de 24 de outubro de 1996

5022

SEGURIDADE SOCIAL
Alíquotas de contribuição
Alteração
Medida Provisória n'.! 1.463-6, de 24 de outubro de 1996 ....

5022

Organização; Lei n 2 8.212/91, alteração
Medida Provisória n!!1.475-20, de 24 de outubro de 1996
Medida Provisória n!! 1.523, de 11 de outubro de 1996

5058
4860

"..............

Servidor público civil; Contribuição social
Medida Provisória n!1 1.482-29, de 24 de outubro de 1996

5089

SERRA DA MESA ver APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DA SERRA
DA MESA
SERVIÇO PúBLICO
Contrato por tempo determinado; Interesse público; Lei nO 8.745/93,
alteração
Medida Provisória n Q 1.505-7, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n Q 1.505-8, de 31 de outubro de 1996

4984
5207

SERVIDOR
Estado de Santa Catarina; Remuneração, reajuste; Leis nss 6.747/86 e
7.588/89 (SC), alteração
Resolução n Q 79, de 25 de outubro de 1996

5242

SERVIDOR INATIVO
Contribuição, criação
Medida Provisória n Q 1.463-6, de 24 de outubro de 1996

5022

SERVIDOR PúBLICO
Remuneração; Data de pagamento
Medida Provisória n Q 1.479-21, de 24 de outubro de 1996

5070
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Vencimentos, reajuste, antecipação; Lei n" 8.460/92, alteração
Medida Provisória n'.! 1.522, de 11 de outubro de 1996

4854

SERVIDOR PúBLICO CIVIL
Regime Jurídico, normas; Lei ne 8.112/90, alteração
Medida Provisória n'2 1.522, de 11 de outubro de 1996

4854

Remuneração; Vantagem pessoal; Lei dos Quintos, Décimos; Leis
n" 8.112/90 e 8.911/94, alteração
Medida Provisória n'.! 1.480-23, de 24 de outubro de 1996

5071

SETOR PúBLICO ESTADUAL
Participação, redução; Atividade Financeira Bancária
Medida Provisória n'! 1.514·2, de 2 de outubro de 1996

4987

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
Organização
Medida Provisória n'.! 1.499-31, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n" 1.499-32, de 31 de outubro de 1996

4954
5179

SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO
Organização
Medida Provisória n~ 1.499-31, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n" 1.499-32, de 31 de outubro de 1996 .

4954
5179

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
Financiamento, transferência; Lei ns 8.004/90, alteração
Medida Provisória n'.! 1.520-1, de 24 de outubro de 1996 .

.

5012

Reajuste das prestações; Equivalência salarial; Lei n'' 8.100/90,
alteração
Medida Provisória n'.! 1.520-1, de 24 de outubro de 1996

5012

..

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Reestruturação, programa; Conselho Monetário Nacional
Medida Provisória n~ 1.507-12, de 17 de outubro de 1996 .....

5000

Responsabilidade solidária
Medida Provisória n'.! 1.470-12, de 24 de outubro de 1996

5030

SISTEMA úNICO DE SAÚDE (SUS)
Financiamento; Recursos; Fundo de Amparo ao Trabalhador
Medida Provisória n'.! 1.494-12, de 8 de outubro de 1996
.
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T
TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP)
Criação
Medida Provisória n'.!.1.471-25, de 24 de outubro de 1996

.

5036

TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Empresa Jornalística Diário da Manhã Ltda., Passo Fundo (RS)
Decreto Legislativo n'.!.10B, de 31 de outubro de 1996

5229

Fundação Roquette Pinto, São Luís (MA)
Decreto Legislativo n'.!.107, de 31 de outubro de 1996

5228

Lins Rádio Clube Ltda., Lins (SP)
Decreto Legislativo n'.!. 106, de 31 de outubro de 1996

5227

Rádio Barretos Ltda., Barretos (SP)
Decreto Legislativo n'.!.113, de 31 de outubro de 1996

5233

Rádio Educação Rural Ltda., Campo Grande (MS)
Decreto Legislativo n~ 109, de 31 de outubro de 1996 .

5230.

Rádio Liberdade do Rio Grande do Sul Ltda., Viamão (RS)
Decreto Legislativo n" 111, de,31 de outubro de 1996

5231

Rádio Sociedade Difusora A Voz de Bagé Ltda., Bagé (RS)
Decreto Legislativo n n 110, 31 de outubro de 1996

5230

Televisão Gaúcha S.A, Porto Alegre (RS)
Decreto Legislativo n" 112, de 31 de outubro de 1996

5232

TELEVISÃO GAÚCHA S.A., PORTO ALEGRE (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n" 112, de 31 de outubro de 1996

5232

TRABALHADOR
Participação nos lucros
Medida Provisória n'-'-1.487·23, de 2 de outubro de 1996
Medida Provisória n'-'-1.487·24, de 31 de outubro de 1996

4885
5108

TRATADO SOBRE AS RELAÇÕES DE AMIZADE E COOPERAÇÃO
Texto, aprovação; Brasil e Ucrânia
Decreto Legislativo n'-'- 101, de 24 de outubro de 1996 .

5222

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Informática, bens de; Aquisição
Medida Provisória n'-'-1.S09-9, de 17 de outubro de 1996

.

5004
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TURQUIA

Acordo sobre Cooperação no Setor de Turismo, texto, aprovação
Decreto Legislativo uI! 99, de 24 de outubro de 1996

5220

u
UCRÂNIA

Tratado sobre as Relações de Amizade e Cooperação, texto, aprovação
Decreto Legislativo n" 101, de 24 de outubro de 1996

5222

UNIÃo FEDERAL
Garantia; Empréstimo externo; Prefeitura Municipal de São Paulo; Programa de Urbanização e Verticalização de Favelas (Prover/Cingapura);
Resolução nl! 52196, criação
Resolução n" 75, de 16 de outubro de 1996

5236

v
VENEZUELA
Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros e Carga,
texto, aprovação
Decreto Legislativo n!llOO, de 24 de outubro de 1996

5221
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DECRETOS

DECRETO N" 2.016, DE l' DE OUTUBRO DE 1996
Dá nova redação à letra a do inciso II do
art. l' do Decreto n' 72.021, de 28 de março
de 1973, alterado pelo Decreto n' 91.256, de
20 de maio de 1985, que dispõe sobre 6rgãos
cujos cargos, funções ou atividades desempenhadas nas condições da Lei de Retribuição
1W Exterior, se consideram permanentes.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 4' da Lei n' 5.809, de 10 de outubro de 1972,
DECRETA:

Art. l' A letra a do inciso II do art. l' do Decreto n' 72.021, de
28 de março de 1973, alterado pelo Decreto n' 91.256, de 20 de maio
de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:
«a) Cooperação Militar Brasileira no Paraguai;»
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, l' de outubro de 1996;175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
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DECRETO N" 2.017, DE 12 DE OUTUBRO DE 1996
Dá nova redação ao art. 14 do Decretonº
97.667, de 19 de abril de 1989, que regulamenta a Retribuição Adicional Variável.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 52 e 62 da Lei n" 7.711, de 22 de dezembro de 1988,
DECRETA:
Art. 1" O art. 14 do Decreto n 2 97.667, de 19 de abril de 1989,
alterado pelo art. 12 do Decreto n 2 98.967, de 20 de fevereiro de 1990,
passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 14. Os integrantes da categoria TTN perceberão a
RAV individual e plural com valoração equivalente a até 45%
daquela atribuída aos integrantes da categoria AFTN.»
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de outubro de 1996; 175 2 da Independência e 108 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

DECRETO N" 2.018, DE 12 DE OUTUBRO DE 1996
Regulamenta a Lei n' 9.294, de 15 de
julho de 1996, que dispõe sobre as restrições
ao uso e à propaganda de produtos fumígeMS, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do §
4'1 do art. 220 da Constituição.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n 2 9.294, de 15 de julho de 1996,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5291-5397,out. 1996
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DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1Q O uso e a propaganda de produtos fumígsnos não proibidos em lei, derivados ou não do tabaco, de bebidas alcoólicas, de
medicamentos e terapias e de defensivos agrícolas estão sujeitos às
restrições e condições estabelecidas na Lei nº 9.294, de 15 de julho de
1996, na Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, na Lei nº 6.360, de 23
de setembro de 1976, e na Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, nos
seus respectivos regulamentos, e neste decreto.
Art. 2º Para os efeitos deste decreto são adotadas as seguintes
definições:
I - Recinto Coletivo: local fechado destinado a permanente
utilização simultânea por várias pessoas, tais como casas de espetáculos, bares, restaurantes e estabelecimentos similares, São excluídos do conceito os locais abertos ou ao ar livre, ainda que cercados ou
de qualquer forma delimitados em seus contornos;
H - Recinto de Trabalho Coletivo: as áreas fechadas, em qualquer local de trabalho, destinadas a utilização simultânea por várias
pessoas qu\.?ela exerçam, de forma permanente, suas atividades;

IH - Aeronaves e Veículos de Transporte Coletivo: aeronaves
e veículos como tal definidos na legislação pertinente, utilizados no
transporte de passageiros, mesmo sob forma não remunerada.
IV - Área Devidamente Isolada e Destinada Exclusivamente
a Esse Fim: a área que no recinto coletivo for exclusivamente destinada aos fumantes, separada da destinada aos não-fumantes por
qualquer meio ou recurso eficiente que impeça a transposição da
fumaça.
Art. 3º É proibido o uso de produtos fumígenos em recinto
coletivo, salvo em' área destinada exclusivamente a seus usuários,
devidamente isolada e com arejamento conveniente.
Parágrafo único. A área destinJ~a aos usuários de produtos
fumígenos deverá apresentar adequadas condições de ventilação,
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natural ou artificial, e de renovação do ar, de forma a impedir o
acúmulo de fumaça no ambiente.
Art. 4º Nos hospitais, postos de saúde, bibliotecas, salas de
aula, teatro, cinema e nas repartições públicas federais somente será
permitido fumar se houver áreas ao ar livre ou recinto destinado
unicamente ao uso de produtos fumígenos.
Parágrafo único. Nos gabinetes individuais de trabalho das
repartições públicas federais será permitido, ajuízo do titular, uso de
produtos fumígenos.

Art. 5º Nas aeronaves e veículos coletivos somente será permitido fumar quando transcorrida, em cada trecho, uma hora de viagem
e desde que haja, nos referidos meios de transporte, parte especialmente reservada aos fumantes, devidamente sinalizada.
Art. 6º A inobservância do disposto neste decreto sujeita o
usuário de produtos fumígenos à advertência e, em caso de recalcitrância, sua retirada do recinto por responsável pelo mesmo, sem
prejuízo das sanções previstas na legislação local.
CAPÍTULO Ir
Da Propaganda e Embalagem dos Produtos de Tabaco

Art. 7º A propaganda comercial dos produtos de tabaco somente
será permitida nas emissoras de rádio e televisão no horário compreendido entre as vinte e uma e as seis horas.
§ 1º A propaganda comercial dos produtos referidos neste artigo
deverá ajustar-se aos seguintes princípios:
a) não sugerir o consumo exagerado ou irresponsável, nem a
indução ao bem-estar ou saúde, ou fazer associação a celebrações
cívicas ou religiosas;
b) não induzir as pessoas ao consumo, atribuindo aos produtos
propriedades calmantes ou estimulantes, que reduzam a fadiga ou
tensão, ou qualquer efeito similar;

c) não associar idéias ou imagens de maior êxito na sexualidade
das pessoas, insinuando o aumento de virilidade ou feminilidade de
pessoas fumantes;
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d) não associar o uso do produto à prática de esportes olímpicos,
nem sugerir ou induzir seu consumo em locais ou situações perigosas
ou ilegais;
e) não empregar imperativos que induzam diretamente ao consumo;
f) não incluir na radiodifusão de sons ou de sons e imagens, a
participação de crianças ou adolescentes, nem a eles dirigir-se.
§ 2Q A propaganda conterá, nos meios de comunicação e em
função de suas características, advertência escrita e/ou falada sobre
os maleficios do fumo, através das seguintes frases, usadas seqüencialmente, de forma simultânea ou rotativa, nesta última hipótese
devendo variar no máximo a cada cinco meses, todas precedidas da
afirmação O Ministério da Saúde Adverte:
a) fumar pode causar doenças do coração e derrame cerebral;
b) fumar pode causar câncer de pulmão, bronquite crônica e
enfisema pulmonar;
c) fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê;
d) quem fuma adoece mais de úlcera do estômago;
e) evite fumar na presença de crianças;
f) fumar provoca diversos males à sua saúde.
§ 3Q As embalagens, exceto se destinadas à exportação, os posteres, painéis ou cartazes, jornais e revistas que façam difusão ou
propaganda dos produtos referidos neste artigo conterão a advertência mencionada no parágrafo anterior.
§ 4Q Nas embalagens, as cláusulas de advertência a que se
refere o § 2Q deste artigo serão seqüencialmente usadas, de forma
simultânea ou rotativa, nesta última hipótese devendo variar no
máximo a cada cinco meses, inseridas, de forma legível e ostensivamente destacada, em uma das laterais dos maços, carteiras ou pacote
que sejam habitualmente comercializados diretamente ao consumidor.
§ 5Q Nos posteres, painéis, cartazes, jornais e revistas, as cláusulas de advertência a que se refere o § 2Q deste artigo serão seqüencialmente usadas, de forma simultânea ou rotativa, nesta última
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hipótese variando no máximo a cada cinco meses, devendo ser escrita
de forma legível e ostensiva.
CAPÍTULO III
Da Propaganda e Rotulagem de Bebidas
Art. 8' A propaganda comercial de bebidas potáveis com teor
alcoólico superior a treze graus Gay Lussac somente será permitida
nas emissoras de rádio e televisão entre as vinte e uma e às seis
horas.
§ l' A propaganda de que trata este artigo não poderá associar
o produto ao esporte olímpico ou de competição, ao desempenho
saudável de qualquer atividade, à condução de veículo e a imagens
ou idéias de maior êxito ou sexualidade das pessoas.
§ 2' As chamadas e caracterizações de patrocínio de produtos
indicados no caput deste artigo, em estádios, veículos de competição
e locais similares, bem como em eventos alheios a programação
normal ou rotineira das emissoras de rádio e televisão, poderão ser
feitas em qualquer horário, desde que identificadas apenas com a
marca ou slogan no produto, sem recomendação do seu consumo.
Art. 9' Os rótulos das embalagens de bebidas alcoólicas de que
trata o artigo anterior deverão conter, de forma legível e ostensiva,
além dos dizeres obrigatórios previstos pelas Leis n's 7.678, de 8 de
novembro de 1988, e 8.918, de 14 de julho de 199.4e seus regulamentos, a expressão: Evite o Consumo Excessivo de Alcool.
CAPÍTULO IV
Da Propaganda de Medicamentos e Terapias
Art. 10. A propaganda de medicamentos e terapias de qualquer
tipo ou espécie poderá ser feita em publicações especializadas dirigidas direta e especificamente a profissionais e instituições de saúde.
Art. 11. A propaganda dos medicamentos, drogas ou de qualquer outro produto submetido ao regime da Lei n' 6.360, de 23 de
setembro de 1976, cuja venda dependa de prescrição por médico ou
cirurgião-dentista, somente poderá ser feita junto a esses profissionais, através de publicações específicas.
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Art. 12. Os medicamentos anódinos e de venda livre, assim
classificados pelo órgão competente do Ministério da Saúde, poderão
ser anunciados nos órgãos de comunicação social, desde que autorizados por aquele ministério, observadas as seguintes condições:
I - registro do produto, quando este for obrigatório, no órgão
de vigilãncia sanitária competente;
H - que o texto, figura, imagem, ou projeções não ensejem
interpretação falsa, erro ou confusão quanto à composição do produto,
suas finalidades, modo de usar ou procedência, ou apregoem propriedades terapêuticas não comprovadas por ocasião do registro a que se
refere o item anterior;

IH - que sejam declaradas obrigatoriamente as contra-indicações, indicações, cuidados e advertências sobre o uso do produto;
IV - enquadre-se nas demais exigências genéricas que venham a ser fixadas pelo Ministério da Saúde;
V - contenha as advertências quanto ao seu abuso, conforme
indicado pela autoridade classificatória.
§ 1º A dispensa da exigência de autorização prévia nos termos
deste artigo não exclui a fiscalização por parte do órgão de vigilãncia
sanitária competente do Ministério da Saúde, dos Estados e do
Distrito Federal.
§ 2º No caso de infração, constatada a inobservãncia do disposto
nos itens I, H e IH deste artigo, independentemente da penalidade
aplicável, a empresa ficará sujeita ao regime de prévia autorização
previsto no art. 58 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, em
relação aos textos de futuras propagandas.

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se a todos os meios de divulgação, comunicação, ou publicidade, tais como, cartazes, anúncios
luminosos ou não, placas, referências em programações radiofônicas,
filmes de televisão ou cinema e outras modalidades.
Art. 13. A propaganda dos medicamentos referidos neste capítulo não poderá conter afirmações que não sejam passíveis de comprovação científica, nem poderá utilizar depoimentos de profissionais
que não sejam legalmente qualificados para fazê-lo,
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Art. 14. Os produtos fitoterápicos da flora medicinal brasileira
que se enquadram no disposto no art. 12 deverão apresentar comprovação científica dos seus efeitos terapêuticos no prazo de cinco anos
da publicação da Lei nº 9.294, de 1996, sem o que sua propaganda
será automaticamente vedada.
Art. 15. Toda a propaganda de medicamentos conterá, obrigatoriamente, advertência indicando que, a persistirem os sintomas, o
médico deverá ser consultado.
Art. 16. Na propaganda ao público dos produtos dietéticos, é
proibido a inclusão ou menção de indicações ou expressões, mesmo
subjetivas, de qualquer ação terapêutica ou tratamento de distúrbios
metabólicos, sujeitando-se os infratores às penalidades cabíveis.

CAPÍTULO V
Da Propaganda Comercial dos Defensivos Agrícolas
Art. 17. A propaganda de defensivos agrícolas que contenham
produtos de efeito tóxico, mediato ou imediato, para ser humano,
deverá restringir-se a programas de rádio ou TV e publicações dirigidas aos agricultores e pecuaristas, contendo completa explicação
sobre a sua aplicação, precaução no emprego, consumo ou utilização,
segundo o que dispuser o órgão competente do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, sem prejuízo das normas estabelecidas pelo
Ministério da Saúde ou outro órgão do Sistema Único de Saúde.
Art. 18. A citação de danos eventuais à 'saúde e ao meio
ambiente será feita com dizeres, sons e imagens na mesma proporção
e tamanho do produto anunciado.
Art. 19. A propaganda comercial de agrotóxicos e afins, comercializáveis mediante prescrição de receita, deverá mencionar expressa referência a esta exigência.
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Art. 20. A propaganda comercial de agrotóxicos, componentes
afins, em qualquer meio de comunicação, conterá, obrigatoriamente,
clara advertência sobre os riscos do produto à saúde dos homens,
animais e ao meio ambiente, e observará o seguinte:
I - estimulará os compradores e usuários a ler atentamente
o rótulo e, se for o caso, o folheto, ou a pedir que alguém os leia para
eles, se não souberem ler;
H -

não conterá:

a) representação visual de práticas potencialmente perigosas,
tais como a manipulação ou aplicação sem equipamento protetor, o
uso em proximidade de alimentos ou presença de crianças;
b) afirmações ou imagens que possam induzir o usuário a erro
quanto à natureza, composição, segurança e eficácia do produto, e sua
adequação ao uso;

c) comparações falsas ou equívocas com outros produtos;
d) indicações que contradigam as informações obrigatórias do

rótulo;
e) declarações de propriedades relativas à inoqüidade, tais como
seguro, não venenoso, não tóxico, como ou sem uma frase complementar, como quando utilizado segundo as instruções;
f) afirmações de que o produto é recomendado por qualquer
órgão do Governo.

IH - conterá clara orientação para que o usuano consulte
profissional habilitado e siga corretamente as instruções recebidas,
IV -

destacará a importãncia do manejo integrado de pragas;

V - restringir-se-á, na paisagem de fundo, a imagens de culturas ou ambientes para os quais se destina o produto.
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Parágrafo único. O oferecimento de brindes deverá atender, no
que couber, às disposições do presente artigo, ficando vedada a oferta
de quantidades extras do produto a título de promoção comercial.
Art. 21. A propaganda deverá sempre, em qualquer meio de
comunicação chamar a atenção para o destino correto das embalagens
vazias e dos restos ou sobras dos produtos.

CAPÍTULO VI
Das Infrações e Penalidade
Art. 22.
As infrações cometidas na veiculação da publicidade
dos produtos a que se refere a Lei n· 9.294, de 1996, sujeitarão os
infratores, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação
em vigor, especialmente no Código de Defesa do Consumidor, às
seguintes sanções:
I -

advertência;

II - suspensão, no veículo de divulgação da publicidade, de
qualquer outra propaganda do produto, pelo mesmo anunciante, por
prazo de até trinta dias;
III - obrigatoriedade de veiculação de retificação ou esclarecimento para compensar propaganda distorcida ou de má-fé;
IV -

apreensão do produto;

V - multa de R$ 1.410, (um mil quatrocentos e dez reais) a R$
7.250,00 (sete mil duzentos e cinqüenta reais), cobrada em dobro, em
triplo e assim sucessivamente, na reincidência.
§ 1º As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas
gradativamente e, na reincidência, cumulativamente, de acordo com
a especificidade do infrator.
§ 2· Em qualquer caso, a peça publicitária fica definitivamente
vetada, enquanto persistirem os motivos da infração.
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§ 3· Consideram-se infratores, para efeitos deste artigo, os responsáveis pelo produto, pela peça publicitária e pelo veículo de
comunicação utilizado, na medida de sua responsabilidade.

Art. 23. As infrações e as penalidades previstas no artigo
anterior serão fiscalizadas e aplicadas de acordo com o disposto no
Decreto n· 861, de 9 de julho de 1993.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Finais
Art. 24. É vedada a utilização de trajes esportivos, relativamente a esportes olímpicos, para veicular a propaganda dos produtos
de que trata a Lei n· 9.294, de 1996.
Art. 25. Os produtores e comerciantes de bebidas alcoólicas de
que trata o art. 8·, terão o prazo de 120 dias, contados da publicação
deste decreto, para dar cumprimento ao disposto no art. 9·.
Art. 26. O art. 10 do Decreto n· 70.951, de 9 de agosto de 1972,
que dispõe sobre a distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio,
vale-brinde ou concurso, a título de propaganda, e estabelece normas
de proteção à poupança popular, passa a vigorar acrescido do segninte
parágrafo único.
«Art. 10

.

Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoólicas, para
efeito deste decreto, as bebidas potáveis com teor alcoólico superior a treze graus Gay Lussac»
Art. 27. O disposto neste decreto não exclui a competência
suplementar dos Estados e Municípios em relação à Lei n· 9.294, de
1996.
Art. 28. Os ministérios das áreas competentes poderão expedir atos complementares relativos à matéria disciplinada neste
decreto.
Art. 29. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30. Revogam-se os arts. 117 a 119 do Decreto nº 79.094,
de 5 de janeiro de 1977, e os arts. 42 a 44 do Decreto nº 98.816, de 11
de janeiro de 1990.
Brasília, 1º de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Arlindo Porto
Adib Jatene
Sergio Motta

DECRETO Nº 2.019 DE 1º DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre a aplicação, no exercício de

1996, do art. 11 do Decreto n' 825, de 28 de
maio de 1993, que estabelece normas para a
programação e execução orçamentária e financeira dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social-e aprova quadro de cotas trimestrais de despesa para o Poder Executivo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica suspensa, excepcionalmente, no exercício de 1996,
a disposição constante do art. 11 do Decreto nº 825, de 28 de maio de
1993, com o objetivo de atender a despesas correntes relativas às
ações de assistência médica e odontológica em regime ambulatorial e
de internação hospitalar, no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS), desde que seja evidenciada, a partir do quarto trimestre deste
exercício, disponibilidade orçamentária no grupo de despesa de que
trata o referido artigo.
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Art. 2' Este decreto ent.ra em vigor na dat.a de sua publicação.
Brasília, l' de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antonio Rodrigues Tavares

DECRETO N' 2.020, DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Promulga o Acordo de Criação da Associação dos Países Produtores de Café e o
Plano de retenção de Café, assinados em
Brasília, ern 24 de setembro de 1993.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Acordo de Criação da Associação dos Países
Produtores de Café e o Plano de Retenção de Café foram assinados
em Brasília, em 24 de setembro de 1993;
Considerando que o Acordo e o Plano ora promulgados foram
oportunamente submetidos ao Congresso Nacional, que os aprovou
por meio do Decreto Legislativo n" 8, de 26 de janeiro de 1995;
Considerando que o acordo em t.ela entrou em vigor internacional
em 21 de setembro de 1995;
Considerando que o Governo brasileiro depositou a Carta de
Ratificação dos instrumentos em epígrafe em 12 de fevereiro de 1995,
passando os mesmos a vigorar para o Brasil em 21 de setembro de
1995, na forma de seu art.. 65,
DECRETA:
Art. I" O Acordo de Criação da Associação dos Países Produtores de Café e o Plano de Retenção de Café, assinados em Brasília, em
24 de setembro de 1993, apensos por cópia ao presente decreto,
deverão ser executados e cumpridos tão inteiramente como neles se
contém.
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Art. 2º O presente dec1:',:;to entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.

FERNANDO HEI'THIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 4.10.1996, págs. 19823/19828.

DECRETO Nº 2.021, DE 7 DE OUrUBRO DE 1996
Transfere a cumulatividade da Embaitauiu do Brasil na República de Seychelles
para a Embaixada do Brasil em Moçambique.

O PRESIDENTE DA :REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

DECRET.Â.:
Art. 1e Fica transferrda a cumulatividade da Embaixada do
Brasil na República de Seychelles, da Embaixada em Dar-Es-Salaam,
para a Embaixada em Maputo, República de Moçambique.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
F'E:RNANDO EC8NRIQUE CARDOSO

Luiz Felipe Lampreia
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DECRETO N' 2.022, DE 'I DE OUTUBRO DE 1996
Promulga o Protocolo Adicional à Convenção Interamerícona sobre Cartas Rogatórias, concluído em Montevidéu, em 8 de maio
de 1.979.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Protocolo Adicional à Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias foi concluído em Montevidéu, em 8 de
maio de 1979;
Considerando que o Protocolo Adicional à Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias foi oportunamente submetido ao
Congresso Nacional, que o aprovou por meio do Decreto Legislativo
n' 61, de 19 de abril de 1995;
Considerando que o Protocolo em tela entrou em vigor internacional em 14 de junho de 1980;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento
de Ratificação do Protocolo em epígrafe, em 27 de novembro de 1995,
passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 27 de dezembro de
1995, na forma do seu art. g,Q,
DECHETA:

Art. l' O Protocolo Adicional à Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias, assinado em Montevidéu, em 8 de maio de
1979, apenso por cópia ao presente decreto, deverá ser executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém,
Art. 2' O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE: C.I"-RDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Os anexos estão publicados no DO de 8.10.1996, págs. 20059/20060.

Col. Leis Rep. Fed, Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5291·5397, out. 1996

5306
DECRETO Nº 2.023, DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre a execução do Décimo Sexto

Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n!! 18, entre Brasil, Ar-

gentina, Paraguai e Uruguai, de 2 de agosto
de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuiç,«i que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de acordo de complementação econômica,
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina,
do Paraguai e do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu de
1980, assinaram em 2 de agosto de 1996, em Montevidéu, o Décimo
Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
nº 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai,
DECRETA:
Art. 1º O Décimo Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à
sua vigência.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 8.10.1996, pág. 20061.
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DECRETO Nº 2.024, DE 8 DE OUTUBRO DE 1996
Remaneja cargo em comissão do Grupo.
Direção e Assessoramento Superiores (DAS)
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1º Fica remanejado, em caráter provisório, até 31 de dezembro de 1996, do Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado para o Gabinete do Ministro Extraordinário de Política
Fundiária, um cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), oriundo de órgão extinto da Administração
Pública Federal, código 102.5.
§ 1º O cargo em comissão objeto deste remanejamento não
integrará a Estrutura do Gabinete do Ministro Extraordinário de
Política Fundiária, devendo constar do ato de nomeação seu caráter
de transitoriedade, mediante remissão ao caput deste artigo.
§ 2º Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, o cargo
em comissão ora remanejado será restituído ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerado exonerado
o titular nele investido.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Raul Belens Jungmann Pinto
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DECRETO NO 2.025, DE 9 DE OUTUBRO DE 1996
Dispensa o registro de que trata o art. 39
do Decreto n' 58.380, de 10 de maio de 1966,
no caso de financiamentos ao amparo do
Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" Ficam dispensados do registro de que trata o art. 39 do
Decreto n' 58.380, de 10 de maio de 1966, os financiamentos concedidos ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), objeto do Decreto n' 1.946, de 28 de junho de
1996, conforme dispuser o Conselho Monetário Nacional.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1996; 175' da Independência e 1089 da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Martus Antônio Rodrigues Tavares

DECRETO NO 2.026, DE 10 DE OUTUBRO DE 1996
Estabelece procedimentos para o proceee avaliação dos cursos e instituições de
ensino superior.
80

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 9', § 2', alínea e, da Lei n' 4.024, de 20 de dezembro de 1961,
com a redação dada pela Lei n' 9.131, de 24 de novembro de 1995,
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DECRETA:
Art. 1" O processo de avaliação dos cursos e instituições de
ensino superior compreenderá os seguintes procedimentos:
I - análise dos principais indicadores de desempenho global
do sistema nacional de ensino superior, por região e unidade da
federação, segundo as áreas do conhecimento e o tipo ou a natureza
das instituições de ensino;
H - avaliação do desempenho individual das instituições de
ensino superior, compreendendo todas as modalidades de ensino,
pesqnisa e extensão;

HI - avaliação do ensino de graduação, por curso, por meio da
análise das condições de oferta pelas diferentes instituições de ensino
e pela análise dos resultados do Exame Nacional de Cursos;
IV - avaliação dos programas de mestrado e doutorado, por
área do conhecimento.
Art. 2" Os procedimentos estabelecidos no artigo anterior são
complementares, porém independentes, podendo ser conduzidos em
momentos diferentes e fazendo uso de métodos e técnicas apropriados
a cada um.
Art. 3" Os indicadores de desempenho global referidos no inciso
I do art. 1"serão levantados pela Secretaria de Avaliação e Informação
Educacional (Sediae) e compreenderão:
I -

H ingresso;

taxas de escolarização bruta e líquida;
taxas de disponibilidade e de utilização de vagas para

IH

taxas de evasão e de produtividade;

IV

tempo médio para conclusão dos cursos;

V VI

VII

índices de qualificação do corpo docente;
relação média alunos por docente;
tamanho médio das turmas;
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VIII - participação da despesa com ensino superior nas despesas públicas com educação;
IX -

despesas públicas por aluno no ensino superior público;

X - despesa por aluno em relação ao Produto Interno Bruto
(PIE) por habitante nos sistemas público e privado;
XI - proporção da despesa pública com a remuneração de
professores.

Art. 4· A avaliação individual das instituições de ensino superior, conduzida por comissão externa à instituição especialmente
designada pela Secretaria de Educação Superior (SESu), considerará
os segnintes aspectos:
I - administração geral: efetividade do funcionamento dos
órgãos colegiados; relações entre a entidade mantenedora e a instituição de ensino; eficiência das atividades-meio em relação aos objetivos finalísticos;
II - administração acadêmica: adequação dos curriculos dos
cursos de graduação e da gestão da sua execução; adequação do
controle do atendimento às exigências regimentais de execução do
currículo; adequação dos critérios e procedimentos de avaliação do
rendimento escolar;

III - integração social: avaliação do grau de inserção da instituição na comunidade, local e regional, por meio dos programas de
extensão e de prestação de serviços;
IV - produção científica, cultural e tecnológica: avaliação da
produtividade em relação à disponibilidade de docentes qualificados,
considerando o seu regime de trabalho na instituição.

Parágrafo único. A comissão externa referida no caput deste
artigo levará em consideração a auto-avaliação realizada pela própria
instituição, as avaliações dos cursos realizados pelas comissões de
especialistas, os resultados dos exames nacionais de cursos, a avaliação da pós-graduação conduzida pela Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e a análise dos
indicadores de desempenho global realizada pela Sediae.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, V. 188, n. 10, t. 2, p. 5291-5397, out. 1996

5311
Art. 5" A avaliação dos cursos de graduação far-se-á pela análise de indicadores estabelecidos pelas comissões de especialistas de
ensino e levará em consideração os resultados dos exames nacionais
de cursos e os indicadores mencionados no art. 3", adequadamente
adaptados para o caso.
Parágrafo único. A avaliação dos cursos de graduação conduzida
pelas Comissões de Especialistas, designadas pela SESu, será precedida de análise abrangente da situação da respectiva área de atuação
acadêmica ou profissional, quanto ao dominio do estado da arte na
área, levando em consideração o contexto internacional, e o comportamento do mercado de trabalho nacional.
Art. 6" Para a avaliação dos cursos de graduação, a análise das
condições de oferta pelas instituições de ensino superior, referida no
inciso UI do art. I", considerará:
I
a organização didático-pedagógica;
11 -

a adequação das instalações fisicas em geral;

111 - a adequação das instalações especiais, tais como laboratórios, oficinas e outros ambientes indispensáveis à execução do
currículo;

IV -

a qualificação do corpo docente;

V - as bibliotecas com atenção para o acervo bibliográfico,
inclusive livros e periódicos, regime de funcionamento, modernização
dos serviços e adequação ambiental.
Art. 7" Cabe à Capes a avaliação dos cursos de mestrado e
doutorado, que será realizada de acordo com critérios e metodologia
próprios.
Art. 8" Os resultados dos vários procedimentos de avaliação
serão consolidados e compatibilizados pela SESu.
Art. 9" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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DECRETO N· 2.027, DE 11 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre a nomeação para cargo ou
emprego efetivo na Administração Pública
Federal direta e indireta de servidor público
civil aposentado ou servidor público militar
reformado ou da reserva remunerada.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE
n· 163.204-6, firmou entendimento no sentido de que a acumulação
de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de
cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma
permitida nos incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição;
Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Mandado de Segurança n· 22.182-8, pronunciou-se no sentido de que
a acumulação de proventos com vencimentos disciplina-se constitucionalmente de modo igual, trate-se de servidor público militar ou
civil, ou seja, proventos não podem ser acumulados com vencimentos;
Considerando ainda, em conseqüência, que o servidor somente
poderá tomar posse no novo cargo se fizer opção pela remuneração
deste, com renúncia da percepção dos proventos, face ao impedimento
de se exercer cargo público de forma gratuita;

DECRETA:

Art. 1· Somente poderá tomar posse em cargo efetivo ou assumir emprego permanente na Administração Pública Federal direta,
nas autarqnias, nas fundações mantidas pelo Poder Público, nas
empresas públicas e nas sociedades de economia mista, ressalvados
os cargos ou empregos acumuláveis na atividade, o servidor público
civil aposentado e o militar reformado ou da reserva remunerada da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios que fizer
opção pela remuneração do cargo ou emprego.
§ 1º Até a data da sua posse, o nomeado deverá comunicar ao
respectivo órgão de pessoal sua situação de aposentado, apresentando
seu termo de opção.
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§ 2' Readquirirá o direito à percepção dos proventos o servidor,
a que se refere este artigo, exonerado do cargo efetivo ou emprego
permanente.
Art. 2' O servidor que estiver no exercício de cargo ou emprego
a que se refere o artigo anterior deverá proceder à comuuicação ali
prevista até 14 de novembro de 1996.

Art. 3' A inobservância do disposto no § l' do art. l' e no artigo
anterior importará na nulidade do ato de nomeação do servidor, como
ressarcimento à admiuistração da remuneração por ele percebida em
razão do exercício do seu cargo ou emprego, sem prejuízo das demais
sanções previstas em lei.
Art. 4 Q O Miuistério da AdministraçãoFederal e Reforma do
Estado baixará as instruções complementares necessárias à execução
deste decreto.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO 2.028, DE 11 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre os procedimentos relativos
à execução financeira da folha de pagamento
de pessoal do Governo Federal e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Il, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q A execução financeira relativa à folha de pagamento de
pessoal ativo e inativo, assim como de pensionistas, de responsabiliCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5291-5397, out. 1996
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dade de órgãos da administração direta, autárquica e fundacional,
das empresas públicas e das sociedades de economia mista que
recebam recursos à conta do Orçamento da União ou dotações descentralizadas para esse fim especifico, far-se-á mediante a emissão de
ordem bancária contra o Tesouro Nacional, na forma a ser regulamentada pelo Ministério da Fazenda.
§ 1· A Secretaria do Tesouro Nacional deverá adaptar o Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (Síafi), com
mecanismos operacionais de forma a viabilizar o pagamento, a partir
da folha de novembro de 1996, mediante a emissão de ordem bancária
pelas unidades gestoras on-line, dispensando a transferência de recursos por meio da Conta Unica do Tesouro Nacional.
§ 2· Os limites para emissão da ordem bancária, na forma do
parágrafo anterior, para os órgãos e entidades que integram ou que
vierem a integrar, na forma do art. 90, o Sistema Integrado de
Administração de Recursos Humanos (Siape), serão definidos com
base nos dados pertinentes à folha de pagamento, calculada por
aquele Sistema.

§ 3· Os limites estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, para pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais, não
poderão ser utilizados pelos órgãos e entidades de que trata este
decreto, para pagamento de qualquer outra categoria de despesa.
§ 4· A utilização dos limites referidos neste artigo, no pagamento de despesas de outra natureza, constitui falta grave, aplicando-se
aos responsáveis as cominações legais cabíveis.

Art. 2· As informações orçamentárias, financeiras, contábeis e
de pessoal, constantes dos arquivos do Siafi e do Siape, respectivamente, constituem as bases de dados oficiais, para os fins previstos
na legislação pertinente.
Art. 3· Dependem de prévia e suficiente dotação orçamentária
e de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos
termos do art. 169, parágrafo único, da Constituição:
I neração;

a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remu-
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II
ras;e

III -

a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreia admissão de pessoal, a qualquer título.

Parágrafo único. Depende, igualmente, de prévia e específica
dotação orçamentária e de manifestação dos órgãos referidos no
artigo seguinte o pagamento de despesas decorrentes de decisões
judiciais ou administrativas que impliquem aumento da remuneração.
Art. 4Q OS Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento emitirão parecer prévio quanto à estimativa dos acréscimos de
despesas decorrentes das decisões relacionadas no artigo anterior, e
quanto à existência de dotação orçamentária suficiente para o seu
pagamento, respectivamente.
Art. 5Q Serão processadas em rubricas específicas diferentes, no
sistema de folha de pagamento e de contabilidade da União, os
pagamentos referentes à despesa ordinária de pessoal e os relativos
a vantagens pecuniárias concedidas individual ou coletivamente,
mediante decisões judiciais, ainda não incorporadas em caráter definitivo às remunerações dos beneficiários por força de decisão de
mérito transitada em julgado.
Parágrafo único. Verificada a cassação ou a revisão da decisão
judicial, deverão as autoridades administrativas competentes tomar
as providências necessárias com vistas a obter a reposição dos valores
pagos com base na decisão revista, observando-se o disposto no art.
47, § 2Q, da Lei n'' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 6Q OS titulares de órgãos da administração e os ordenadores de despesa de pessoal que receberem notificação ou intimação
judicial para o pagamento de vantagens pecuniárias darão dela
imediato conhecimento ao responsável pela área jurídica, ao responsável pela defesa judicial da União e ao Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado.
Art. 7Q O disposto nos arts. 5Q e 6" aplica-se às situações em
curso, podendo os Ministérios da Administração Federal e Reforma
do Estado e da Fazenda expedir instruções complementares para a
sua fiel execução.
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Art. 8º Os órgãos do Sistema de Controle Interno adotarão
procedimentos destinados a garantir que os pagamentos de pessoal,
na modalidade a que se refere o art. 1º, estejam instruídos com
documentos comprobatórios específicos dessa despesa.
Art. 9º As empresas públicas e as sociedades de economia mista
que recebam recursos financeiros do Tesouro Nacional, para o custeio
parcial ou total da sua folha de pagamento de pessoal, deverão ser
integradas ao Siape, até o dia 31 de março de 1997.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo
implica suspensão imediata da liberação de recursos financeiros para
a respectiva entidade.
Art. 10. Os Ministros de Estado da Fazenda, do Planejamento
e Orçamento e da Administração Federal e Reforma do Estado, no
âmbito de suas atribuições, expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Ficam revogados os Decretos nOs 526, de 20 de maio
de 1992, e 1.412, de 7 de março de 1995.
Brasília, 11 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO Nº 2.029, DE 11 DE OUTUBRO DE 1996(*)
Dispõe sobre a participação de servidores públicos federais em conferências. congressos, treinamentos ou outros eventos similares. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso lI, da Constituição,
(*)

Republicado no DO de 15-10-1996(pág. 5621 desta obra)
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DECRETA:

Art. 1º Compete aos Ministros de Estado, às autoridades equivalentes e aos dirigentes máximos das autarqnias e fundações públicas federais autorizar a participação de servidores públicos federais
em conferências, congressos, cursos, treinamentos e outros eventos
similares que se realizem no País, versando sobre temas de cunho
científico, técnico, artístico, cultural ou equivalente.
§ 1º A competência de que trata este artigo poderá ser subdelegada aos titulares de órgãos.
§ 2º A autorização prevista neste artigo somente poderá ser
concedida nos casos em que o tema objeto do evento seja pertinente
às atividades desempenhadas pelo servidor e demonstrados:
a) a indispensabilidade para o aperfeiçoamento e a atualização
do servidor, nos diversos campos do conhecimento humano;

b) a relevância do treinamento para o desempenho das atribuições do servidor e para a instituição.

Art. 2º O interessado na participação do servidor no evento
providenciará ajustificativa com o temário demonstrando a pertinência, a relevância e a necessidade do mesmo para a instituição, devendo
a autorização estar publicada, no Diário Oficial da Uniâo, com antecedência mínima de dois dias da data de início do evento.
Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo não
exclui o atendimento ao previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993.

Art. 3º É vedada a participação de servidores públicos federais
em eventos de natureza correlata àqueles referidos no art. 1º deste
decreto fora de sua sede de trabalho, exceto quando, sendo indispensável, ficar demonstrados a impossibilidade de sua realização na
cidade em que tenha exercício.
Parágrafo único. Obedecida à legislação em vigor, a aprovação
a que alude o artigo precedente compreenderá estritamente o período
do evento, e, em casos devidamente justificados, os dias necessários
para o deslocamento.
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Art. 4" O servidor cujo afastamento tenha sido autorizado nos
termos deste decreto deverá comprovar a participação efetiva no
evento.
Parágrafo único.' No caso de participação em treinamentos, o
servidor deverá:
a) elaborar documento demonstrando a relação do conteúdo do
evento com a melhoria do setor em que atua;
b) efetuar a avaliação do evento de forma objetiva;
c) divulgar os ensinamentos recebidos de forma organizada,
objetivando a sua multiplicação e melhoria do desempenho institucional.
Art. 5" Na hipótese de o evento versar sobre orçamento, execução orçamentária ou financeira, auditoria, atos de admissão, de
concessão de aposentadoria ou de pensão, no âmbito da administração
pública, contabilidade pública, serviços gerais e administração de
pessoal civil somente se admitirá a utilização onerosa de empresas
privadas, observando o disposto nos arts. 1" a 4", quando:
I - demonstrada a sua indispensabilidade e inadiabilidade;
11 - o órgão central do respectivo sistema declarar a impossibilidade de seu atendimento mediante a utilização dos próprios meios
do governo;
111 - forem comprovadas a qualidade e capacidade do prestador dos serviços na especialidade em questão.
Art. 50 Os Ministros de Estado da Administração Federal e
Reforma do Estado, da Fazenda e do Planejamento e Orçamento
expedirão normas complementares necessárias ao cumprimento deste decreto.
Art. 7" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8" Revogam-se os Decretos nOs 1.648, de 27 de setembro de
1995, e 1.684, de 26 de outubro de 1995.
Brasília, 11 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO NO 2.030, DE 11 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre a execução de serviços extraordinários de que tratam os arts. 73 e 74
da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q Fica proibido, até 31 de dezembro de 1997, no âmbito da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, a
execução de serviços extraordinários de que tratam os arts. 73 e 74
da Lei n Q 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
§ 1Q A proibição de que trata o caput deste artigo não se aplica
aos hospitais públicos federais, observado o disposto no Decreto n·
948, de 5 de outubro de 1993, bem como às autorizações concedidas
até esta data.
§ 2Q Excepcionalmente, o Ministro de Estado da Administração

Federal e Reforma do Estado poderá, mediante proposta fundamentada do Miuistro de Estado interessado, autorizar a realização de
serviços extraordinários em atividades específicas exercidas pelos
respectivos órgãos ou entidades.

Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de outubro de 1996; 175Q da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO Nº 2.031, DE 11 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre a contratação dos serviços
de vigilância e de limpeza e conservação no
âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Medida Provisória nº 1.488-16, de 2 de outubro de 1996, e no art.
57, inciso 11 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação
dada pela Medida Provisória nº 1.500-15, de 2 de outubro 1996,
DECRETA:

Art. 1º As licitações e os contratos administrativos, visando à
prestação de serviços de vigilância e de limpeza e conservação, executados de forma contínua, celebrados por órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
reger-se-ão pelo disposto neste decreto.
Art. 2º Os órgãos e entidades contratantes deverão dimensionar suas necessidades, adotando como referência posto de vigilância
e área física, bem como fixar nos respectivos editais o preço máximo
que se dispõem a pagar pela realização dos serviços.
Parágrafo único. É vedada a qualquer título a indexação de
preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam variação de custos.
Art. 3º Os contratos com vigência superior a um ano ou com
cláusula de prorrogação poderão, desde que previsto no edital, admitir repactuação, observados o interregno mínimo de um ano e o preço
máximo estabelecido no ato convocatório na forma do art. 2º.
Art. 4º As eventuais solicitações do contratado, com vistas à
manutenção do equilíbrio econômico- financeiro do contrato, deverão
ser acompanhadas de comprovação da superveniência de fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como
de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.
Art. 5º O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado expedirá, na sua área de competência, as normas complementares para o cumprimento do disposto neste decreto.
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Art. 6Q As licitações e os contratos administrativos visando à
prestação de serviços de que trata o art. 1Q, celebrados por empresas
públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, serão disciplinados por
resoluções do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais (CCE).
Art. 7Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de outubro de 1996; 175Q da Independência e 108 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N" 2.032, DE 11 DE OUTUBRO DE 1996
Aprova o Programa de Dispêndios Globais (pDG) das empresas estatais federais
para 1997, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais (PDG)
das empresas estatais federais para 1997, conforme demonstrativos
por empresa constantes do anexo deste decreto.
Art. 2Q Fica o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (CCE) autorizado a aprovar acréscimo ao teto de cada
rubrica do PDG de cada empresa, até o limite de dez por cento, exceto
para a rubrica investimentos.
Parágrafo único. A Secretaria de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais (Sest), do Ministério do Planejamento e Orçamento, poderá:
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a) adequar os Programas de Dispêndios Globais (PDG) das
empresas estatais federais que receberem recursos provenientes dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, ao limite das suplementações que vierem a ser aprovadas para aqueles Orçamentos, bem
como para o Orçamento de Investimento;

b) efetuar remanejamentos de valores entre as diversas rubricas
do PDG, dentro do limite fixado neste decreto, para cada empresa
estatal federal.

Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 14-10-1996, págs. 207Í3/20732.

DECRETO Nº 2.033, DE 11 DE OUTUBRO DE 1996
Determina a alienação, pelas empresas
estatais federais, dos ativos imobilizados,
não vinculados às suas atividades operacionais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso lI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" Os dirigentes das empresas em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto
promoverão a alienação dos bens móveis e imóveis, não vinculados às
atividades operacionais das empresas, nos termos deste decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica
às instituições financeiras oficiais de crédito federais.
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Art. 2" As diretorias executivas das entidades mencionadas no

art. I" deverão submeter à aprovação do respectivo conselho de'
administração ou órgão colegiado equivalente, noprazo de 45 dias,
contados da publicação deste decreto, Plano de Desimobilíaação' de
Bens.
§ I" O Plano de Desimobilização de Bens de que trata o caput
deste artigo deverá conter informações sobre os bens que serão
alienados, o valor contábil de cada bem, assim como a respectiva
estimativa dos recursos provenientes da alienação.
§ 2" O conselho de administração encaminhará à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais (Sest), do Ministério
do Planejamento e Orçamento, por intermédio do Ministério/Órgão
de vinculação da empresa, cópia do respectivo Plano de Desímobílização de Bens por ele aprovado.
§ 3" O processo de alienação dos bens de que trata este decreto
deverá estar concluído até 31 de dezembro de 1997.

Art. 3" Os recursos provenientes da alienação dos bens referidos neste decreto serão destinados exclusivamente à redução do
endividamento da empresa.
Art. 4" As empresas submeterão ao seu conselho de administração ou órgão colegiado equivalente, com cópia para a Sest, relatórios
de acompanhamento semestral da execução do plano.
Art. 5" Os conselhos fiscais das empresas a que se refere o art.
I" deste decreto, bem assim as Secretarias de Controle Interno dos
Ministérios/Órgãos a que a empresa esteja vinculada, efetuarão o
acompanhamento e controle das medidas estabelecidas neste decreto.
Art. 6" O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais poderá expedir instruções complementares e necessárias à
execução do disposto neste decreto.
Art. 7" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de outubro de 1996; 175" da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
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DECRETO N· 2.034, DE 11 DE OUTUBRO DE 1996
Altera os Anexos 1, II e III e a redação do
art. 5' do Decreto n' 1.923, de 7 dejunho de
1996, que dispõe sobre a compatibilização
entre a realização da receita e a execução da
despesa, sobre a programação orçamentária
e financeira 00 Poder Executivo para o erercicio de 1996, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 48 da Lei n· 4.320, de 17 de março de 1964,
combinado com o art. 72 do Decreto-Lei n· 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA:
Art. 1· Os Anexos I, 11 e 111 do Decreto n· 1.923, de 7 de junho
de 1996, passam a ser os Anexos, I, 11 e 111 deste decreto.
Parágrafo úuico. Somente serão admitidas alterações do Anexo
I, de que trata o caput deste artigo, que não modifiquem o limite global
estabelecido no referido anexo.
Art. 2· O art. 5· do decreto referido no artigo anterior passa a
vigorar com a seguínte redação:
«Art. 5Q

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Parágrafo único. Incluem-se igualmente nos limites de que
trata o caput deste artigo os créditos extraordinários abertos no
corrente exercício.»
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de su.a publicação.
Brasília, 11 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 14-10-1996, pág. 20732120733.
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DECRETO Nº 2.035, DE 11 DE OUTUBRO DE 1996
Dá nova redação ao art. 7º do Decreto n!!
575, de 23 de junho de 1992, e ao art. 15 do
Anexo I do Decreto nº 1.673, de 11 de outubro
de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" O art. 7"do Decreto n'' 575, de 23 de junho de 1992, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 7" A Comissão de Cinema, órgão integrante da estrutura básica do Ministério da Cultura, é constituída por nove
membros, sendo:
I - um representante de cada um dos seguintes Ministérios:
a) da Cultura, que a presidirá;
b) da Fazenda;
c) da Indústria, do Comércio e do Turismo;
d) das Comunicações;
e) das Relações Exteriores;
Il - quatro representantes da atividade audiovisual.
§ 1" O representante do Ministério da Cultura será o Secretário para o Desenvolvimento Audiovisual.
§ 2" Os representantes dos demais ministérios serão indicados pelos respectivos Ministros de Estado e designados pelo
Ministro de Estado da Cultura.
§ 3" Os representantes da atividade audiovisual serão escolhidos pelo Ministro de Estado da Cultura dentre personalidades representativas dessa área, de reconhecida competência e
probidade, .e por ele designados para mandatos de um ano,
permitidas duas reconduções».
Art. 2" A Comissão de Cinema reunir-se-á, ordinariamente,
uma vez por semestre e, extraordinariamente, por convocação de seu
presidente.
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Art. 3º As normas de funcionamento da Comissão de Cinema
serão aprovadas pelo Ministro de Estado da Cultura.
Art. 4º A Secretaria para o Desenvolvimento Audiovisual prestará o apoio técnico e administrativo à Comissão de Cinema.
Art. 5º O art. 15 do anexo I ao Decreto nº 1.673, de 11 de outubro
de 1995, passa a vigorar com a segninte redação:
«Art. 15. À Comissão de Cinema cabe prestar assessoramento ao Ministro de Estado da Cultura na definição e formulação das diretrizes e estratégias para a ação governamental na
área do audiovisual, nos termos do art. 1º do Decreto nº 567, de
11 de junho de 1992."
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Fica revogado o § 3º do art. 10 do Decreto nº 567, de 11
de junho de 1992.
Brasília, 11 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Weffort
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETONº2.036,DE14DEOUTUBRODE1996(*)
Dá oova redação aos arts. 2 2, 4 2, 5º e 19
do Decreto nº 1.646, de 26 de setembro de
1995, que regulamenta o controle e a fiscalização sobre produtos e insumos químicos que
possam ser destinados à elaboração da cocaína, em suas diversas formas, e outras substâncias entorpecentes, ou que determinem dependências física ou psíquica, de que trata a
Lei n" 9.017, de 30 de março de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 9.017, de 30 de março de 1995,
(*)

Retificado no DO de 16.10.1996 (pág. 5625 desta obra).
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DECRETA:
Art. 1" Os arts. 2", 4", 5" e 19 do Decreto n" 1.646, de 26 de
setembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

.

VIII - comprovante do recolhimento dos emolumentos,
por meio do recibo de depósito da Guia de Dep6sito entre Agências
com Aviso de Crédito do Branco do Brasil S.A.
••..•••...•••......•••.....••••......•••••......•••......•••......••••....••••••.....••••....•••••......»

«Art. 4" A licença de funcionamento será requerida pelo
proprietário, diretor ou responsável pelo estabelecimento interessado, em formulário próprio (Anexo 11), instruído com o comprovante do recolhimento dos emolumentos, por meio da Guia de
Dep6sito entre Agências com Aviso de Crédito do Banco do Brasil
S.A., e somente será deferido às pessoas que estejam devidamente cadastradas no DPF».
«Art. 5"

.

111 - comprovante do recolhimento dos emolumentos, por
meio do recibo de depósito da Guia de Depôsito entre Agências
com Aviso de Crédito do Banco do Brasil S.A.
•• 0'0.0.00.0.0.0 ••• 0.00.00.00.00.0 • • • • • • • • • • • 0.0 •• 0.00.0 •• 0.0 •• 0.00.0 •• 0.00.0 , . 0.0 ••• , . 0.0 0.0 0'0 0.0 •••••

»

«Art. 19. Os recolhimentos de que trata este decreto serão
efetuados em moeda corrente nacional, por meio do formulário
Guia de Dep6sito entre Agências com Aviso de Crédito do Banco
do Brasil S.A., à conta n" 55.573.014-X, favorecido Confenl
Funcab (MJ) - Brasília (DF), mencionando os dados da pessoa
juridica ou física: nome, endereço, CGC ou CPF, na forma de
resolução do Conselho Federal de Entorpecentes, com os valores
abaixo discriminados:
........................................................................................................»

Art. 2" O Anexo 11 ao Decreto n" 1.646, de 1995, passa a vigorar
na forma do Anexo a este decreto.
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
NelsonA. Jobim
Pedro Malan

DECRETO N" 2.037, de 15 DE OUTUBRO DE 1996
Consolida as normas sobre aplicação de
recursos do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de
Fiscalização.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 6" da Lei n" 7.711, de 22 de dezembro de 1988,
DECRETA:

Art. 1" A gestão dos recursos do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf),
instituído pelo Decreto-Lei n" 1.437, de 17 de dezembro de 1975,
ratificado pelo Decreto Legislativo n" 22, de 1990, destinado a fornecer
recursos para financiar o reaparelhamento e reequipamento da Secretaria da Receita Federal, a atender aos demais encargos específicos inerentes ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades
de fiscalização dos tributos federais e especialmente, a intensificar a
repressão às infrações relativas a mercadorias estrangeiras e a outras
modalidades de fraude fiscal ou cambial, rege-se pelo disposto neste
decreto.
Art. 2" Cabe à Secretaria da Receita Federal elaborar:
I - a proposta orçamentária e as alterações que se tomarem
necessárias durante a execução do orçamento;
II -

a programação financeira de desembolso;
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UI -

o relatório de gestão integrante da tomada de contas.

Parágrafo único. Os atos de gestão orçamentária, financeira e
patrimonial serão de competência do Secretário da Receita Federal e,
quando descentralizados os créditos orçamentários e os recursos
financeiros, dos dirigentes das Unidades Gestoras contempladas.
Art. 3º Constituem receitas do Fundaf, destinadas às atividades de competência da Secretaria da Receita Federal;
I - os recursos provenientes do fornecimento de selos de
controle a que se refere o art. 3º do Decreto-Lei nº 1.437, de 17 de
dezembro de 1975;
U - as dotações específicas consignadas na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais;

UI - as receitas diversas decorrentes de atividades próprias
da Secretaria da Receita Federal;
IV - o produto da arrecadação dos ressarcimentos a que se
refere o art. 22 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976;
V - o produto das alienações a que se refere o § 1º do art. 29
do Decreto-Lei nº 1.455, e 7 de abril de 1976, com a redação que lhe
foi dada pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 2.411, de 21 de janeiro de 1988;
VI - o produto da arrecadação de multa a que se referem o
art. 4º da Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988, e o art. 69 da Lei
nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
VII - o produto da arrecadação de juros de mora a que se
refere o art. 85 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995;
VIU -

outras receitas que lhe forem atribuídas por lei.

Art. 4º Os recursos a que se refere o artigo anterior destinar-seão a custear as despesas que obtiverem as atuações típicas da Secretaria da Receita Federal, em especial:
I -

aquisição e manutenção de materiais permanentes;

U - manutenção, adaptação, reforma, ampliação, construção e aquisição de imóveis;
Ill -

aquisição de materiais de consumo;

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5291-5397, out. 1996

5330
IV V -

movimentação temporária ou definitiva de servidores;
capacitação e aperfeiçoamento de servidores;

VI - retribuição adicional variável instituida pela Lei n"
7.711, de 22 de dezembro de 1988, e regulamentada pelo Decreto n"
97.667, de 19 de abril de 1989;
VII - modernização tecnológica; e
VIII - outras despesas que tenham as características descriminadas no caput deste artigo.
Art. 5" Na execução orçamentária, financeira e patrimonial e
na tomada de contas dos gestores, observar-se-ão as normas pertinentes fixadas para os órgãos da Administração Federal direta.
Art. 6" O Secretário da Receita Federal baixará as instruções
necessárias à execução deste decreto.

Art. 7" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de outubro de 1996; 175"da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

DECRETO N" 2.038 DE 15 DE OUTUBRO DE 1996
Concede indenização à família de pessoa
desaparecida ou morta em razão de participação, ou acusação de participação, em atividades políticas, no pertodc de 2 desetembro
de 1961 a 15 de agosto de 1979.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 2" do art. 11 da Lei n" 9.140, de 4 de dezembro de 1995, e no
parecer da Comissão Especial instituída pelo art. 4" da citada lei.
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DECRETA:

Art. 1· Ficam concedidas, na forma dos arts. 10 e 11 da Lei n·
9.140, de 4 de dezembro de 1995, as indenizações aos beneficiários
constantes do anexo a este decreto.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobin
ANEXO
(Decreto n· 2 038, de 15 de outubro de 1996)
Beneficiário

Desaparecido ou Morto

Parentesco

Valor da
Indenização
R$

Aldo Creder Corrêa e
Luiz Henrique Corrêa

Elmo Corrêa e
Maria Célia Corrêa

irmãos

111.360,00
124.590,00

AgIae de Souza Costa

Elson Costa

cônjuge

100.000,00

Antônio Pereira de Santana
e Junília Soares Santana

Dinaelza Santana Coqueiro

pais

138.300,00

Aprígio Anastácio Duarte

Edgar Aquino Duarte

irmão

100.000,00

Bernardo Kucinski

Ana Rosa Kucinski Silva

irmão

111.180,00

Cleber de Carvalho 'I'roíano
e Jorge Mouzart 'I'roíanc

Rodolfo de Carvalho Troiano

irmãos

124.110,00

Dorina Pinto da Silva

José Porfírio de Souza

companheira

100.000,00

Ednaldo Bezerra da Rocha

Ezequias Bezerra da Rocha

irmão

111.360,00

mãe

124.110,00

cônjuge

100.000,00

Elza Pereira Coqueiro

Vandick Reidner Pereira
Coqueiro

Elza Rocha de Miranda

Jayme Amorim de Miranda

George de Souza Furtado

Sérgio Landulfo Furtado

pai

124.110,00

Hilda Quaresma Saraiva
Leão

Custódio Saraiva Neto

mãe

124.110,00
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Beneficiário

Desaparecido ou Morto

Parentesco

Valor da
Indenização
R$

João Adelino de Oliveira

Celso Gilberto de Oliveira

pai

124.110,00

Julieta Petit da Silva

Lúcio Petit da Silva e
Maria Lúcia Petit da Silva

mãe

111.360,00
138.300,00

Maria do Amparo Almeida
Araújo

Luiz Almeida Araújo

irmã

111.360,00

Maria de Campos Batista

Marcos Antônio Dias Batista

mãe

137.220,00

Maria Delícia de Souza
Lemos, Jeová Porfírio de
Souza e OrlandoPorfírio de
Souza

Durvalíno de Souza

irmãos

111.360,00

Maria Gomes dos Santos

Divino Ferreira de Souza

mãe

100.000,00

Manlda Toledo de Oliviera
Souza

José Toledo de Oliveira

irmã

100.000,00

Mariluce de Sá Leitão
Câmara

Umberto de Albuquerque
Câmara Neto

mãe

111.360,00

Max Aniz Thomaz

Maria Augusta Thomaz

irmão

124.590,00

Mônica Eustáquio Fonseca

Adriano Fonseca Filho

irmã

111.360,00

Odette Raselli Garcia
Maranhão

Luis Inácio Maranhão Filho

cônjuge

100.000,00

Ruy Jaccoud Berbert e
Otília Vieira Berbert

Ruy Carlos Vieira Berbert

pais

124.110,00

Maria do Perpétuo Socorro
de Oliviera Macário da Luz
e Baltasar Eustáquio de
Oliveira

Antonio dos Três Reis de
Oliveira

irmãos

124.110,00

José Francisco Pereira

Áurea Eliza Pereira

irmão

138.300,00

Nair Mota Dias

Ivan MotaDias

mãe

111.360,00

Leíla Cristina Wright e
João Paulo Wright

Paulo Stuart Wright

filhos

100.000,00

Ivanilda Gomes da Silva
Veloso

Itair José Veloso

cônjuge

100.000,00

Risoleta Meira Collier

Eduardo Collier Filho

mãe

111.360,00

Aidê Rita Duarte

João Batista Rita

irmã

124.110,00
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Beneficiário

Desaparecido ou Morto

Parentesco

Valor da
Indenização
R$

mãe

124.110,00

irmão

124.110,00

Thomaz Antonio da Silva
Meirelles Netto

filho

100.000,00

André Rabello Gonçalves
Pereira, Luis Rabello
Gonçalves Pereira, Marcos
Rabello Gonçalves Pereira e
Rosa Maria Rabello
Gonçalves Pereira

Jorge Leal Gonçalves
Pereira

filhos

100.000,00

Rosana de Moura Momenté

Orlando Momenté

filha

100.000,00

Viriato Augusto de Oliveira

Dinalva Oliviera Teixeira

pai

124.590,00

Lusia Assumpção Lima

Marcos José de Lima

mãe

124.110,00

Elba Cardoso Escobar,
Antonio José Cardoso
Escobar, Félix Cardoso
Escobar, Marcos Cardoso
Escobar e Tânia Cardoso
Escobar

Félix Escobar

filhos

100.000,00

Carmem Sobrinho Martins

Aylton Adalbeto Mortati

mãe

124.110,00

João Carlos Schmidt de
Almeida Grabois

André Grabois

filho

124.110,00

Gerson da Silva Teixeira e
Luiza Monteiro Teixeira

Antonio Carlos Monteiro
Teixeira

pais

111.360,00

Saulo Roberto Garlippe

Luiza Augusta Garlippe

irmão

111.180,00

Laís Maria Botelho Massa

Paulo Cesar Botelho Massa

mãe

111.360,00

Helena Pereira dos Santos

Miguel Pereira dos Santos

mãe

111.360,00

Maria de Lourdes
Romanzini Pires Cerveira

Joaquim Pires Cerveira

cônjuge

100.000,00

Ilda Martins da Silva

Vírgüío Gomes da Silva

cônjuge

100.000,00

TeIma Regina Cordeiro
Luiz Durval Cordeiro e
Celeste de Almeida Cordeiro Correa

pais

124.590,00

Lúcia Vieira Caldas

filha

100.000,00

Jolinda Alves Moitinho

Vitorino Alves Moitinho

Líno Brum Filho

Cílon Cunha Brum

Toga Meirelles Netto

Mário Alves de Souza Vieira
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Valor da
Beneficiário

Desaparecido ou Morto

Parentesco

Indenização

R$
Beatriz Helena Bomfim de
Souza Lobo

Francisco Clovis Marques
do Valle

OrlandoBonfim Júnior
Ramires Maranhão do Valle

Aminthas Rodrigues Pereira IdaliBio Soares Aranha Filho
Felícia de Morais Soares
Isaura Botelho Guimarães

WalterScheibaPintoRibas

Ruy Frasão Soares

Honestino Monteiro
Guimarães

Antonio Guilherme Ribeiro
Ribas

filha

100.000,00

pai

124.110,00

mãe

111.360,00

cônjuge

100.000,00

cônjuge

124.110,00

pai

111.360,00

DECRETO Nº 2.039, DE 15 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre a inclusão, no Programa
Nacional de Desestatização (PND), da Companhia Nordestina de Sondagens e Perfurações (Conesp).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I" Fica incluida no Programa Nacional de Desestatização
(PND), para os fins da Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990, a
Companhia Nordestina de Sondagens e Perfurações (Conesp).
Art. 2" As ações representativas das participações acionárias
na sociedade referida no artigo anterior, de propriedade da União e
das entidades da Administração Pública Federal indireta abrangidas
pelo Decreto n" 1.068, de 2 de março de 1994, deverão ser depositadas
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no Fundo Nacional de Desestatização (FND), no prazo máximo de
cinco dias, contados da data de publicação deste decreto.

Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

DECRETO N" 2.040, DE 21 DE OUTUBRO DE 1996
Aprova o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. I" Fica aprovado, na forma do anexo, o Regulamento de
Movimentação para Oficiais e Praças do Exército (R-50).
Art. 2" Revogam-se os Decretos n" 83.079, de 23 de janeiro de
1979, n" 86.818, de 5 de janeiro de 1982, n" 87.377, de 12 de julho de
1982, n"90.495, de 12 de novembro de 1984, n"92.354, de 31 dejaneiro
de 1986, n"·94.921, de 22 de setembro de 1987, n" 98.409, de 20 de
novembro de 1989, e n" 99.533, de 19 de setembro de 1990.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
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ANEXO
REGULAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO PARA OFICIAIS E
PRAÇAS DO EXÉRCITO (R-50)
CAPÍTULO I
Das Generalidades
Seção I

Das Finalidades

Art. 1· Este regulamento estabelece princípios e normas geraís
para a movimentação de oficiaís e praças da ativa do Exército,
considerando:
I

o caráter permanente e nacional do Exército;

II

o aprimoramento constante da eficiência da Institui-

III

a prioridade na formação e aperfeiçoamento dos Qua-

ção;

dros;
IV
a operacionalidade da Força Terrestre em termos de
pronto emprego;
V

a predominãncia do interesse do serviço sobre o indivi-

dual;
VI
a continuidade no desempenho das funções, a par da
necessária renovação;
VII - a movimentação como decorrência dos deveres e das
obrigações da carreira militar e, também, como direito nos casos
especificados na legislação pertinente;
VIII
IX

a disciplina;
o interesse do militar, quando pertinente;

X
a racionalização dos recursos destinados à movimentação de pessoal.
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Art. 2" O militar está sujeito, em decorrência dos deveres e das
obrigações da atividade militar, a servir em qualquer parte do País
ou no exterior.
Parágrafo único. Nos casos previstos neste regulamento, poderão ser atendidos interesses individuais, quando for possível conciliálos com as exigências do serviço.
Seção II
Das Conceituações

Art. 3" Para os efeitos deste regulamento, adotam-se as seguintes conceituações:
I - Comandante: palavra aplicada indistintamente a comandante, chefe ou diretor de organização militar;
11 -,- Instrutor: palavra aplicada indistintamente a instrutor-chefe, instrutor, auxiliar de instrutor e membro de Divisão de
Ensino de Estabelecimento de Ensino do Exército;
111 - Organização Militar (OM): denominação genérica dada
a corpo de tropa, repartição, estabelecimento ou qualquer outra
unidade administrativa ou tática do Exército;
IV - Sede: todo território do municipio ou de municípios
vizinhos, quando ligados por freqüentes meios de transportes, dentro
do qual se localizem ou não as instalações de uma OM, onde são
desempenhadas as atribuições, missões, tarefas ou atividades cometidas ao militar, podendo abranger uma ou mais guarnições;
V - Guarnição: determinada área, na qual exista, permanente ou transitoriamente, uma ou mais de uma OM;
VI - Guarnição Especial: é a guarnição situada em área
inóspita, assim considerada, seja por suas condições precárias de
vida, seja por sua insalubridade;
VII - Movimentação: denominação genérica do ato administrativo realizado para atender à necessidades do serviço, com vistas
a assegurar a presença do efetivo necessário à eficiência operacional
e administrativa das OM, que atribni ao militar, cargo, situação,
Quadro, OM ou fração de OM;
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VIII - Classificação: modalidade de movimentação que atribui ao militar uma OM. como decorrência de promoção, reversão,
exoneração, término de licença, conclusão ou interrupção de curso;
IX - Transferência: modalidade de movimentação, por necessidade de serviço ou por interesse próprio, de um Quadro para
outro, entre OM, ou internamente, de uma para outra fração de OM,
que se realiza por iuiciativa da autoridade, competente ou a requerimento do interessado:
X - Nomeação: modalidade de movimentação em que o
cargo a ser ocupado ou a comissão a ser exercida pelo militar é nela
especificado;
XI tarpara:

Designação: modalidade de movimentação de um mili-

a) realizar curso ou estágio em estabelecimento estranho ou não
ao Exército, no País ou no exterior;
.

b) prestar serviços técnicos especializados, no País ou no exte-

rior;
c) exercer cargo especificado no âmbito da OM:
d) exercer comissões no País ou no exterior;

e) retornar ao serviço ativo após ser transferido para a reserva
remunerada;

XII - Exoneração e Dispensa: atos administrativos pelos
quais o militar deixa de exercer cargo ou comissão para o qual tenha
sido nomeado ou designado;
XIII - Inclusão: ato administrativo pelo qual o comandante
integra, no estado efetivo da OM, o militar que para ela tenha sido
movimentado;
XIV - Exclusão: ato administrativo do comandante, pelo qual
o militar deixa de integrar o estado efetivo da OM a que pertencia;
XV - Adição: ato administrativo, emanado de autoridade
competente para fins específicos, que vincula o militar a uma OM sem
integrá-lo no estado efetivo desta;
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XVI - Efetivação: ato administrativo que atribui ao militar,
dentro de uma mesma OM, a situação de efetivo, seja por existência,
sej a por abertura de vaga;
XVII - Desligamento: ato administrativo pelo qual o comandante desvincula o militar da OM em que serve ou a que se encontre
adido;
XVIII - Agregado: situação especial na qual o militar da ativa,
quando nos casos previstos no Estatuto dos Militares, deixa de ocupar
vaga na escala hierárquica de seu Quadro, Arma ou Serviço, nela
permanecendo sem número;
XIX - Reversão: ato administrativo pelo qual o militar agregado retoma ao respectivo Quadro, Arma ou Serviço, tão logo cesse o
motivo que determinou a sua agregação;
XX - Excedente: situação especial e transitória a que o militar passa automaticamente nos casos previstos no Estatuto dos
Militares;
XXI - Adido como se efetivo fosse: situação especial e transitória do militar que, enquanto aguarda classificação ou efetivação, é
movimentado para uma OM ou nela permanece sem que haja, na
mesma, vaga de seu grau hierárquico ou qualificação;
XXII - À disposição: situação em que se encontra o militar a
serviço de órgão ou autoridade a que não esteja diretamente subordinado;
XXIII - Trânsito: período de afastamento total do serviço, destinado aos preparativos decorrentes de mudança, concedido ao militar, pelo comandante da OM de origem, cuja movimentação implique,
obrigatoriamente em mudança de sede;
XXIV - Instalação: período de afastamento total do serviço,
destinado às providências de ordem pessoal ou familiar, decorrentes
da movimentação, concedido ao militar após sua apresentação na OM
para onde foi transferido.
§ 1º O militar na situação de adido como se efetivo fosse, é
considerado, para todos os efeitos, como integrante da ÜM.
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§ 2· O Ministro de Estado do Exército definirá as sedes, as
guarnições e as guarnições especiais.

Seção III
Das Movimentações e do Trânsito
Art. 4· Nas movimentações dentro da mesma sede ou da mesma
guarnição, o prazo de apresentação na nova OM será de 48 horas,
após o desligamento da OM de origem.

§ 1· Não constituem movimentação a nomeação e a designação
referentes a encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade
desempenhados em caráter temporário ou sem prejuízo das funções
que o militar esteja exercendo.
§ 2· Não será computado como tempo de permanência na OM,
para movimentação, o passado fora da mesma, por qualquer motivo,
além de seis meses.
Art. 5· O militar movimentado que tenha de se afastar, em
caráter definitivo, da sede em que serve, terá direito a até trinta dias
de trânsito.

§ 1· O trânsito é contado desde a data do desligamento do
militar da OM, estabelecimento ou repartição, devendo mesmo seguir
destino na primeira condução, marcada com a antecedência devida,
logo após o término do trânsito, podendo, entretanto, se assim o
desejar, seguir destino durante aquele período.
§ 2· O trânsito pode ser gozado,no todo ou em parte, na localidade de origem ou destino, não sendo computado, como tránsito, o
tempo gasto na viagem.
§ 3· Mediante comunicação à OM de origem, e sem ônus para a
Fazenda Nacional, o militar pode gozar o trânsito, ou parte dele, em
outro local que não o de origem ou de destino.
§ 4· O Ministro de Estado do Exército regulará as condições
particulares de gozo do trânsito.
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SeçãoN
Da Instalação
Art. 6" Aos militares serão concedidos até dez dias de instalação, independente de local onde tenham gozado o período de trânsito.
§ 1" A instalação poderá ser concedida a partir da data de
chegada da bagagem do militar, por solicitação do interessado.
§ 2" Em caráter excepcional, a instalação poderá ser concedida
até nove meses após a apresentação do militar na nova aM, Se os seus
dependentes, com direito ao transporte por conta da União, não o
puderam acompanhar, por qualquer motivo, na mesma viagem.
§ 3" a Ministro de Estado do Exército regulará as condições
particulares de instalação.

Seção V
Dos Afastamentos
Art. 7" a militar é considerado em destino quando, em relação
à aM a que pertence, estiver afastado em uma das seguintes situa-

ções:
I - baixado a hospital;
H
freqüentando cursos ou estágios com duração de até seis
meses;
IH
cumprindo punição ou pena;
IV
prestando cooperação eventual, autorizada, a outro órgão
ou instituição, com prejuízo do serviço;
V - em dispensa;
Vl - a serviço da justiça.
Art. 8" Não será interrompida a contagem do prazo de permanência nos seguintes casos de afastamentos:
I - dispensa do serviço;
H - férias;
IH - instalação;
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IV

luto;

V

núpcias;

VI
nos afastamentos iguais ou inferiores a seis meses, contados ininterruptamente ou não, e por pelo menos uma das razões
abaixo:
a)

a serviço da justiça;

b) freqüentando cursos e estágios na área do Comando Militar
a que pertence;

c) prestando cooperação eventual, autorizada, a outro órgão ou
instituição, com prejuízo do serviço;
d) licença para tratamento de saúde;
e) baixa a hospital.

CAPÍTULO II
Das Competências

Seção!
Da Competência para Movimentação
Art. 9· A movimentação dos militares é da competência:
do Presidente da República:
a) oficiais-generais;
I -

b) oficiais-superiores, para desempenho interino de cargos privativos de oficiais-generais;

c) adidos do Exército;
d) oficiais e praças para cargos existentes no exterior;

II -

do Ministro de Estado do Exército:

a) oficiais superiores para o desempenho dos cargos de comandante, chefe ou diretor de OM de nível Batalhão, Parque, Depósito,
Hospital, Inspetoria ou eqnivalente;

b) oficiais do Gabinete do Ministro;
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c) oficiais e praças para cursos, comissões ou missões no exterior,

não compreendidos no inciso I deste artigo;
d) oficiais e praças à disposição de organizações não pertencente
ao Ministério do Exército;
III - do Chefe do Departamento-Geral do Pessoal (DGP):
a) oficiais do Quadro de Estado-Maior da Ativa;

b) oficiais e praças não compreendidos nos incisos I e 11 deste
artigo, inclusive os professores permanentes do magistério do Exército e os capelães militares;
c) oficiais para o desempenho de cargo de comandante de subunidade ou frações independentes, com ou sem autonomia administra-

tiva;

IV -

dos Comandantes Militares de Área:

- praças, entre as üM subordinadas ao respectivo comando.
V - dos comandantes de üM:
- oficiais e praças, no ãmbito de suas üM.
§ 1" A competência para exonerar ou dispensar é da autoridade
que nomeia ou designa.

§ 2" A competência para movimentação, atribuída às autoridades especificadas nos incisos IH e IV deste artigo, só poderá ser
delegada com autorização do Ministro de Estado do Exército.

Art. 10. É da competência do Chefe do DGP e dos Comandantes
Militares de Área providenciarem a movimentação de militares, em
tempo oportuno e dentro de suas atribuições, a fim de atender às
exigências previstas na legislação vigente.
Art. 11. A movimentação de militar exonerado, assim como do
que reverter, é da competência do Chefe do DGP, salvo quando
efetivada por autoridade superior.
Art. 12. Inclusão, exclusão ou transferência de militares dos
diversos Quadros são atos administrativos da competência do Ministro de Estado do Exército e do Chefe do DGP, decorrentes de movimentação que acarrete mudanças de cargo.
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Parágrafo único. Os atos administrativos de que trata este
artigo serão referidos às datas de assunção de cargo ou desligamento.
CAPÍTULO IH
Das Normas

Seção!
Das Normas Comuns para Movimentação de Oficiais e Praças

Art. 13. A movimentação tem por objetivos.
I - permitir a matrícula em escolas, cursos e estágios;
II - permitir a oportuna aplicação de conhecimentos e experiências adquiridos em cursos ou cargos desempenhados no Pais ou
no exterior.
III - possibilitar o exercício de cargos compatíveis com o grau
hierárquico, a apreciação de seu desempenho e a aquisição de experiência em diferentes situações;
IV - desenvolver potencialidades, tendências e capacidades,
de forma a permitir maior rendimento pessoal e aumento da eficiência
do Exército;
V - atender à necessidade de afastar o militar de OM ou
localidade em que sua permanência seja julgada incompatível ou
inconveniente;
VI - atender à solicitação de órgãos da administração pública estranho ao Ministério do Exército, se considerada de interesse
nacional;
VII - atender às disposições constantes de leis e de outros
regulamentos;
VIII - atender aos problemas de saúde do militar ou de seus
dependentes;
IX - atender, respeitada a conveniência do serviço, aos interesses próprios do militar.
Art. 14. A movimentação por necessidade do serviço visará a
atender ao que está previsto nos incisos de I a VII, do artigo anterior.
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Parágrafo único. A movimentação por necessidade do serviço
poderá ser efetuada, normalmente, depois de cumprido o prazo mínimo de permanência a ser estabelecido pelo Ministro de Estado do
Exército.
Art. 15. A movimentação por interesse próprio, prevista no
inciso IX, do art. 13, somente poderá ser realizada mediante requerimento do interessado ao órgão movimentador, seguindo os canais de
comando, após completado o prazo mínimo de permanência a ser
estabelecido pelo Ministro de Estado do Exército.
Art. 16. A movimentação, para atender aos problemas de saúde do militar ou de seus dependentes, poderá ser realizada a requerimento do interessado ao órgão movimentador, seguindo os canais
de comando, e considerado o interesse do serviço.
§ l Q Para os efeitos deste artigo, consideram-se dependentes os
definidos na legislação vigente.
§ 2Q O processamento do requerimento, da inspeção de saúde e
a elaboração de pareceres serão regulados por legislação específica.
§ 3Q Caberá ao órgão movimentador decidir se a movimentação
deve ser por interesse próprio ou por necessidade do serviço.
Art. 17. Constituem, também, motivos de movimentação do
militar, independente de prazo de permanência na OM ou guarnição:
I
incompatibilidade hierárquica;
11 - conveniência da disciplina;
111 - inconveniência da permanência do militar na OM, na
guarnição ou no cargo, devidamente comprovada e assim considerada
pelo órgão movimentador.
Parágrafo único. A movimentação por conveniência da disciplina somente será feita mediante solicitação fundamentada, por escrito, do comandante da OM ou do escalão superior, respeitada a
tramitação regulamentar, através dos canais de comando, e após a
aplicação da sanção adequada.

Art. 18. Quando ocorrer a promoção e não houver incompatibilidade hierárquica para a permanência na situação anterior, não
haverá a exclusão, exoneração ou dispensa do militar.
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Art. 19. Após a conclusão de curso ou estágio, no País ou no
exterior, o militar deverá servir em OM que permita a aplicação dos
conhecimentos e a consolidação da experiência adquirida.
§ 19 A movimentação decorrente obedecerá a um critério de
escolha na ordem de merecimento intelectual estabelecida pela classificação final do curso; quando não existir esta classificação ou
prevalecer o interesse do serviço, a movimentação ficará a critério do
órgão movimentador.
§ 29 Para efeito deste artigo, o Ministro de Estado do Exército
regulará as condições de classificação ou nomeação para estabelecimentos de ensino e para OM cuja natureza assim o impuser.
§ 39 Se, por motivos excepcionais, não puder o militar cumprir,

imediatamente após a conclusão do curso, o disposto neste artigo, será
classificado na OM escolhida pelo critério de merecimento intelectual,
tão logo cessem aqueles motivos.

Art. 20. O militar que se afastar de uma OM para freqüentar
curso de duração igual ou inferior a seis meses, será considerado em
destino, permanecendo em seu estado efetivo enquanto dela estiver
afastado.
Parágrafo único. O militar que concluir curso com duração de
até seis meses, mas que, devido a prescrição regulamentar não possa
permanecer na OM de origem, será classificado em outra OM para
cumprir o disposto no art. 19.

Art. 21.

O militar passará à situação de adido nos seguintes

casos:

I - para aguardar solução de requerimento de demissão do
serviço ativo do Exército e de transferência para a reserva;
II - para aguardar solução de processo de reforma;
IH - ao ser nomeado ou designado para curso, cargo, missão
ou comissão no País ou no exterior;
IV - ao passar à disposição de organização estranha ao Ministério do Exército;
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V
VI
VII

ao ocorrer a situação prevista no caput do art. 20;
ao entrar em licença de qualquer tipo;
para aguardar classificação;

VIII
para passar cargo e/ou encargo. ao ser excluído do
estado efetivo da OM por ter sido movimentado;
IX -

ncs casos previstos nos demais regulamentos;

X - quando, na situação de agregado, permanecer vinculadoaumaOM.
§ 1º Nos casos dos incisos I e VII, o militar fica na situação de
adido, considerado como se efetivo fosse, e prestará serviço e concorrerá às substituições e comissões durante o tempo em que permanecer
nessa situação.
§ 2º Além- da situação prevista no parágrafo anterior, poderá o
militar ser colocado na situação de adido, e considerado como se
efetivo fosse, em caráter excepcional, sendo especificadas, sempre que
possível, as circunstâncias e oportunidades que deverão fazer cessar
a adição, o militar nessa situação concorrerá às escalas de serviços e
comissões qU2 lhe forem determinadas.
§ 3º Nos casos não previstos neste artigo, compete à autoridade
que movimentou o militar autorizar sua adição.

Art. 22. As movimentações relativas a guarnições especiais,
bem como as condições de serviços nas mesmas, obedecerão a normas
peculiares baixadas pelo Ministro de Estado do Exército.
Art. 23. O militar movimentado terá direito aos prazos de
passagem de carga e encargos definidos nos demais regulamentos, a
contar do dia útil imediato ao da exclusão do estado efetivo da OM.
Parágrafo único. No dia imediato ao término desses prazos, o
militar será desligado e entrará em gozo do período de trânsito que
lhe for concedido.
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Art. 24. O prazo de permanência em OM, guarnição ou sede,
para fins deste regulamento, será contado entre as datas de apresentação pronto para o serviço e a de desligamento.
Seção!!
Das Normas Referentes a Oficiais

Art. 25. A movimentação de oficiais deve assegurar-lhes, no
que for exeqüível, vivência profissional de âmbito nacional.
Art. 26. Serão regulados pelo Ministro de Estado do Exército:
I - a nomeação para as funções de Assistente, Assistente-Secretário e Auxiliar do Estado-Maior Pessoal de Oficial-General;
II - os tempos máximos de permanência nos Quadros Suplementar Geral e Suplementar Privativos;
III - a movimentação para os Quadros Suplementares;
IV - a nomeação, recondução e exoneração de instrutores e de
professores em comissão.
Art. 27. A publicação do ato de movimentação de oficial que
estiver no exercício de função de Comandante, bem como de nomeação
do seu substituto, só poderá ser feita mediante autorização do escalão
imediatamente superior a que estiver subordinado o oficial movimentado.
Parágrafo único. O comandante permanecerá no exercício da
função, sem passar à condição de adido à sua OM, até a data
fixada pelo escalão para a passagem do comando e conseqüente
desligamento.

Seção!JI
Das Normas Referentes a Praças

Art. 28. A movimentação de subtenentes e sargentos deve
assegurar-lhes vivência profissional de âmbito regional, considerada
em termos territoriais de Comando Militar de Area.
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Art. 29. Não haverá movimentações de sargentos do Quadro
Especial, cabos, taifeiros e soldados, exceto as de caráter excepcional.
Art. 30. As movimentações de subtenentes e sargentos pelos
Comandantes Militares de Area dependerão de prévio empenho de
vaga a ser solicitada ao DGP e, uma vez efetivadas, deverão ser
comunicadas a esse Departamento.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais
Art. 31. A movimentação de capitães militares e de militares
temporários será regulada pelo Ministro de Estado do Exército.
Art. 32. As movimentações para atender às necessidades do
serviço serão realizadas dentro dos créditos orçamentários próprios,
em obediência a normas regulamentares e diretrizes das autoridades
competentes.
Parágrafo único. As despesas resultantes das movimentações
por interesse próprio serão realizadas inteiramente por conta do
requerente.
Art. 33. As movimentações decorrentes de mudança de sede de
OM serão reguladas pelo Ministro de Estado do Exército.
Art. 34. O Ministro de Estado do Exército baixará os atos
complementares necessários à execução deste regulamento.

DECRETO NO 2.041, DE 22 DE OUTUBRO DE 1996
Fixa os preços mínimos básicos para os
produtos agrícolas da safra de verão e para
os produtos regionais 1996197.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1996,
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DECRETA:
Art. F Os preços mínimos básicos para os produtos agrícolas
da safra de verão e para os produtos regionais 1996/97 são os relacionados no anexo a este decreto, com os seus respectivos valores,
especificações e vigência.
Art. 2º Os preços mínimos serão assegurados aos produtores e às
cooperativas de produtores, livres de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), e da contribuição ao Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), observadas as normas operacionais
divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
Parágrafo único. Nas aquisições do Governo Federal (AGF), deve. rão ser observadas as especificações constantes da classificação oficial.
Art. 3º Os preços núnimos para a estocagem de sementes serão
compostos a partir dos preços núnimos estabelecidos para os grãos,
tomando-se como base o de melhor classe/tipo, acrescidos dos custos
adicionais para a condução dos campos de sementes e de custo de
beneficiamento, conforme cálculos elaborados pela Companhia Nacional de Abastecimento, à época do início da safra.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Ailton Barcelos Fernandes
Anexo ao Decreto nº 2.041, de 22 de outubro de 1996
Preços Mínimos "':"Safra de Verão e Produtos Regionais 1996/97
Produtos

Unidade de Federação
RegiõesAmparadas

Algodãoem caroço Brasil
Algodão em
nluma

Brasil

Alhonobre curado Brasil
Amendoim em
eeeca

Centro-Oeste, Sudeste e
Sul

Tipo/classe Unidade
Básico
tipo 6

15kg

Inicio de
Vigência

fev/97

Preço Mínimo
Básico Proposto
R$fUnid.
R$Ikg
0,4334-

6,50
23,15

15kg

fev197

1,5434

4
especial

lkg

agol96

0,9000

0,90

comum

25kg

jan/97

0,2600

6,50

30/32
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Produtos

Arrozirrigadoem

casca
Arrozaequeiro

emcasca

Unidade de Federação
Regiões Amparadas

Brasil

Tipo/classe Unidade

Início de
Vigência

Preço Mínimo
Básico Proposto
JWkg
R$lUnid.

5Ok.

fev197 (1)

0,210&

10,63

5Ok.

fevf97

0,1550

.. -

0,1495

9,30
8,97
9....

Básico

tipo 2
48-52

Sul, Sudeste, Nordeste

e Centro-Oeste (exceto
MT)

tipo 3

Mato Grosso e Tocantins

38-42

(2)

Norte exceto Tocantins

Castanha de caiu

Norte e Nordeste

único

Cera de carnaúba

Nordeste

tipoS

1kg
15kg

Feijão cores

Sul

tipo 3

5Ok.

Centro-Oeste, Sudeste e

Rondônia
Feijão preto
Mandioca-raiz
Farinha de
mandioca
Fécula de
mandioca
Girassol em erãoe

JutalMalva
Embonecada
Mamonaem baza

Milho

Semente dejutal
malva
Sisal bruto
Soja em grãos

1.""

0.60
28.60

novl96

0,4200

25,20

abr197

0,4000

24,00

Centro-Oeste, Sudeste e

Sul

tipo 3

5Ok.

nov/96

0,4200

25,20

úniw

t

jan/97

0,0240

24,00

fina-ts

50kg

janl97

0,1480

7.40

tipo 2-B

1kg
50kg

0,2200

0,22

~196

0,1272

7.63

.

0._

0,46

0,2334

14,00

fev!97

0,1117

6,70

.-

0,1050

6,30

2._

0,3000

2.68
0,30

0,1480

8.88

0,1406

8."
7,98

Centro-Oeste, Sudeste e

Sul
Centro-Oeste, Sudeste e

Sul
Centro-Oeste, Sudeste e

Sul
Centro-Oeste

único

Amazonas e Pará

tipo 2

Brasil
Sul, Sudeste, Centro-Oeste (exceto MT),
Bahia-Sul, Tocantins,
Sul do Maranhão e Sul
do Piauí
Acre, Mato Grosso e
Rondônia

único

1kg
60kg

jan/97

-

fev/97

(3)

único

50kg

Amazonas e Pará
Nordeste

1kg
1kg

jun196

único

Sul, Sudeste e Cencc-Oeste (exceto MT)

único

50kg

fev197

Mato Grosso, Pará, Tocantins e Nordeste

Sorgo

0,1410

0._

Acre e RondôRia
Sul, Sudeste, CentroOeste e Bahia-Sul

único

0,1330

único
50kg
fev/97
0,0780
comum lI)!!
fev/97
0,1600
1kg
Uva industrial
Brasil
(l) Áreas irrígadaa do Norte, Nordeste e Centro-Oeste - Set/96; MS, PRo SC e SP - Jan;97
(2) Roraima - set;96
(3) SC e RS - janl97

4.88
0,16
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DECRETO N' 2.042, DE 22 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre o remanejamento de cargos
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) entre o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e a Superintendência da Zona Franca de Manaus
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão:
I - do Miuistério da Administração Federal e Reforma do
Estado para a Superintendência da Zona Franca de Manaus, oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, um DAS
101.5 e dois DAS 101.2;
11 - da Superintendência da Zona Franca de Manaus para o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, dois DAS
101.4 e um DAS 101.1.
Art. 2' Em decorrência no disposto no artigo anterior, o Anexo
XLVII ao Decreto n' 1.351, de 28 de dezembro de 1994, passa a vigorar
na forma do Anexo 11 a este decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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(Decreto !lo 2.042, de 22 de outubro de 1996)
ANEXO I
Remanejamento de cargos
Código

DASMUnitário

DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.2
DAS 101.1

4,94
3,08
1,11
1,00

Total

Do Marepara
a Suframa (a)

Da Suframa para
o Mare (b)

Quant.

Valor total

Quant.

1

4,94

-

Valor Total

-

2
-

2,22

1

1,00

3

7,16

3

7,16

-

2

-

6,16

Saldo do Remanejamento (a·b)

(Decreto nO 2.042, de 22 de outubro de 1996)
ANEXO 11
(Decreto nO 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
ANEXO XLVII

Quadro-Resumo Quantitativo de Custos de Cargos em
Comissão e Funções Gratificadas
Superintendência da Zona Franca de Manaus
Código

DAS·Unitário

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

Subtotall
FG-1
FG-2
FG-3
Subtota12
TotaI(1+2)

0,31

0,24
0,19

Quant.

1
5
25
19
41
16

_.

-

3
7

Valor Total
6,52

24,70
77,00
23,56
45,51
16,00

-

3,72
7,77

-

117

204,78

15
51

4,65
12,24

66
183

16,89

-

-

221,67
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DECRETO N" 2.043, DE 23 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre o remanejamento de cargos
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) entre o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e o Ministério do Planejamento e Orçamento e dá
outra prouidencia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1" Ficam remanejados, na forma do Anexo I a este decreto,
do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o
Ministério do Planejamento e Orçamento, oriundos da extinção de
órgãos da Administração Pública Federal, três cargos DAS 102.5 a
serem alocados no Gabinete do Ministro.
Art. 2" Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
II ao Decreto n" 1.792, de 15 de janeiro de 1996, passa a vigorar na
forma do Anexo II a este decreto.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1996; 175"da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
(Decreto n" 2.043, de 23 de outubro de 1996)
ANEXO I
Reman~amentodeCargos
Do Mare pl MPO (a)
Do MPO pl Mare (b)
DAS
Código
Unitário
Valor Total
Quant.
Valor Total
Quant.
14,82
DAS 102.5
4,94
3
14,82
Soma
3
Total Remanejado (a)-(b)
14,82
3
-

-
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(Decreto nº 2.043, de 23 de outubro de 1996)
ANEXaI!

(Decreto nº 1. 792, de 15 de janeiro de 1996)
ANEXaI!
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão do

Ministério do Planejamento e Orçamento
Unidade

Cargos

N'

Denominação
Cargo

4

Assessor Especial do

5
4
2
1
3

Assessor do Ministro
Assistente do Ministro
Auxiliar
Chefe
Assessor do Gabinete

2
1
6

Assessor
Assistente
Auxiliar

1
1
2
3
3
1
1
1
3
1
2
1
1
4
2
1
1

Corodenadcr-Gerel

1

Assistente do

3

Secretário Executivo
Assistente

Ministro

Gabinete do Ministro

do Ministro

Coordenação-Geral de Análise Técnica e de
Apoio Logístico
Coordenação
Divisão
Serviço
Assessoria de Comunic~ção Social
Coordenação
Divisão
Assessoria Parlamentar

Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria Executiva

Auxiliar

Coordenador
Chefe

Chefe
Chefe de Assessoria
Assistente

Coordenador
Chefe
Chefe de Assessoria
Assistente
Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe
Secretário Executivo

NEI
DAS

102.5
102.4
102.3
102.'1
101.5
102.4
102.3
102.2
102.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.2
101.3
101.2
101.4
102.2
102.1
101.3
101.2
101.1
NE

Assessordo Secretário
Executivo

102.4
102.3
102.2
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Unidade
Gabinete
Divisão

Serviço
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Divisão

Coordenação-Geralde Recursos Logísticos
Coordenação
Divisão

Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Coordenação
Divisão

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Divisão

Coordenação-Geral de Modernização e Informática
Coordenação
Divisão

Cargos
NO

Denominação
Cargo

NEI

DAS

1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
4
8
1
1
3
6

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1
101.5
102.2
101.4
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2

1
2
1
1

Secretário
Assistente
Subsecretário-Adjunto
Chefe

101.5
102.2
101.4
101.2

1
1
2
4

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
1
2
4

Corodenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2

1
1
2
4
1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe
Consultor Jurídico

101.4
102.1
101.3
101.2
101.5

1
3
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
1
2

Secretário
Chefe
Coordenador

101.6
101.4
101.3

Chefe
Auxiliar

Chefe
Chefe
Subsecretário
Assistente

Subsecretário-Adjunto
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador
Chefe

Coordenação-Geralde Planejamento Setorial

Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Orçamento e Ftnanças
Coordenação
Divisão
Consultoria Jurídica
Coordenação-Geral de Acompanhamento
Jurldico
Coordenação
Divisão

Secretaria de Planejamento e Avaliação
Gabinete
Coordenação
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Unidade

Cargos

Denominação

NE/

N'

Cargo

DAS

Divisão
Serviço

5
3

Chefe
Chefe

101.2
101.1

Departamento de Planejamento e Inoeetimentos Estratégicos

1

Diretor

101.5

1
1
1

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3
101.2

Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Planos e Diretrizes
Coordenação

1
1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3
101.2
101.4
101.3

Departamento de Acompanhamento e Avaliação

1

Diretor

101.5

1
2
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

1
2
3

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2

1
1
1
3
4

Coordenador-Geral
Secretário
Secretário-Adjunto
Assessor do Secretário
Assistente do Secretá-

101.4
101.6
101.5
102.4

rio

3
3

Assistente
Auxiliar

102.3
102.2
102.1

1
1

Chefe
Assessor

101.4
102.3

Coordenação-Geral de Recursos Hídricos e
Agricultura
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Infra-Estrutura Econômica de Energia e Agricultura
Divisão

Coordenação-Geral de Infra-Estrutura Econômica de Transportes e Comunicações
Coordenação
Divisão

Coordenação-Geral de Articulação de Polítícas Públicas

Coordenação-Geral de Acompanhamento e
Avaliação da Área de Infra-Estrutura
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Acompanhamento e

Avaliaçãoda Área Social
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Informações Geren-

ciaia
Secretaria de Orçamento Federal

Gabinete

Coordenador

Chefe
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Unidade
Divisão
Serviço

Cargos

N'

Denominação
Cargo

NE/

DAS

1
4

Chefe
Chefe

101.2
101.1

1
6
4
3
2
1
4
3
2
2
1
4
3
2
2

Diretor
Assessor
Assistente
Auxiliar
Gerente de Projeto
Diretor
Assessor
Assistente
Auxiliar
Gerente de Projeto
Diretor
Assessor
Assistente
Auxiliar
Gerente de Projeto

101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
101.5
102.3
102.2
102.1
101.4

1
4
3
2
2
1
4
3
2
2

Diretor

101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
101.5
102.3
102.2
102.1
101.4

Departamento de Gerenciamento da Informação

Departamento de Programas Econômicos

Departamento de Programas Especiais

Departamento de Programas de Infra-Es-

trutura

Departamento de Programas Sociais

Assessor

Assistente
Auxiliar
Gerente de Projeto

Diretor
Assessor
Assistente

Auxiliar
Gerente de Projeto

Departamento de Desenvolvimento Orça-

mentârio

Secretaria de Assuntos Internacionais

1
4
2
2
2
1
1
2
2

Gabinete
Coordenação
Divisão
Serviço

1
1
3
1

Diretor
Assessor

Assistente
Auxiliar
Gerente de Projeto
Secretário
Secretário-Adjunto
Assistente do Secretá-

101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
101.6
101.5

rio
Assistente

102.3
102.2

Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenador
Chefe
Chefe
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Unidade

Cargos

Denominação
Cargo

N'

NEI
DAS

Coordenação-Geral de Financiamentos Bi-

laterais
Coordenação
Divisão
Serviço
Ooordeneçãc-Geral de Assuntos Financeiros

Coordenação
Divisão

Coordenação-Geral de Assuntos Econômicos
Coordenação

Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Financiamentos Mul-

1
2
5
1
1
1
2
3
1
1
3
6
3

Coordenador-Geral
Coordenador

Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

tilaterais
Coordenação
Divisão
Serviço
Secretaria de Coordenação e Controle das

1
2
8
1

Chefe

Empresas Estatais

1
4

Secretário
Assistente do Beeretã-

101.6

rio
Gabinete
Coordenação
Departamento de Desestatização

1
1
1
1
2
4
1
3

Chefe

102.3
101.4
101.3
101.5
102.2
101.4
101.3
101.5
101.3

Departamento de Gestão

Coordenador-Geral
Coordenador

Chefe

Coordenador
Diretor
Assistente
Gerente de Programa
Gerente de Projeto
Diretor
Gerente de Projeto

101.4
101.3
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Orçamento das Em-

presas Estatais
Coordenação-Geral de Política de Salários
Coordenação-Geral de Contratos de Gestão
e Conselhos de Administração

Secretaria de PoUtica Urbana

Coordenador-Geral

1
6
1
6

Assistente
Coordenador-Geral
Assistente

101.4
102.2
101.4
102.2

1
6

Coordenador-Geral
Assistente

101.4
102.2

1
2

Secretário
Assessor do Secretário

101.6
102.4
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Unidade

N'

Denominação
Cargo

1

Assistente do Secretá-

Cargos

rio
Coordenação-Geral de Apoio Logístico
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Gestão de Fundos
Financeiros

Departamento de Programas e Projetos Especiais
Coordenação
Serviço
Coordenação-Geral de Estudos e Projetos
Urbanos
Coordenação-Geral de Acompanhamento,
Avaliação e Controle

Departamento de Saneamento

Coordenação-Geral de Gestão de Programas de Saneamento

Divisão
Coordenação-Geral de Controle e Avaliação
Divisão
Coordenação-Geral de Gestão de Desenvolvimento Institucional
Divisão

Departamento de Habitação

Coordenação-Geral de Gestão de Programas de Habitação
Divisão

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3

Coordenador-Geral

Assistente
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Assistente
Diretor
Assessor

Assistente
Coordenador
Chefe

Coordenador-Geral
Gerente de Projeto

Coordenador-Geral
Assistente
Gerente de Projeto
Diretor

Assistente
Gerente de Projeto

Coordenador-Geral

NEI
DAS
102.3
101.4
102.2
101.2
101.1
101.4
102.2
101.5
102.3
102.2
101.3
101.1
101.4
101.3
101.4
102.2
101.3
101.5
102.2
101.3

1
1
1
1
1
1

Auxiliar
Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.2

1
1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2

1
4
3

Diretor
Assistente
Gerente de Projeto

101.5
102.2
101.3

1
1
1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

101.4
102.1
101.2
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Unidade
Coordenação-Geral de Controle e Avaliação

Divisão
Coordenação~Geral

Cargos

li'

1
1
1

Denominação
Cargo

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

NE/
DAS

101.4
102.1
101.2

de Gestão de Desenvol-

vímento Institucional
Divisão
Secretaria Especial de Políticas Regionais

Gabinete
Coordenação

Diretoria de Programas Especiais
Departamento de PoUticas Regionais
Coordenação-Geral de Planejamento e Formulação

1
1
1
1
1
1
5
2
1
2
1
8
1
6
1
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Chefe

Secretário
Secretário-Adjunto

Assistente do Secretário
Assistente
Auxiliar
Chefe
Auxiliar
Coordenador
Assessor

Diretor
Gerente de Programa

Diretor
Assistente

Coordenador-Geral

101.4
102.1
101.2
NE
101.5
102.3
102.2
102.1
101.4
102.1
101.3
102.2
101.5
101.4
101.5
102.2
101.4
102.1
101.3

1
3
2

Auxiliar

Auxiliar

Coordenação

1
2
1

Coordenador

101.4
102.1
101.3

Departamento de Programas Integrados

1

Diretor

101.5

1
2
2

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador

101.4
102.1
101.3

1
2
1

Coordenador-Geral
Auxiliar
Coordenador

101.4
102.1
101.3

1

Diretor

101.5

1
5

Coordenador-Geral
Assistente

101.4
102.2

Coordenação
Coordenação-Geral de Acompanhamento,
Monitoriamento e Avaliação

Coordenação-Geral de Elaboração, Acompanhamento e Avaliação de Programas
Coordenação
Coordenação-Geral de Articulação Instítucional
Coordenação

Departamento de Defesa Civil
Coordenação-Geral de Planejamento e
Avaliação

Coordenador
Coordenador-Geral
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Cargos
N"

Unidade
Coordenaçâo-Geral de Operações

1
5

NEI
DAS

Denominação

Cargo

Coordenador-Geral

101.4
102.2

Assistente

(Decreto n" 1.792, de 15 de janeiro de 1996)
ANEXOIl
Situação Atual e Nova
Código
DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1
Total

DAS

Unitário
6,52

4.94
3.08
1,24
1,11
1,00
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

-

SituaçãoAtual
Quant.

5
24
68
64

Valor Total

32,60
118,56
209,44

79,36
99,90

Situação Nova

Quant.
5
24
68
64

90
24
1
14
47
90
55

4,94
43,12
58,28
99,90
55,00

90
24
4
14
47
90
55

482

825,10

485

24,00

Valor Total

32,60
118,56
209,44
79,36
99,90
24,00
19,76

43,12
58,28
99,90
55,00

839,92

DECRETO NO 2.044, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996
Promulga o Acordo sobre a Isenção de
Visto para Portadores de Passaportes Diplomáticos e de Serviço, celebrado entre o Governo da República Federativa da Brasil e o
Governo da Ucrânia, em Brasília, em 25 de
outubro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Ucrãnia firmaram, em Brasília, em 25 de outubro de
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1995, um Acordo sobre a Isenção de Visto para Portadores de Passaportes Diplomáticos e de Serviço;
.
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n" 90, de 10 de setembro de 1996,
publicado no Diário Oficial da UIÚão n" 177, de 11 de setembro de
1996;
Considerando que o acordo entrará em vigor em 24 de outubro
de 1996, nos termos de seu parágrafo 1º, do seu art. 9º,
DECRETA:
Art. 1º O Acordo sobre a Isenção de Visto para Portadores de
Passaportes Diplomáticos e de Serviço, firmado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia, em Brasília,
em 25 de outubro de 1995, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1966; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado naDO de 25.10.1996, pág. 21894.
DECRETO Nº 2.045, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996
Promulga o Acordo de Cooperação Culturol, Científica e Técnica; celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo de Antígua e Barbuda, em Brasília. em 17 de agosto de 1982.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo de Antígua e Barbuda firmaram, em Brasília, em 17 de
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agosto de 1982, um Acordo de Cooperação Cultural Científica e
Técnica;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n· 64, de 10 de dezembro de 1984,
publicado no Diário Oficial da União n· 238, de 11 de dezembro de
1984;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 19 de julho de
1996, nos termos do seu art. V,
DECRETA:

Art. 1· O Acordo de Cooperação Cultural, Científica e Técnica,
firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo de Antígua e Barbuda, em Brasília, em 17 de agosto de 1982,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 25.10.1996, págs. 21899/21900.

DECRETO N· 2.046, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996
Promulga o Acordo de Sede, celebrado
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e a Corporação Andina de Fomento,
em Brasília, em 1'1 de dezembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
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Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e a Corporação Andina de Fomento firmaram, em Brasília, em 1º de
dezembro de 1995, um Acordo de Sede;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo nº 53, de 30 de maio de 1996, publicado
no Diário Oficial da União nº 105, de 31 de maio de 1996;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 29 de julho de
1996, nos termos de seu art. 13,
DECRETA:
Art. 1º O Acordo de Sede, firmado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a Corporação Andina de Fomento, em Brasília,
em 1º de dezembro de 1995, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 25.10.96, págs. 21.900/21901.
DECRETO Nº 2.047, DE 29 DE OUTUBRO DE 1996
Dá nova redação aos arts. 2º, 29 e 30 do
Anexo I ao Decreto nv l, 757, de 22 de dezembro de 1995, e dispõe sobre o Conselho Deliberativo da Política do Café.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Os arts. 2º, 29 e 30 do Anexo I ao Decreto 1.757, de 22
de dezembro de 1995, que aprova a Estrutura Regimental do MinisCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5291-5397,out. 1996
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tério da Indústria, do Comércio e do Turismo, passam a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 2·

.

IV -

.

c) Conselho Deliberativo da Política do Café;
........................................................................................................})

«Art. 29. Ao Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) cabe exercer as competências estabelecidas no art. 3· do Decreto-Lei n· 2.452, de 29 de julho de 1988,
e à sua Secretaria Executiva as estabelecidas no Decreto n·
96.759, de 22 de setembro de 1988."
«Art. 30. O Conselho Deliberativo da Política do Café tem
por finalidade aprovar políticas para o setor cafeeiro".
Art. 2· Ao Conselho Deliberativo da Política do Café compete:

I - aprovar plano de safra para o setor, compreendendo o
programa de produção de exportação de café verde, solúvel, torrado
e moído;
11 - autorizar a realização de programas e projetos de pesquisa agronômica, mercadológica e de estimativa de safra;

111 - aprovar, anualmente, a proposta orçamentária referente
aos recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé),
criado pelo Decreto-Lei n· 2.295, de 21 de novembro de 1986;
IV - regulamentar ações que visem à manutenção do equilíbrio entre a oferta e a demanda do café para exportação e consumo
interno;
V - estabelecer cooperação técnica e financeira, nacional e
internacional, com organismos oficiais ou privados no campo da
cafeicultura;
VI - aprovar políticas de estocagem e de administração dos
armazéns de café;
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VII - propor ao Conselho Monetário Nacional o valor da qnota
de contribuição de que trata o Decreto-Lei n· 2.295, de 21 de novembro
de 1986, e a aprovação de agente financeiro para atuar nas operações
de financiamento de que trata o Decreto n· 94.874, de 15 de setembro
de 1987.
Art. 3· O Conselho Deliberativo da Política do Café tem a
seguinte composição:
I - o Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo, que o presidirá;
II - o Secretário de Produtos de Base do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo;
III - o Diretor do Departamento Nacional do Café do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
IV - um representante do Ministério da Fazenda;
V - um representante do Ministério das Relações Exteriores;
VI - um representante do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento;
VII - um representante do Ministério do Planejamento e
Orçamento;
VIII
dois representantes do Conselho Nacional do Café;
um representante da Confederação Nacional da AgriIX
cultura;
X
um representante da Associação Brasileira da Indústria do Café;
XI - um representante da Associação Brasileira da Indústria do Café Solúvel;
XII - um representante da Federação Brasileira dos Exportadores de Café.
§ 1· Os representantes, e respectivos suplentes, dos ministérios
e das entidades mencionadas neste artigo serão designados pelo
Presidente da República, com mandato de dois anos, permitida a
recondução.
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§ 2º As funções exercidas pelos representantes no conselho não
serão remuneradas, correndo as despesas com transporte e diárias
por conta dos ministérios e entidades representados.
§ 3º O Presidente do Conselho, em seus impedimentos eventuais, será substituído pelo Secretário Executivo do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo.

Art. 4º O Conselho Deliberativo da Política do Café reunir-se-á,
ordinariamente, a cada dois meses e, extraordinariamente, por convocação de seu presidente ou mediante requerimento subscrito por
seis de seus membros.
Parágrafo único. As deliberações do conselho serão tomadas por
maioria simples e seu presidente só votará em caso de empate.

Art. 5º Ao Presidente do Conselho Deliberativo da Política do
Café incumbe:
I -

convocar as reuniões do conselho;

H - dirigir as reuniões do conselho, zelando pela sua ordem e
regularidade;
IH

decidir ad referendum do conselho matérias urgentes;

IV

firmar atos bilaterais de cooperação técnico-financeira.

Art. 6º A Secretaria de Produtos de Base efetuará o apoio
técnico e administrativo necessário ao funcionamento do Conselho
Deliberativo da Política do Café.
Art. 7º As decisões do Conselho Deliberativo da Política do Café
serão baixadas por resoluções assinadas pelo seu presidente e publicadas no Diário Oficial da União.
Art. 8º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Dornelles
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DECRETO Nº 2.048 DE 29 DE OUTUBRO DE 1996
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Ministério das
Comunicações e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constitnição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovadas a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Ministério das Comunicações, na forma dos Anexos I e II a este
decreto.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados, do Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado para o Ministério das Comunicações, os seguintes cargos em comissão e funções gratificadas, oriundos da extinção
de órgãos da Administração Pública Federal: um DAS 101.5, sete
DAS 101.4, dois DAS 102.5, dois DAS 102.4, uma FG 1 e duas FG 2.
Art. 2º Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura Regimental de que trata o caput do artigo anterior deverão
ocorrer no prazo de vinte dias contados da data de publicação deste
decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado das Comunicações fará publicar no Diário Oficial
da União, no prazo de trinta dias contados da data de publicação deste
decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que se refere o
Anexo Il, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e respectivo nivel.
Art. 3º Os regimentos internos dos órgãos do Ministério das
Comunicações serão aprovados pelo Ministro de Estado das Comunicações, e publicados no Diário Oficial da União no prazo de noventa
dias, contados da data da publicação deste decreto.
Art. 4º Este decreto eutra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 5° Revoga-se o Decreto n? 733, de 27 de janeiro de 1993.
Brasília, 29 de outubro de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
(Decreto nO 2.048, de 29 de outubro de 1996)
ANEXO I
ESTRUTURA REGIMENTAL
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência
Art. 10 O Ministério das Comunicações, órgão da Administração direta, tem como área de competência, os seguintes assuntos:
I - política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;
11 - regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de
telecomunicações;
111 - controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências;

IV -

serviços postais.
CAPÍTULO 11
Da Estrutura Organizacional

Art. 2° O Ministério das Comunicações tem a seguinte Estrutura Organizacional:
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado:
a) Gabinete do Ministro;
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Secretaria Executiva:
1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
II - órgão setorial: Consultoria Juridica;

b)

III - órgãos específicos singulares:
a) Secretaria de Serviços de Comunicações;
1. Departamento de Serviços Básicos de Telecomunicações e de
Serviços Postais;
2. Departamento de Serviços Complementares de Telecomunicações e Serviços de Radiodifusão;
3. Departamento de Tarifas e Preços dos Serviços de Telecomunicações e Serviços Postais;
b) Secretaria de Administração de Radiofreqüências:
1. Departamento de Planejamento e de Engenharia de Freqüências;
2. Departamento de Gerenciamento de Freqüências;
c) Secretaria de Fiscalização e Outorga:
1. Departamento de Fiscalização das Comunicações;
2. Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação em
Massa;
3. Departamento de Outorga de Serviços de Telecomunicações;
órgãos regionais: Delegacias;
IV
V - órgão colegiado: Conselho Nacional de Comunicações;
VI - entidades vinculadas:
a) Empresa Pública: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;
b) Sociedade de Economia Mista: Telecomunicações Brasileiras

S.A.

Parágrafo único. A Secretaria Executiva exerce, ainda, o papel
de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil (Sipec) de Organização
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e Modernização Administrativa (Somad), de Administração de Recursos de Informação e Informática (Sisp), de Serviços Gerais (Sisg) e de
Planejamento e Orçamento, por intermédio das Subsecretarias de
Assuntos Administrativos e de Planejamento e Orçamento a ela
subordinadas.

CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos
Seção I

Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Ministro de Estado
Art. 3" Ao Gabinete do Ministro compete:
I - ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho
do expediente do Ministro de Estado, bem assim assisti-lo em sua
representação política e social;
11 - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
ministério, em tramitação no Congresso Nacional;

UI - providenciar o atendimento às consultas e requerimentos
formulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do ministério;
V - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.
Art. 4" À Secretaria Executiva compete:
I - assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das secretarias integrantes da estrutura do ministério e das entidades a ele vinculadas;
11 - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com
os sistemas federais de planejamento e orçamento, organização e
modernização administrativa, recursos de informação e informática,
recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do ministério;

lU - auxiliar o Ministro de Estado na definição de diretrizes e
na implementação das ações da área de competência do ministério.
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Art. 5º À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de recursos humanos e
de serviços gerais, no âmbito do ministério;
II - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais referidos no inciso anterior e informar e orientar os
órgãos do ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;

UI - promover a elaboração e consolidar planos e programas
das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão
superior.
Art. 50 À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o sistema federal de planejamento e orçamento, organização e modernização administrativa e de recursos de
informação e informática no âmbito do ministério;
II - promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais referidos no inciso anterior e informar e orientar os
órgãos do ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;

III - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e
programas das atividades finalísticas do ministério, e submetê-los à
decisão superior;
IV -

acompanhar e promover a avaliação de projetos e ativida-

des.
Seção II
Do Órgão Setorial
Art. 7º À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União, administrativamente subordinada ao Ministro de Estado, compete:
I jurídica;

assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza
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U - exercer a coordenação do órgão jurídico da entidade vin,
culada ao ministério;
Ilf - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em
suas áreas de atuação e coordenação, quando não houver orientação
normativa do Advogado-Geral da União;
IV - elaborar estudos e preparar informações, por solicitação
do Ministro de Estado;
V - assistir ao Ministro de Estado no controle interno da
legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados ou já
efetivados, e daqueles oriundos de órgão ou entidade sob sua coordenação jurídica;

VI tério:

examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do minis-

a) os textos de edital de licitação, bem como os dos respectivos
contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados;

b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou
decidir a dispensa, de licitação.

SeçãoIlI
Dos Órgãos Específicos Singulares
Art. 82 À Secretaria de Serviços de Comunicações compete:

I - formular e propor políticas e coordenar as atividades
referentes à orientação, execução e avaliação das diretrizes, objetivos
e metas, relativos aos serviços de comunicações;
U - proceder a avaliação técnica, operacional, econômica e
financeira das empresas prestadoras dos serviços de comunicações,
necessárias ao estabelecimento das condições exigidas na prestação
dos serviços e das tarifas e preços aplicáveis;

UI - orientar normativamente as Delegacias nos assuntos da
competência da Secretaria.
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Art. 9º Ao Departamento de Serviços Básicos de Telecomunicações e de Serviços Postais compete:
I -

formular e propor normas, padrões e regulamentos;

11 - coordenar e orientar as atividades de formulação de politicas, diretrizes, objetivos e metas relativos aos serviços básicos de
telecomunicações, serviço postal e serviço de telegrama;
111 - elaborar planos de avaliação da execução dos serviços
básicos de telecomunicações, do serviço postal e do serviço de telegrama, sob o ponto de vista da qualidade técnica, abrangência e disponibilidade para a sociedade, tomando por base os planos definidos para
cada segmento de serviço;
IV - elaborar estudos com vistas ao desenvolvimento de novos
serviços básicos de telecomunicações, serviço postal e serviço de
telegrama e os seus respectivos planos de implementação;
V - elaborar planos de distribuição de canais, associados aos
serviços básicos de telecomunicações e promover suas atualizações.
Art. 10. Ao Departamento de Serviços Complementares de Telecomunicações e de Serviços de Radiodifusão compete:
I -

formular e propor normas, padrões e regulamentos;

11 - coordenar e orientar as atividades de formulação de políticas, diretrizes, objetivos e metas relativas aos serviços complementares de telecomunicações e serviços de radiodifusão;
111 - elaborar planos de avaliação da execução dos serviços
complementares de telecomunicações e serviços de radiodifusão sob
o ponto de vista da qualidade técnica, abrangência e disponibilidade
para a sociedade, quando for o caso, tomando por base os planos
definidos para cada segmento de serviço;
IV - coordenar a elaboração de planos básicos de distribuição
de canais para os serviços de radiodifusão e radiocomunicação e
promover suas atualizações.
Art. 11. Ao Departamento de Tarifas e Preços dos Serviços de
Telecomunicações e de Serviços Postais compete:
I -

formular e propor normas, padrões e regolamentos;
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II - coordenar e orientar as atividades de formulação de políticas, diretrizes, objetivos e metas relativos à regulamentação e ao
estabelecimento de tarifas e preços dos serviços de telecomunicações,
serviço postal, serviço de telegrama e demais serviços de comunicações;
III - propor metodologias para avaliação da eficiência, rentabilidade, custos e demais parâmetros técnicos, operacionais, econômicos e financeiros dos serviços de telecomunicações, serviço postal e
serviço de telegrama, necessários à regulamentação e ao estabelecimento de tarifas e preços dos serviços.

Art. 12. À Secretaria de Administração de Radiofreqüências
compete:
I - coordenar e controlar as atividades relativas à administração do espectro de radiofreqüência;
II - propor diretrizes e normas com vistas a estabelecer e
otimizar a utilização do espectro, bem como promover estudos e
propor o uso de meios de transmissão alternativos;
rII - orientar normativamente as delegacias nos assuntos da
competência da secretaria.

Art. 13. Ao Departamento de Planejamento e de Engenharia de
Freqüências compete:
I qüências;

planejar a utilização racional do espectro de radiofre-

II - elaborar e propor critérios e normas para a otimização do
uso do espectro de radiofreqüência;
rII - promover estudos e propor critérios e normas técnicas de
engenharia, aplicáveis aos sistemas de comunicações e a instalações
e equipamentos emissores de sinais radioelétricos;
IV - assegurar o uso compartilhado do espectro radioelétrico
e a compatibilidade eletromaguética de operação dos sistemas de
comunicações, protegendo-os de interferências prejudiciais;
V - promover estudos e propor ações que permitam identificar e utilizar meios alternativos ao uso do espectro radioelétrico.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. lO, t. 2, p. 5291-5397, out. 1996

5377
Art. 14. Ao Departamento de Gerenciamento de Freqüências
compete:
I - coordenar ações que visem o estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao gerenciamento das radiofreqüências, nos
aspectos de consignação e reserva, compartilhamento, destinação,
avaliação e uso;
II - coordenar e efetivar as notificações internacionais relativas ao espectro de radiofreqüências e ao registro das embarcações
brasileiras;
III - coordenar a estruturação das bases de dados relativas às
informações técnicas de radiofreqüências no País;
IV - orientar normativamente as delegacias nos Estados nos
assuntos da competência da secretaria.

Art. 15. À Secretaria de Fiscalização e Outorga compete:
I - fiscalizar a utilização do espectro de radiofreqüências, de
acordo com a legislação aplicável, abrangendo:
a) as outorgas de serviços de radiodifusão, telecomunicações
públicas e demais serviços de telecomunicações, renovações e transferências;
b) alterações de características técnicas de instalação das estações de radiodifusão e radiocomunicações;
c) modificações da composição societária de organizações executantes dos serviços de radiodifusão e radiocomunicações;
II - aplicar as penalidades legalmente previstas a eventuais
infratores;
III - promover a arrecadação, controle e aplicação dos recursos
oriundos do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações;
IV - coordenar a elaboração de estudos referentes ao planejamento estratégico, ao estabelecimento de diretrizes, objetivos e metas, com vistas à modernização e ao desenvolvimento tecnológico e
industrial das comunicações no País;
V - orientar normativamente as delegacias nos assuntos da
competência da secretaria.
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Art. 16. Ao Departamento de Fiscalização das Comunicações
compete:
I - fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas relativos às comunicações;
H - analisar e propor a instauração de processo de apuração
de infrações, em todo o território nacional;

IH
IV

conduzir o processo de apuração de infrações;
propor a aplicação de penalidades legalmente previstas;

V
elaborar e propor atos necessários à regulamentação
complementar dos serviços de radiodifusão e telecomunicações;
VI - propor o credenciamento de funcionários para realizar
vistorias, emitir os respectivos laudos e notificar as permissionárias
e concessionárias, quando couber;

VII - fiscalizar a arrecadação dos recursos oriundos do Fundo
de Fiscalização das Telecomunicações;
VIH - coordenar as atividades inerentes à certificação de produtos destinados aos serviços de radiodifusão e telecomunicações;
IX - propor o credenciamento de laboratórios para a realização de ensaios, com vistas à certificação de produtos para telecomunicações e radiodifusão.

Art. 17. Ao Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação em Massa compete:
I - coordenar as atividades inerentes à outorga dos serviços
de radiodifusão e dos serviços especiais e correlatos;
H - atuar na jurisdição do Distrito Federal com as mesmas
atribuições decorrentes dos serviços de outorga conferidas às delegacias nos Estados.

Art. 18. Ao Departamento de Outorga de Serviços de Telecomunicações compete:
I - coordenar as atividades inerentes à outorga dos serviços
de telecomunicações;
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11 -- coordenar a expedição de certificados de aprovação de
projetos e autorizar a instalação de estações e a utilização de equipamentos, bem como autorizar a alteração das características técnicas
das estações executantes dos serviços;

III - coordenar a avaliação da capacidade técnica e operacional
do proponente interessado e emitir os respectivos certificados de
operadores de estações de radioamador, radiotelegrafia e radiotelefonia.
Seção IV
Dos Órgãos Regionais
Art. 19. Às delegacias nos Estados compete executar as atividades do Ministério das Comunicações, em âmbito regional, em sua
área de jurisdição, em conformidade com as orientações emanadas
das secretarias.

Seção V
Do Órgão Colegiado
Art. 20.

Ao Conselho Nacional de Comunicações compete:

I -- assessorar o Ministro de Estado das Comunicações na
formulação e execução das políticas nacionais de radiodifusão, de
serviços postais, de telecomunicações públicas e demais serviços de
telecomunicações;
II - assessorar o Ministro de Estado das Comunicações na
promoção, orientaçãoe coordenação do desenvolvimento dos serviços
de radiodifusão, postais, de telecomunicações públicas e demais serviços de telecomunicações;

III -- realizar estudos com vistas ao estabelecimento e contínua
atualização de diretrizes e orientações relativas ao nivel e conteúdo
da programação de radiodifusão, assessorando o Ministro de Estado
das Comunicações no processo de acompanhamento e supervisão da
observância dessas diretrizes por parte das concessionárias desses
serviços.
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CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção!
Do Secretário Executivo

Art. 21. Ao Secretário Executivo incumbe:
I - coordenar a elaboração, consolidar e submeter ao Ministro de Estado o plano de ação global do ministério;
II - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e atividades do ministério;
III - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do
ministério com os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de
competência da Secretaria Executiva;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Seção Il
Dos Secretários e Demais Dirigentes

Art. 22. Aos secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar, acompanhar, e avaliar a execução das atividades das unidades que integram suas respectivas secretarias, e exercer outras
atribuições que lhes forem cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos secretários exercer as
atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitida a
subdelegação à autoridade diretamente subordinada.
Art. 23. Ao Chefe de Gabinete do Ministro, ao Consultor Jurídico, aos subsecretários, aos diretores, aos coordenadores-gerais, aos
coordenadores, aos delegados e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas em suas áreas de competência.
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CAPÍTULO V

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 24. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos
órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das
respectivas unidades e as atribnições de seus dirigentes.
(Decreto n" 2.048, de 29 de outubro de 1996)
ANEXO II
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gra-

tificadas do Ministério das Comunicações
Unidade

Cargos!
Funções

N'

Denominação
CargolFunção

s

Assessor Especial do

6
2
2
1
5
5
1
1
7
4
1
1
1
1
1
1
4

Assessor do Ministro
Assistente do Ministro
Assistente
Chefe do Gabinete
Gerente de Programa
Gerente de Projeto

Ministro

Gabinete do Ministro

Coordenação-Geral de Serviços do Gabinete

Coordenação
Divisão
Serviço
Assessoria de Assuntos Parlamentares

Divisão
Serviço
Assessoria de Comunicação Social
Coordenação

Secretaria Executiva

Gabinete
Divisão

Coordenação-Geral de Apoio Operacional
Serviço

Cal.

3
1
1
1
1
4
78

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria
Chefe
Chefe
Chefe da Assessoria

Coordenador
Secretário Executivo
Assessor do Secretário
Executivo
Assessor
Auxiliar
Chefe

Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

DASI
FG
102.5
102.4
102.3
102.2
101.5
101.4
101.2
101.4
101.3
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.3
NE
102.4
102.3
102.1
101.4
101.2
101.4
101.1
FG-1
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Unidade

Cargos!
Funções

N'
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação
Divisão

Coordenação-Geralde Recursos Logísticos
Coordenação
Divisão

Serviço

Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Coordenação
Divisão
Serviço

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Divisão
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação
Divisão

Coordenação-Geralde Planejamento
Coordenação
Divisão

Denominação

CargolFunção

DAS/
FG

Chefe
Chefe

FG-2
FG-3
101.5
101.3
102.2
101.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

1
1

Subsecretário
Chefe

101.5
101.2

1
2
4
1
2
2

Coordenador-Geral

Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3
101.2
101.4
101.3
101.2

90
117
1
1
1
1
1
2
3
7
6
1
1
2
7
6

Subsecretário

Coordenador
Assistente
Chefe

Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Chefe

Chefe
Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador

Chefe

Coordenação-Geral de Modernizaçãoe
Informática

Coordenação
Divisão
Serviço

Consultoria Jurídica
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria de Serviços de Comunicações
Divisão
Serviço

Departamento de Serviços Básicos de Telecomunicações e de Serviços Postais

Coordenador-Geral
Coordenador

1
2
4
1
1
1
2
7
1
1
1
1
1

Chefe
Chefe
Consultor Jurídico
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe
Secretário
Assistente
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1
101.5
102.2
101.3
101.2
101.1
101.6
102.2
101.2
101.1

1
1

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1
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Unidade

Caxgosl
Funções

N'
Coordenação

Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Postais
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Básicos de
Telecomunicações
Divisão
Serviço
Departamento de Serviços Complementares
de Telecomunicações e de Serviços de Radiodifusão

1
1
1
1
1

Denomínaçãc
CargoIFunção
Coordenador
Chefe

Coordenador-Geral
Chefe

Chefe

DABI

FG
101.3
101.1
101.4
101.2
101.1

1
1
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

Serviço

1
1
1
1

Diretor
Auxiliar
Coordenador
Chefe

101.5
102.1
101.3
101.1

Coordenação-Geral de Serviços de Radiodifusão
Divisão
Serviço

1
1
1

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.1

Coordenação

Chefe

Coordenação-Geral de Televisão por Assinatura
Divisão

Serviço

1
1
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

Departamento de Tarifas e Preços dos Ser-

viços de Telecomunicações e de Serviços
Postais

Coordenação
Coordenação-Geral de Estruturas Tarifári..
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Tarifas e Preços
Divisão
Serviço

Secretaria de Administração de Radiofreqüências
Serviço

Departamento de Planejamento e de Engenharia de Freqüências

1
1
1

Diretor
Auxiliar

Coordenador

101.5
102.1
101.3

1
1
1
1
1
1

Coordenador-Geral

Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1

1
1
1

Secretário
Assistente
Chefe

101.6
102.2
101.1

1
1

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1

Chefe
Chefe

Ooordenador-Gerel
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Unidade

Cargos!
Funções

N'

Coordenação-Geral de Planejamentode Freqüências
Divisão

Serviço

1
2
2

Denominação
CargolFunção

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

DAS!

FG
101.4
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Engenharia de Fre-

qüências
Divisão
Serviço

1
3
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Acompanhamento
Tecnológico e Industrial

Divisão
Serviço

Departamento de Gerenciamento de Freqüincias

1
2
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
1

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1

1
2
2
1
1
2
2
1
1
1

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.6
102.2
101.1

Coordenação-Geral de Gerenciamento de

Freqüências
Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Certificação
Coordenação

Divisão
Serviço

Secretaria de Fiscalização e Outorga
Serviço

Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Secretário

Assistente
Chefe

Departamento de Fiscalização das Comunicações
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Fiscalização
Divisão
Serviço

Departamento de Outorga de Serviços de
Comunicações em Massa
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Processos de Comunicação em Massa
Divisão

1
1
1
3
3
1
1
3

Diretor

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.3
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1

1
1
1
2

Diretor
Auxiliar
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.2
101.1

1
1

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Auxiliar
Coordenador
Chefe

Chefe
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Cargos!

Serviço
Departamento de Outorga de Serviços de
Telecomunicações
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Processos de Telecomunicações
Divisão

Serviço
Delegacias Estaduais

a) RJ,SP,MG,PReRS
Coordenação
Serviço

AC,AL,AM,AP,BA,CE,ES,GO,MA,
MT.MS, PA, PB, PE, PI. RN, RO,RR, se,
SEeTO

DAS!
FG

Denominação

Funções
N'

Unidade

CargolFunção

2

Chefe

101.1

1
1
2
1

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1
101.2
101.1

1
1
1

Chefe
Chefe

Coordenador-Geral

101.4
101.2
101.1

Chefe
Chefe

5
3
24

Delegado
Chefe

101.4
101.3
101.1

21
69

Delegado
Chefe

101.3
101.1

Coordenador

b)

Serviço

b) Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções Gra-

tificadas do Ministério das Comunicações

b.I -

Situação Atual e Nova

Código

DAS

Situação Nova

Quant.

VaIorTotal

Quant.

Valor Total

6,52

3
11
27
45
74
149
6
8
5
7
12

19,56
54,34
83,16
55,80

19,56
59,28
104,72
55,80
82,14
149,00
39,52
30,80
6,20
7,77
12,00

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

4,94
3,08
1,24

1,11
1,00
4,94
3,08

1,24
1,11
1,00

Subtotal1
FG-1
FG-2
FG·3

Situação Atual

Unitário

0,31
0,24
0,19

12,00

3
12
34
45
74
149
8
10
5
7
12

347

524,25

359

566,79

77
88
117

23,87
21,12
22,23

78
90
117

24,18

82,14

149,00
29,64
24,64
6,20
7,77

21,60
22,23
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Código

I

DAS
Unitário

Subtotal2
Total (1+2)

b.2 -

Situação Atual
Quant.
ValorTotal

282
629

Situação Nova

67,22

Quant.
285

591,47

644

Valor Total
68,01
634,80

Remanejamento de Cargos
DAS

Código

Unitário

DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 102.5
DAS 102.4

4,94
3,08
4,94
3,08

Subtotal1
0,31
0,24

FG-1
FG-2
Subtotal2
Tota\(1+2)

Do Mare para o Me
Quant.
Valor Total

1
7
2
2

4,94
21,56

12

42,54

1
2

0,31
0,48

9,88
6,16

3

0,79

15

43,33

DECRETO Nº 2.049, DE 31 DE OUTUBRO DE 1996
Regulamenta a Lei n' 6.704, de 26 de
outubro de 1979, relativa ao Seguro de Crédito à Exportação.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 9º da Lei nº 6.704, de 26 de outubro de 1979,
DECRETA:
TÍTULO I
Do Seguro de Crédito à Exportação

Art. 1º O Seguro de Crédito à Exportação (SCE) tem por objetivo garantir as exportações brasileiras de bens e serviços contra os
riscos comerciais, políticos e extraordinários que possam afetar as
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transações econômicas e financeiras vinculadas a operações de crédito à exportação.
§ I' Poderão ser segurados do SCE o exportador e as instituições financeiras que financiarem ou refinanciarem as exportações.
§ 2' Os riscos previstos neste decreto somente terão cobertura
do SCE quando expressamente definidos nas condições do contrato
de seguro.
Art. 2' Consideram-se riscos comerciais as situações de insolvência do devedor, caracterizando-se esta quando:

I - ocorrer inadimplência do devedor por prazo igual ou superior a 180 dias, desde que não provocada pelos fatos enumerados
nos incisos I a V do art. 3';
H - executado o devedor, revelarem-se insuficientes ou insuscetíveis de seqüestro ou penhora os seus bens;

IH - decretada a falência ou a concordata do devedor ou outro
ato administrativo ou judicial de efeito equivalente;
IV - concluído acordo do devedor com o segurado, com anuência da seguradora do SCE, para pagamento com redução do débito.
Art. 3' Consideram-se riscos políticos e extraordinários as situações nas quais, isolada ou cumulativamente:
I - em conseqüência de moratória declarada, centralização
de câmbio, proibição de remessa de divisas ao exterior ou medida de
efeito similar, adotada pelo governo do país de domicílio do devedor,
não se realize o pagamento:
a) em prazo igual ou superior a 180 dias, contados a partir da
data do vencimento da obrigação;
b) na moeda convencionada e disto resulte perda para o segurado;
c) apesar de o devedor ter depositado as somas necessárias em
banco ou conta em estabelecimento oficial dentro de seu país;

H - em conseqüência de guerra civil ou estrangeira ou de
revolução de âmbito generalizado no país do devedor, não se realize
o pagamento do débito;
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IH - por decisão do Governo brasileiro, de governos estrangeiros ou de organismos internacionais, posterior aos contratos firmados, resulte a impossibilidade de se realizar o pagamento pelo devedor;
IV - o segurado, previamente autorizado pelas autoridades
brasileiras, recupere sua mercadoria para evitar um risco político
latente e, em conseqüência dessa recuperação, lhe resulte perda;
V - o devedor não possa realizar o pagamento em decorrência
de terremotos, inundações, furacões, erupções vulcânicas e outros
fenômenos naturais com conseqüências catastróficas, alheios à previsão normal dos contratantes.

Art. 4' As situações a que se referem os arts. 2' e 3' abrangem
também os seguintes casos de:
I - falta de cumprimento, por parte do devedor, das obrigações
contratadas, entre a data em que os contratos foram firmados e a data
em que deveria ser efetivado o embarque ou iniciada a execução dos
serviços;
11 - exportação em consignação, feiras, mostras, exposições e
similares, quando se verificar a impossibilidade de fazer retornar as
mercadorias não vendidas no exterior.

Art. 5' A cobertura do SCE incidirá sobre as perdas líquidas
definitivas do segurado, não abrangendo os prejuízos decorrentes da
não realização de lucros esperados ou de oscilações de mercado.
Art. 6' Nas operações do SCE não serão devidas comissões de
corretagem.
Art. 7' A garantia da União será concedida, por intermédio do
Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), abrangendo apenas cobertura de riscos políticos e extraordinários, observadas as seguintes
condições:
I - participação obrigatória do segurado de, no mínimo, quinze por cento nas perdas líquidas definitivas, não podendo essa parcela
ser objeto de seguro ou garantia de quaisquer pessoas ou instituições;
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II - participação da União limitada a, no máximo, 85% das
perdas líquidas definitivas;
III - operações contratadas com prazo de pagamento de até
oito anos;
IV - manifestação favorável da Secretaria do Tesouro N acional, ouvido o Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior (Comace).
V
limite total de garantias: o equivalente a 3 bilhões de
dólares dos Estados Unidos da América.
-c

§ 1· A garantia da União deverá abranger a totalidade dos
negócios de exportação a crédito realizados pelo segurado, podendo o
IRB excluir, a seu critério, determinadas operações da cobertura do
seguro.

§ 2· Em casos excepcionais, os Ministros de Estado da Fazenda
e da Indústria, do Comércio e do Turismo, em ato conjunto, poderão
autorizar a garantia da União em prazo superior ao estabelecido no
inciso III deste artigo.
Art. 8· Os recursos provenientes do Orçamento da União e dos
prêmios pagos pelos segurados e os decorrentes das recuperações de
sinistros serão depositados na Conta Única do Tesouro Nacional,
mantendo-se os registros contábeis em separado e controle individualizados, com movimentação efetuada pelo Instituto de Resseguros do
Brasil (IRB), por intermédio do Sistema Integrado de Administração
Financeira (Siafi).
Parágrafo único. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional propor as dotações orçamentárias necessárias ao atendimento do disposto neste artigo.
Art. 9· O Ministro de Estado da Fazenda definirá os procedimentos com vistas à operacionalização da concessão das garantias e
dos depósitos previstos nos arts. 7· e 8·, inclusive no que se refere ao
nível de alçada a ser delegada ao IRE.
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TÍTULon
Da Seguradora do Seguro de Crédito à Exportação
Art. 10. A empresa seguradora de SCE será constituída sob a
forma de sociedade anônima.
Art. 11. A seguradora do SCE não poderá explorar qualquer
outra atividade de comércio, indústria ou prestação de serviços e
atuará apenas no SCE, vedando-se-lhe operar em qualquer outro
ramo de seguros.
Art. 12. A autorização para funcionamento de empresa seguradora de SCE será concedida pelo Ministro de Estado da Fazenda,
mediante requerimento dos incorporadores apresentado à Superintendência de Seguros Privados (Susep).
Art. 13. Concedida a autorização para funcionamento, a seguradora deve comprovar perante a Susep, em até noventa dias, haver
cumprido todas as formalidades legais, além das exigências feitas no
ato da autorização.
Art. 14. Os casos de incorporação, fusão, encampação ou cessão
de operações, transferência de controle acionário, alterações de estatutos e abertura de filiais ou sucursais no exterior devem ser submetidos à aprovação da Susep.
Art. 15. A aplicação das reservas técnicas será definida pelo
Conselho Monetário Nacional.
Art. 16. . Metade do capital social da seguradora constituirá
permanente garantia suplementar das reservas técnicas e sua aplicação será idêntica a dessas reservas.
Art. 17. Os bens garantidores da metade do capital social,
reservas técnicas e fundos não poderão ser alienados ou gravados de
qualquer forma, sem prévia autorização da Susep, na qual serão
inscritos.
Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será
obrigatoriamente inscrita no competente cartório de registro geral de
imóveis, mediante requerimento firmado pela sociedade seguradora
e pela Susep, na forma da legislação em vigor.
Art. 18. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 19. Fica revogado o Decreto-a? 57.286, de 18 de novembro
de 1965.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 1752 da Independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Antonio Kandir

DECRETO NO 2.050, DE 31 DE OUTUBRO DE 1996
Regulamenta o art. 22 da Lei nº 8.460,
de 17 de setembro de 1992, que dispõe sobre
o auxtlio-alimentação destinado aos servidores civis ativos da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista O disposto
no art. 22 da Lei n 2 8.460, de 17 de setembro de 1992,
DECRETA:

Art. 12 O auxílio-alimentação será concedido a todos os servidores civis ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, independentemente da jornada de trabalho, desde que
efetivamente em exercício nas atividades do cargo.
§ 1º O auxílio-alimentação destina-se a subsidiar as despesas
com a refeição do servidor, sendo-lhe pago diretamente.
§ 22 O Servidor fará jus ao auxílio na proporção dos dias trabalhados, salvo na hipótese de afastamento a serviço com percepção de
diárias.

Art. 22 O auxílio-alimentação será concedido em pecúnia e terá
caráter indenizatório.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Art. 3" Ao Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado caberá fixar os valores unitários da refeição, observadas as
diferenças de custo por unidade da federação.
Art. 4" O auxílio-alimentação não será:
I pensão;

incorporado ao vencimento, remuneração, proventos ou

H - configurado como rendimento tributável e nem sofrerá
incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público;

IH - caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura;
IV - acumulável com outros de espécie semelhante, tais como
cesta básica ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de
auxílio ou benefício alimentação.
Parágrafo único. O servidor que acumule cargos na forma da
Constituição fará jus à percepção de um único auxílio-alimentação,
mediante opção.

Art. 5" O auxílio-alimentação será custeado com recursos dos
órgãos ou entidades a que pertença o servidor, os quais deverão incluir
na proposta orçamentária anual os recursos necessários à manutenção do auxílio,
Art. 6º O auxílio-alimentação a ser concedido ao servidor, cuja
jornada de trabalho seja inferior a trinta horas semanais, corresponderá a cinqüenta por cento dos valores unitários fixados na forma do
art. 3".
§ 1" Na hipótese de acumulação de cargos cuja soma das jornadas de trabalho seja superior a trinta horas semanais, o servidor
perceberá o auxílio pelo seu valor integral, a ser pago pelo órgão ou
entidade de sua opção.
§ 2º É vedada a concessão suplementar do auxílio-alimentação
nos casos em que a jornada de trabalho for superior a quarenta horas
semanais.
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Art. 7· Os contratos referentes à concessão do auxílio-alimentação, em qualquer de suas formas, vigentes em 15 de outubro de
1996, serão mantidos até o seu termo, vedada a prorrogação.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades que mantiverem contratos deverão ajustar-se de forma a não mais descontar a contribuição
do servidor.
Art. 8· O Miuistério da Administração Federal e Reforma do
Estado expedirá instruções normatizando a aplicação deste decreto.
Art. 9· Os órgãos e entidades, cujas atividades-fim e localização
geográficajustifiquem, poderão contratar empresa para fornecimento
de refeições prontas a seus servidores ou manter o serviço próprio de
alimentação.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se os Decretos n·s 969, de 3 de novembro de
1993, e 1.181, de 6 de julho de 1994.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N· 2.051, DE 31 DE OUTUBRO DE 1996
Prorroga o prazo de remanejamento dos
cargos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1· Fica prorrogado, até 31 de janeiro de 1997, o prazo de
remanej amento dos seguintes cargos em comissão alocados ao Ministério da Previdência e Assistência Social, pelo Decreto n· 1.828, de 1º
de março de 1996: dois DAS 101.3, cinco DAS 101.2, seis DAS 101.1,
e quatro DAS 102.2.
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Parágrafo único. Aos cargos remanescentes da prorrogação de
que tratao art. I" do Decreto n"1.970, de 30 dejulho de 1996, aplica-se
o disposto no § 3" do art. I" do Decreto n" 1.828, de 1996.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revoga-se o Decreto n" 1.970, de 30 de julho de 1996.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175"da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
DECRETO N"2.052, DE 31 DE OUTUBRO DE 1996
Prorrogao prazo de remanejamento dos
cargos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" Fica prorrogado, até 30 de novembro de 1996, o prazo de
remanejamento dos seguintes cargos em comissão alocados ao Ministério da Previdência e Assistência Social, pelo art. 3" do Decreto n"
1.823, de 29 de fevereiro de 1996: um DAS 101.4, dois DAS 101.3, três
DAS 101.2, dois DAS 102.3, quatro DAS 102.2, e dois DAS 102.1.
Parágrafo único. Aos cargos remanescentes do remanejamento
inicial aplica-se o disposto no § 3" do art. 3" do Decreto n" 1.823, de
1996.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revoga-se o Decreto n" 1.969, de 30 de julho de 1996.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175"da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO N· 2.053, DE 31 DE OUTUBRO DE 1996
Prorroga o prazo que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1· Fica prorrogado, até 31 de maio de 1997, o prazo estabelecido noart. 4· do Decreto n· 1.784, de 11 de janeiro de 1996.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N· 2.054, DE 31 DE OUTUBRO DE 1996
Prorroga o prazo de remaneiamento dos
cargos que menciona.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1· Fica prorrogado, até 31 de dezembro dê 1996, aprazo de
remanej amento dos seguintes cargos em comissão alocados ao Ministério da Educação e do Desporto, pelo Decreto n'' 1.891, de 2 de maio
de 1996: dois DAS 101.4, um DAS 101.3, quatro DAS 101.2, e um DAS
101.1.
Parágrafo único. Aos cargos e às funções remanescentes da
prorrogação de que trata o art. 1· do Decreto n·1.971, de 30 de julho
de 1996, aplica-se o disposto no § 2· do art. 1· do Decreto n·1.891, de
1996.
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Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3· Revoga-se o Decreto n'' 1.971, de 30 de julho de 1996.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N° 2.055, DE 31 DE OUTUBRO DE 1996
Altera o art. 8º e seus parágrafos do
Estatuto da Caixa Econômica Federal
(CEFJ, aprovado pelo Decreto n" 1.138, de 9
de maio de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IVe VI da Constituição,
DECRETA:

Art. 1· O art. 8· e seus parágrafos do Estatuto da Caixa Econômica Federal (CEF), aprovado pelo Decreto n· 1.138, de 9 de maio de
1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 8· O órgão de orientação superior da CEF é o Conselho de Administração, composto por:
1 - quatro membros indicados pelo Miuistro de Estado
da Fazenda, dentre eles o Presidente do Conselho;
U - o Presidente da CEF, que exercerá a Vice-Presidência do Conselho;
UI - um membro indicado pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento.
§ 1· Os membros referidos nos incisos I e UI serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros de notórios
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bada, observado o disposto no art. 23, com mandato de três anos,
podendo ser reconduzidos por igual período.
§ 2º Os membros do conselho nomeados na forma do § 1º,
que tiverem exercido o mandato por mais de um período, só
poderão voltar a fazer parte do conselho após decorrido, pelo
menos, um ano do término de seu último mandato.
§ 3º Salvo impedimento legal, os honorários dos membros
do Conselho de Administração corresponderão a dez por cento da
remuneração mensal média dos diretores».
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 1" DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 360.000.000,00, em favor do Ministério
da Saúde para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso I, alínea a, da Lei n" 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 360.000.000,00 (trezentos
e sessenta milhões de reais), para atender às programações indicadas
no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
Il deste decreto, no montante especificado.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 1" de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antonio Rodrigues Tavares
Os anexos estão publicados no DO de 2.10.1996, pág. 19709.

(2) DECRETO DE 1" DE OUTUBRO DE 1996
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro o aumento da participação estrangeira no capital de instituições pertencentes
ao conglomerado financeiro controlado pelo
Estado do Rio de Janeiro, no processo de
priuatização a ser eventualmente implementado.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias,
DECRETA:

Art. 1" É do interesse do Governo brasileiro o aumento de
participação estrangeira no capital das instituições pertencentes ao
conglomerado financeiro controlado pelo Estado do Rio de Janeiro, no
processo de privatização a ser eventualmente implementado.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação
Brasília, 1" de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
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(3) DECRETO DE 1· DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre a substituição de Ministros
de Estado em suas ausências do território
nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1· Na falta de nomeação presidencial específica, os Miuistros de Estado serão substituídos interinamente, em suas ausências
do território nacional:
I - os Ministros de Estado titulares de ministérios civis e da
Casa Civil da Presidência da República, respectivamente, pelos secretários-executivos e pelo subchefe executivo, exceto o Ministro de
Estado das Relações Exteriores, que será substituído pelo SecretárioGeral das Relações Exteriores;
II - os Ministros de Estado titulares de ministérios militares,
pelo chefe do respectivo Estado-Maior, exceto o Ministro de Estado
da Aeronáutica, que será substituído pelo oficial-general mais antigo;
III - o Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas, pelo oficial-general mais antigo.

Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3· Revoga-se o Decreto de 23 de dezembro de 1992, que
dispõe sobre a substituição de Ministros de Estado em suas ausências
do território nacional.
Brasília, 1· de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
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(4) DECRETO DE I" DE OUTUBRO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp), o imóvel
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 5", alínea h, 6" e15 do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956, e no
Decreto-Lei n" 1.075, de 22 de janeiro de 1970, bem assim o que consta
do Processo n" 53000.011366/96,
DECRETA:
Art. 1" É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp),
área de terreno com 288,42m2 (duzentos e oitenta e oito metros e
quarenta e dois decímetros quadrados), com benfeitorias que perfazem área de 121,50m2 (cento e vinte e um metros cinqüenta decímetros quadrados), situada em zona urbana, na Rua 3, n" 156, Município
de Corumbataí, Estado de São Paulo, matriculada sob número 3.589,
e registrada sob número R.1, no 1" Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo, constando pertencer
a AJecio Gagliardo e Danzila Lazarini Gagliardo, destinada à implantação de estação telefônica da Telecomunicações de São Paulo S.A.
(Telesp).
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo, conforme
demonstrado na planta PT.96.035, de junho/96, tem forma de um
polígono irregular de quatro lados (A,B, C, D, A), e possui as seguintes
características e confrontações, adotando-se o sentido horário para
orientação dos lados, para quem da Rua 3 olha para o imóvel: segmento
AB(frente): faz limite com a Rua 3, mede 15,145m (quinze metros
cento e quarenta e cinco milímetros), tem rumo magnético
33'35'07"NE, deflexão de 90"02'30" à direita em relação ao segmento
anterior AD e forma com este um àngulo interno de 89'57'30"; segmento BC (lado esquerdo): faz limite com Mário Gobesso, mede
20,788m (vinte metros e setecentos e oitenta e oito milímetros), tem
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rumo magnético 50004'48"SE, deflexão de 96"20'05" à direita em
relação ao segmento anterior AR e forma com este um ãngulo interno
de 83°39'55"; segmento CD (fundo): faz limite com irmãs Zamariola,
mede 12,837m (doze metros oitocentos e trinta e sete milimetros), tem
rumo magnético 34001'32"NW, deflexão de 84006'20' à direita em
relação ao segmento anterior BC e forma com este um ãngulo interno
de 95°53'40"; seguimento DA (lado direito): faz limite com herdeiros
de Antônio Maria de Oliveira, mede 20,562m (vinte metros quinhentos e sessenta e dois milímetros), tem rumo magnético 56"27'23"NW,
deflexão de 89°31'05" à direita em relação ao segmento anterior CD e
forma com este um ãngulo interno de 90°28'55", atingindo o ponto
inicial A e fechando o perímetro.
Art. 2" Fica a Telecomunicações Brasileira S.A. (Telebrás) autorizada a promover, na forma da legislação vigente, a desapropriação
do imóvel de que trata este decreto, em favor da Telecomunicações de
São Paulo S.A. (Telesp), com utilização de recursos desta última.
Art. 3" A desapropriação a que se refere este decreto é considerada de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n" 3.365, de 21
de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956,
e do Decreto-Lei n" 1.075, de 22 de janeiro de 1970, para efeito de
imediata emissão de posse.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1"de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(5) DECRETODE1"DEOUTUBRODE1996
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Telecomunicações de São Paulo SA. (Telesp), o imóvel
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 5", alinea h, 6º e 15 do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 dejunho
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de 1941, alterado pela Lei nO 2.786, de 21 de maio de 1956, bem, assim
o que consta do Processo nO 53000.011367/96,
DECRETA:

Art. 1° É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Telecomf?"icações de São Paulo S.A. (Telesp),
área de terreno com 201,04m (duzentos e um metros quadrados e
quatro decímetros quadrados), sem benfeitoria, situada em zona
urbana, na Avenida Ragueb Chohfi, correspondente ao lote número
25, da quadra I, do Jardim Roseli, Distrito de Guaianazes, Município
de São Paulo, Estado de São Paulo, referindo-se à matrícula nO 17.765,
R. 04, de 6 de julho de 1979, do 7°Registro de Imóveis da Comarca de
São Paulo, constando pertencer a Shizuyoshi Tanaka e sua mulher
Tieko Tanaka, destinada à implantação de estação telefônica da
Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp).
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo, conforme
demonstrado na planta nO PT. 96.024, de 8 de maio de 1996, tem a
forma de um polígono irregular a de quatro lados (E, J, I, C, D, E), e
possui as seguintes características e confrontações, adotando-se o
sentido horário para orientação dos lados, para quem da Avenida
Ragueb Chohfi olha para o imóvel. Segmento EJ: faz limite com a
Avenida Ragueb Chohfi, onde mede 8,00 (oito metros), tem rumo
61'35'58"SE, deflete 89'02'42" à direita em relação ao segmento DE,
formando com este ângulo interno de 90'57'18". Segmento JI: faz
límite com o imóvel de propriedade da Telecomunicações de São Paulo
S.A. (Telesp), anteriormente com Raffaele Francesco Caffettani e sua
mulher,. Loreno Caffettani e sua mulher e, Errico Accurso e sua
mulher, mede 25,13m (vinte e cinco metros e treze centímetros), tem
rumo 28'19'38"SW, deflete 89'55'36" à direita em relação ao segmento
JE, formando com este ângulo interno de 90'04'24". Segmento IC: faz
limite com o imóvel de propriedade da Telecomunicações de São Paulo
S.A. (Telesp), anteriormente com Raffaele Francesco Caffettani e sua
mulher, Loreno Caffettani e sua mulher e, Errico Accurso e sua
mulher, mede 3,57m (três metros e cinqüenta e sete centímetros), tem
rumo 61'35'58"NW, deflete 89'02'42" à direita em relação ao segmento IJ, formando com este ângulo interno de 90'57'18". Segmento CD:
faz limite com a propriedade de Francisco Nieto Martins, mede 4,43m
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(quatro metros e quarenta e três centímetros), tem rumo
61°35'58'NW, idêntico ao do IC formando com o segmento DE, ângulo
interno de 90°04'24". Segmento DE: faz limite com a propriedade de
Shizuyoshi Tanaka e sua mulher Tieko Tanaka, mede 25,13m (vinte
e cinco metros e treze centímetros), deflete 89°55'36" à direita em
relação ao segmento DCI, formando com este ângulo interno de
90°57'18".

Art. 2" Fica a Telecomunicações Brasileira S.A. (Telebrás) autorizada a promover, na forma da legislação vigente, a desapropriação
do imóvel de que trata este decreto, em favor da Telecomunicações de
São Paulo S.A. (Telesp), com utilização de recursos desta última.
Art. 3" A desapropriação a que se refere este decreto é considerada de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n" 3.365, de 21
de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956,
para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1" de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(6) DECRETO DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, p.m
favor da Advocacia"Geral da União, crédito
suplementar no valor deR$ 300.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e, tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso I, alínea a, da Lei n" 9.275, de 9
de maio de 1996,
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DECRETA:
Art. I" Fica aberto o Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor da Advocacia-Geral da União, crédito
suplementar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 4.10.1996, pág. 19829.

(7) DECRETO DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena Maxacali, localizada no
Município de Bertópolis, Estado de Minas
Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § I", daLein"6.001,de 19 de dezembro de 1973,eart. 5"do Decreto
n"1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. I" Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena,
destinada à posse permanente do grupo indígena Maxacali, a seguir
descrita:
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a Terra indígena denominada Maxacali, com superficie de
5.305,6719 ha (cinco míl, trezentos e cinco hectares, sessenta e sete
ares e dezenove centiares) e perímetro de 35.086,17 metros (trinta e
cinco míl e oitenta e seis metros e dezessete centímetros), situada no
Município de Bertópolis, Estado de Minas Gerais, que se circunscreve
nos seguinteslimítes: Norte: partindo do Marco Me-Oi, de coordenadas geográficas 16'51'14,974" S e 40'37'27,656"WGr., segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 85'32'08,7" e 1.006,24 metros,
até o Marco MM-06, de coordenadas geográficas 16'51'12,693" S e
40'36'53,746" WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 91'04'22,9" e 976,19 metros, até o Marco MM-07, de
coordenadas geográficas 16'51'13,547" S e 40'36'20,780" WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 41'45'49,1" e
190,30 metros, até o Marco 02/D, de coordenadas geográficas
16'51'08,963" S e 40'36'16,459" WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 41'28'15,5" e 900,36 metros, até o Marco
031D, de coordenadas geográficas 16'50'47,174" S e 40'35'56,132"
WGr., localizado próximo de um barranco; daí, segue com os seguintes
azimutes e distâncias: 102'55'09,9" e 3.077,10 metros, 85'24'24,5" e
514,55 metros, 103'19'58,7" e 254,72 metros, até o Marco MM-14, de
coordenadas geográficas 16'51'11,104" S e 40'33'49,307" WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 22'00'44,3" e
462,37 metros, até o Marco MM-13, de coordenadas geográficas
16'50'57,203" Se 40'33'43,338" WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 79'46'46,3" e 316,58 metros, até o Marco
MM-12, de coordenadas geográficas 16'50'55,456" S e 40'33'32,799"
WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
52'34'49,8" e 362,25 metros, até o Marco MM-ll, de coordenadas
geográficas 16'50'48,369" Se 40'33'23,021"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 96'22'25,0" e 498,88 metros,
até o Marco MM-l0, de coordenadas geográficas 16'50'50,298" S e
40'33'06,287" WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 37'30'29,1" e 401,10 metros, até o Marco MM-09, de
coordenadas geográficas 16'50'40,009" S e 40'32'57,953" WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 89'10'18,5" e
670,25 metros, até o Marco MM-08, de coordenadas geográficas
16'50'39,864" S e 40'32'35,311" WGr.; daí, segue por uma linha reta,
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.

188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996

5408
com azimute e distância de 22°40'13,9" e 411.73 metros, até o Marco
MM-07, de coordenadas geográficas 16°50'27,546" S e 40°32'29,850"
WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
112°10'26,7" e 659,05 metros, até o Marco MM-06, de coordenadas
geográficas 16°50'35,792" Se 40°32'09,299" WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 112°10'30,5" e 996,55 metros,
até o Marco MM-05, de coordenadas geográficas 16°50'48,261" S e
40°31'38,223" WGr.; Leste: do marco antes descrito, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 183°23'44,5" e 683,23 metros,
até o Marco MM-04, de coordenadas geográficas 16°51'10,438" S e
40°31'39,768" WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 237°15'35,3" e 508,32 metros, até o Marco MM-03, de
coordenadas geográficas 16°51'19,274" S e 40°31'54,284" WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 206'52'45,8" e
35,05 metros, até o Ponto D-17, de coordenadas geográficas
16'51'20,287" S e 40'31'54,828" WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 154'35'35,1" e 58,05 metros, até o Ponto
D-16, de coordenadas geográficas 16'51'21,999" S e 40'31'54,000"
WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
129'02'12,9" e 73,36 metros, até o Marco MM-02, de coordenadas
geográficas 16'51'23,517" S e 40'31'52,087" WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 224'57'55,5" e 65,62 metros,
até o Ponto D-15, de coordenadas geográficas 16'51'25,015" S e
40'31'53,666" WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 202'33'26,6" e 75,28 metros, até o Ponto D-14, de coordenadas geográficas 16'51'27,270" S e 40'31'54,660" WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 191'39'23,7" e 216,31
metros, até o Marco MM-01, de coordenadas geográficas 16'51'34,150"
Se 40°31'56,192" WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 317'06'50,2" e 29,36 metros, até o Ponto D-13, de
coordenadas geográficas 16'51'33,445" S e 40'31'56,861" WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 272'40'00,8" e
224,58 metros, até o Ponto D-12, de coordenadas geográficas
16'51'33,049" S e 40'32'04,438" WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 245°54'43,9" e 569,02 metros, até o Ponto
D-11, de coordenadas geográficas 16'51'40,472" S e 40'32'22,049"
WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
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279'44'45,3" e 46,89 metros, até o Marco MC-03, de coordenadas
geográficas 16'51'40,202" 8 e 40'32'23,608" WGr., localizado na margem direita do Córrego Pradinho; daí, segue por este, a jusante, com
uma distância de 2.171,60 metros, até a sua confluência com o Rio
Umburana, no Marco MC-02, de coordenadas geográficas 16'52'45,730"
8 e 40'32'40,845" WGr.; daí, segue por uma linba reta, com azimute e
distância de 128'44'46,9" e 1.069,13 metros, até o Marco 04ID, de
coordenadas geográficas 16'53'07,710" 8 e 40'32'12,848" WGr.; 8ul: do
ponto antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância
de 221'32'33,2" e 321,44 metros, até o Marco 06ID, de coordenadas
geográficas 16'53'15,482" 8 e 40'32'20,114" WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 190'46'09,4" e 136,54 metros, até
o Marco 07/D, de coordenadas geográficas 16'53'19,840" 8 e
40'32'21,012" WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 228'20'02,5" e 1.725,80 metros, até o Marco 081D, de
coordenadas geográficas 16'53'56,833" 8 e 40'33'04,878" WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 271'00'47,6" e
197,81 metros, até o Marco 09/D, de coordenadas geográficas
16'53'56,669" 8 e40'33'11,560"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 207'21'00,5" e 208,23 metros, até o marco l11D, de
coordenadas geográficas 16'54'02,661"8 e 40'33'14,842"WGr.; daí, segue,
por uma linha reta, com azimute e distância de 258'06'52,7" e 411,68
metros, até o Marco 121D, de coordenadas geográficas 16'54'05,316" 8 e
40'33'28,478" WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 177'41'53,8" e 618,22 metros, até o Marco 131D, de coordenadas geográficas 16'54'25,417" 8 e 40'33'27,804" WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 243'33'31,5" e 420,39 metros,
até o Marco 141D, de coordenadas geográficas 16'54'31,409" 8 e
40'33'40,573" WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 322'47'44,6" e 56,98 metros, até o Marco 151D, de coordenadas geográficas 16'54'29,924" 8 e 40'33'41,726" WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 273'38'21,2" e 88,54
metros, até o Marco 161D, de coordenadas geográficas 16'54'29,718"8
e 40'33'44,710"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 358'26'22,0" e 600,80 metros, até a Estaca D-31, de coordenadas geográficas 16'54'10,177" 8 e 40'33'45,102" WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 323'22'46,4" e 35,96
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metros, até o marco 171D, de coordenadas geográficas 16'54'09,232"
Se 40'33'45,819" WGr.; daí, segue, por uma linha reta, com azimute
e distância de 271'44'02,5" e 105,51 metros, até o Marco 181D, de
coordenadas geográficas 16'54'09,101" S e 40'33'49,382" WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 326'05'59,4" e
231,28 metros, até o Ponto D-34, de coordenadas geográficas
16'54'02,823" Se 40'33'53,690" WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 260'10'50,0" e 104,04 metros, até o Ponto
D-37, de coordenadas geográficas 16'54'03,374" S e 40'33'57,159"
WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
294'53'38,2" e 201,67 metros, até o Marco 191D, de coordenadas
geográficas 16'54'00,565" S e 40'34'03,318" WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 280'18'04,3" e 267,91 metros,
até o Marco 201D, de coordenadas geográficas 16'53'58,938" S e
40'34'12,212" WGr.; daí, segue, por uma linha reta, com azimute e
distância de 255'19'03,8" e 312,74 metros, até o Marco 211D, de
coordenadas geográficas 16'54'01,438" S e 40'34'22,455" WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 269'51'18,3" e
493,40 metros, até o Marco 22/D, de coordenadas geográficas
16'54'01,350" S e 40'34'39,128" WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 242'31'16,4" e 86,09 metros, até o Marco
M-Divisa, de coordenadas geográficas 16'54'02,623" S e 40'34'41,720"
WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
236'21'22,1" e 297,52 metros, até o Marco 231D, de coordenadas
geográficas 16'54'07,920" S e 40'34'50,134" WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 255'09'37,3" e 160,27 metros,
até o Marco 241D, de coordenadas geográficas 16'54'09,215" S e
40'34'55,380" WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 285'30'03,0" e 75,62 metros, até o Marco 251D, de coordenadas geográficas 16'54'08,539" S e 40'34'57,831" WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 317'49'31,9" e 584,56
metros, até o Marco Me-03, de coordenadas geográficas 16'53'54,343"
S e 40'35'10,981" WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 251'30'36,4" e 650,77 metros, até o Ponto D-02, de
coordenadas geográficas 16'54'00,895" S e 40'35'31,892" WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 201'04'49,4" e
248,59 metros, até o Ponto D-03, de coordenadas geográficas
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16'54'08,417" S e 40'35'34,977" WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 223'26'52,6" e 175,88 metros, até o Marco
MM-05, de coordenadas geográficas 16'54'12,539" S e 40'35'39,098"
WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
267'17'45,4" e 285,16 metros, até o Ponto D-04, de coordenadas
geográficas 16'54'12,902" S e 40'35'48,727" WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 305'47'29,2" e 438,75 metros,
até o Ponto D-05, de coordenadas geográficas 16'54'04,461" S e
40'36'00,682" WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 224"ü9'35,0" e 470,22 metros, até o Ponto D-06, de
coordenadas geográficas 16'54'15,348" S e 40'36'11,844" WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 264'18'41,0" e
343,21 metros, até o Ponto D-07, de coordenadas geográficas
16'54'16,364" S e 40'36'23,394" WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 311'10'08,2" e 226,28 metros, até o Marco
MM-14, de coordenadas geográficas 16'54'11,473" S e 40'36'29,109"
WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
313'14'56,8" e 1.782,56 metros, até o Marco MC-04, de coordenadas
geográficas 16'53'31,396" S e 40'37'12,642" WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 313'14'49,5" e 150 metros, até
o Ponto D-08, de coordenadas geográficas 16'53'28,024" S e
40'37'16,305" WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 296'28'42,1" e 533,52 metros, até o Marco MM-13, de
coordenadas geográficas 16'53'20,158" S e 40'37'32,374" WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 295'13'41,1" e
999,65 metros, até o Marco MC-05, de coordenadas geográficas
16'53'06,055" S e 40'38'02,809" WGr.; Oeste: do marco antes descrito,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 17'49'22,5" e
578,80 metros, até o Marco MM-12, de coordenadas geográficas
16'52'48,178" S e 40'37'56,669" WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 17'49'15,0" e 996,37 metros, até o Marco
MM-11, de coordenadas geográficas 16'52'17,404" S e 40'37'46,102"
WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
17'49'04,1" e 997,41 metros, até o Marco MM-lO, de coordenadas
geográficas 16'51'46,597"N e 40'37'35,527" WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 13'00'22,9" e 999,62 metros,
até o Marco MC-01, início da descriçâo deste perimetro. Obs.: Este
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descritivo é resultado da unificação das áreas Indígenas Maxacali
Aldeia Água Boa e Maxacali Aldeia Velha do Pradinho. A base
cartográfica utilizada refere-se à folha SE.24-V-A-VI -Rio do Prado,
da Sudene, escala 1:100.000, ano 1977.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República,
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(8) DECRETO DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena Laranjinha, localizada
nos Municípios de Santa Amélia e Abatiá,
Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1·, da Lei n· 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5· do
Decreto n· 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:

Art. 1· Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Indio (Funai) da terra indígena,
destinada à posse permanente dos grupos indígenas Kaíngang e
Guarani, a seguir descrita:
A Terra Indígena denominada Laranjinha, com superfície de
284,2412 ha (duzentos e oitenta e quatro hectares, vinte e quatro ares
e doze centiares) e perímetro de 7.704,86 metros (sete mil, setecentos
e quatro metros e oitenta e seis centímetros), situada nos Municípios
de Santa Amélia e Abatiá, Estado do Paraná, que se circunscreve nos
seguintes limites: Norte: partindo do Marco M-03, de coordenadas
geográficas aproximadas 23°17'21,917" S e 50 0 2 5 ' 2 0 , 9 0 5 " W G r . , situado a margem esquerda do Ribeirão Grande, segue por este, a montanCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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(9) DECRETO DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena Trincheira Bacajá, localizada nos Munidpios de Pacajã, São Félix
do Xingu, Senador José Porftrío e Altamira,
Estado do Pará.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1Q, da Lei n Q 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5Q do
Decreto n Q 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1Q Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da terra indígena,
destinada à posse permanente dos grupos indígenas Xikrim, Araweté, Assurini e Apyterewa, a seguir descrita:
A Terra Indígena denominada Trincheira Bacajá, com superfície
de 1.650.939,2569ha (um milhão, seiscentos e cinqüenta mil, novecentos e trinta e nova hectares, vinte e cinco ares e sessenta e nove
centiares) e perímetro de 646.448,77 metros (seiscentos e quarenta e
seis mil, quatrocentos e quarenta e oito metros e setenta e sete
centímetros), situada nos Municípios de Pacajá, 8ão Félix do Xingu,
8enador José Porfírio e Altamira, Estado do Pará, que se circunscreve nos seguintes limites: Norte: partindo do Ponto 1 de coordenadas geográficas 03'46'56,67"8 e 51'35'45,97"WGr., localizado na
foz do Igarapé 8eca Farinha na margem esquerda do Rio Bacajá,
segue por este, a montante, numa distância de 37.415,20 metros, até o
Ponto 2 de coordenadas geográficas 03'53'17,78"8 e 51"24'38,73"WGr.,
localizado na foz do Igarapé Zinuino, junto à margem direita do Rio
Bacajá; dai, segue pelo citado igarapé, a montante, numa distância de
3.442,06 metros, até o marco 8AT-1002 de coordenadas geográficas
03'51'39,29"8 e 51'24'07,65"WGr., localizado na divisa com o lote 22;
daí, segue por uma linha reta, com azimute de 79"21'00"e distância de
216,68 metros, até o ME-103 de coordenadas geográficas 03'51'37,98"8
e 51'24'00,75''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de
79'21'07" e distância de 1.892,57 metros, até o ME-104 de coordenaCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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das geográficas 03°51'26,62"8 e 51"23'00,43"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute de 79"21'07" e distância de 2.109,67 metros,
até o ME-l05 de coordenadas geográficas 03°51'13,96"8 e
51"21'53,20''WGr.; daí, segue por uma linha reta, COm azimute de
79°20'46" e distância 1.900,95 metros, até o ME-106 de coordenadas
geográficas 03°51'02,54"8 e 51"20'52,62"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute de 03°34'04" e distância de 13,61 metros, até
o ME-09A de coordenadas geográficas 03°51'02,09"8 e 51"20'52,59"
WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 82°01'39" e
distância de 279,11 metros, até o ME-09 de coordenadas geográficas
03°51'00,84"8 e 51°20'43,63''WGr., localizado na divisa com o lote 24;
daí, segue por uma linha reta, com azimute de 172°37'07" e distância
de 4.185,29 metros, até o ME-lO de coordenadas geográficas
03°53'16,02"8 e 51°20'26,25''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 172°36'43" e distância de 836,71 metros, até o ME-11 de
coordenadas geográficas 03°53'43,05''8 e 51"20'22,77"WGr.; localizado na divisa com o lote 29; daí, segue por uma linha reta, com azimute
de 89°53'38" e distância de 2.173,05 metros, até o ME-12 de coordenadas geográficas 03°53'42,94"8 e 51"19'12,31"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute de 89°49'09" e distância de 1.858,72
metros, até o ME-13 de coordenadas geográficas 03°53'42,77"8 e
51°18'12,04''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de
90°00'33" e distância de 1.815,80 metros, até o ME-14 de coordenadas
geográficas 03°53'42,80"8 e 51°17'13,16"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, COm azimute de 90°02'23" e distância de 191,24 metros,
até o marco 8AT-l003 de coordenadas geográficas 03°53'42,81"8 e
51°17'06,96''WGr., localizado na margem esquerda do Rio Anapú
(confronta do 8AT-l002 ao 8AT-l003 com Gleba Bacajá do Incra);
Leste: do marco antes descrito, segue pelo Rio Anapú, a montante,
numa distância de 60.442,47 metros, até o marco 8AT-1122 de coordenadas geográficas 04°12'31,59"8 e 51°03'48,99"WGr., localizado na
cabeceira do referido rio; daí, segue por uma linha reta, com azimute
de 146°31'31" e distância de 58,97 metros, até o ME-15 de coordenadas
geográficas 04°12'33,19"8 e 51"03'47,93"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute de 146°30'13" e distância de 1.940,46 metros,
até o ME-16 de coordenadas geográficas 04°13'25,89"8 e 51°03'13,20"
WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 146°28'22" e
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distância de 2.030,26 metros, até o ME-17 de coordenadas geográficas
04°14'21,02"8 e 51"02'36,82"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 146°25'31" e distância de 1.999,54 metros, até o ME-18 de
coordenadas geográficas 04°15'15,28"8 e 51°02'00,95'WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 146"23'09" e distância de
2.069,42 metros, até o ME-19 de coordenadas geográficas
04°16'11,41"8 e 51"01'23,79"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 146°19'26" e distância de 1.981,04 metros, até o ME-20 de
coordenadas geográficas 04°17'05,10"8 e 51°00'48,15'WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 146°15'41" e distância de
2.097,80 metros, até o ME-21 de coordenadas geográficas
04°18'01,91"8 e 51°00'10,35"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 146°08'11" e distância de 884,83 metros, até o marco
8AT-1123 de coordenadas geográficas 04°18'25,84"8 e 50059'54,36"Wgr.;
daí, segue por uma linha reta acompanhando o meridiano 51, com
azimute de 180°33'56" e distância de 57,85 metros, até o ME-22 de
coordenadas geográficas 04°18'27,73"8 e 50 059'54,38'WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 180°32'58" e distância de
2.736,89 metros, até o ME-23 de coordenadas geográficas
04°19'56,86"8 e 50 059'55,23'WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 180°30'50" e distância de 2.083,57 metros, até o ME-24 de
coordenadas geográficas 04°21'04,72"8 e 50 059'55,83'WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 180"28'52" e distância de
2.003,80 metros, até o ME-25 de coordenadas geográficas
04"22'09,97"8 e 50 059'56,38"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 180"27'14" e distância de 1.896,22 metros, até o ME-26 de
coordenadas geográficas 04°23'11,73"8 e 50059'56,87"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 180"26'02" e distância de
2.001,62 metros, até o ME-27 de coordenadas geográficas
04"24'16,92"8 e 50059'57,36''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 180"24'38" e distância de 1.970,74 metros, até o ME-28 de
coordenadas geográficas 04°25'21,10"8 e 50059'57,82'WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 180°03'18" e distância 134,66
metros, até o ME-29 de coordenadas geográficas 04°26'30,62"8 e
50059'58,29'WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de
180°21'48" e distância de 2.071,47 metros, até o ME-3D de coordenadas geográficas 04"27'38,08"8 e 50059'58,71"WGr.; daí, segue por
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uma linha reta, com azimute de 180°10'19" e distância de 1.963,82
metros, até o ME-31 de coordenadas geográficas 04°28'42,04"8 e
50 0 5 9 ' 5 8 , 9 0 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta, com azimute de
180°08'58" e distância de 1.968,68 metros, até o ME-32 de coordenadas geográficas 04°29'46,15"8 e 50 0 5 9 ' 5 9 , 0 7 " W G r . ; daí, segue por uma
linha reta, com azimute de 180°07'48" e distância de 2.021,17 metros,
até o ME-33 de coordenadas geográficas 04°30'51,98"8 e 50°59'59,22"
WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 180°06'02" e
distância de 1.970,63 metros, até o ME-34 de coordenadas geográficas
04°31'56,16"8 e 50 0 5 9 ' 5 9 , 3 3 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 180°04'28" e distância de 2.026,68 metros, até o ME·35 de
coordenadas geográficas 04°33'02,17"8 e 500 5 9 ' 5 9 , 4 2 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 180°04'00" e distância de
1.949,35 metros, até o ME-36 de coordenadas geográficas
04°34'05,65"8 e 50 0 5 9 ' 5 9 , 4 9 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 180°03'51" e distância de 2.095,38 metros, até o ME-37 de
coordenadas geográficas 04°35'13,89"8 e 500 5 9 ' 5 9 , 5 7 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 180°03'40" e distância de
1.862,66 metros, até o ME-38 de coordenadas geográficas
04°36'14,56"8 e 50 0 5 9 ' 5 9 , 6 3 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 180°03'22" e distância de 2.041,37 metros, até o ME-39 de
coordenadas geográficas 04°37'21,04"8 e 50 0 5 9 ' 5 9 , 7 0 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta, COm azimute de 180°03'27" e distância de
1.459,63 metros, até o ME-40 de coordenadas geográficas
04°38'08,58"8 e 50°59'59,7 4"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 180°03'10" e distância de 2.140,81 metros, até o ME-41 de
coordenadas geográficas 04°39'18,30"8 e 500 5 9 ' 5 9 , 8 1 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta, COm azimute de 180°02'38" e distância de
2.135,09 metros, até o ME-42 de coordenadas geográficas
04°40'27,84"8 e 50 0 5 9 ' 5 9 , 8 6 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 180°02'12" e distância de 1.918,22 metros, até o ME-43 de
coordenadas geográficas 04°41'30,31"8 e 50 0 5 9 ' 5 9 , 9 0 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 179°59'53" e distância de
1.955,12 metros, até o ME-44 de coordenadas geográficas
04°42'33,98"8 e 50 0 5 9 ' 5 9 , 9 0 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 179°59'17" e distância de 2.315,19 metros, até o ME-45 de
coordenadas geográficas 04°43'49,38"8 e 500 5 9 ' 5 9 , 8 8 " W G r . ; daí, segue
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por uma linha reta, com azimute de 179'59'28" e distância de 2.093,99
metros, até o ME-46 de coordenadas geográficas 04'44'57,58"8 e
50'59'59,87"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de
179'59'34" e distância de 88,21 metros, até o marco 8AT-1124 de
coordenadas geográficas 04'45'00,45"8 e 50'59'59,87"WGr.; localizado na margem esquerda de um ramal que dá acesso ao Garimpo do
Manelão; daí, segue por uma linha reta acompanhando o meridiano
51, por uma linha reta, com azimute de 179'59'30" e distância de
115,94 metros, até o ME-47 de coordenadas geográficas 04'45'04,23"8
e 50'59'59,87"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de
179'47'47" e distância de 1.925,67 metros, até o ME-48 de coordenadas geográficas 04'46'06,95"8 e 50'59'59,65''WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute de 179'47'29" e distância de 2.077,84 metros,
até oME-49 de coordenadas geográficas 04'47'14,62"8 e 5O'59'59,40"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute de 179'47'41" e distância
de 1.963,59 metros, até o ME-50 de coordenadas geográficas
04'48'18,57"8 e 50'59'59,18"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 179'47'06" e distância de 2.069,26 metros, até o ME-51 de
coordenadas geográficas 04'49'25,96"8 e 50'59'58,92''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 179'44'47" e distância de
1.987,20 metros, até o ME-52 de coordenadas geográficas
04'50'30,68"8 e 50'59'58,64"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 179'44'44" e distância de 2.158,69 metros, até o ME-53 de
coordenadas geográficas 04'51'40,98"8 e 50'59'58,33''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 179'44'43" e distância de
1.843,36 metros, até o ME-54 de coordenadas geográficas
04'52'41,01"8 e 50'59'58,06"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 179'44'39" e distância de 2.031,70 metros, até o ME-55 de
coordenadas geográficas 04'53'47,18"8 e 50'59'57,77"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute de 179'44'39" e distância de 2.144,08
metros, até o ME-56 de coordenadas geográficas 04'54'57,01"8 e
50'59'57,45"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de
179'44'39" e distância de 2.033,13 metros, até o ME-57 de coordenadas geográficas 04'56'03,22"8 e 50'59'57,16"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute de 179'44'41" e distância de 1.978,34
metros, até o ME-58 de coordenadas geográficas 04'57'07,65"8 e
50'59'56,87"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de
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179'44'47" e distância de 1.998,81 metros, até o ME-59 de coordenadas geográficas 04'58'12,75"8 e 50'59'56,59"WGr.; daí, segue por uma
Jinha reta, com azimute de 179'44'49" e distância de 1.993,76 metros, até
o ME-50 de coordenadas geográficas 04'59'17,68"8 e 50º59'56,30"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute de 179'44'57" e distância
de 1.979,61 metros, até o ME-61 de coordenadas geográficas
05'00'22,15"8 e 50'59'56,02"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 179'45'05" e distância de 2.329,74 metros, até o ME-62 de
coordenadas geográficas 05'01'38,02"8 e 50'59'55,69"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 179'45'07" e distância de
1. 786, 71 metros, até o ME-63 de coordenadas geográficas
05'02'36,21"8 e 50'59'55,44"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 179'47'25" e distância de 2.137,14 metros, até o ME-64 de
coordenadas geográficas 05'03'45,81"8 e 50'59'55,18"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 179'48'21" e distância de
1.899,21 metros, até o ME-65 de coordenadas geográficas
05'04'47,66"8 e 50º59'54,98''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 179'48'28" e distância de 1.979,28 metros, até o ME-66
de coordenadas geográficas 05'05'52,12"8 e 50'59'54,76"
WGr.;daí, segue por uma linha reta, com azimute de 179'48'33"
e distância de 2.084,76 metros, até o ME-67 de coordenadas geográficas 05'07'00,02"8 e 50'59'54,53"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute de 179'48'38" e distância de 2.080,96 metros, até
o ME-68 de coordenadas geográficas 05'08'07,79"8 e 50'59'54,31"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute de 179'52'18" e distância de
1.239,92 metros, até o ME-68A de coordenadas geográficas 05'08'48,17"8
e 50'59'54,22"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de
270'05'01" e distância de 177,27 metros, até o ME-68B de coordenadas
geográficas 05'08'48,16"8 e 5O'59'59,98"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute de 179'50'49' e distância de 737,12 metros, até oME-69
de coordenadas geográficas 05'09'12,17"8 e 5O'59'59,91"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute de 179'50'44" e distância de 123,80
metros, até o Marco 8AT-1l25 de coordenadas geográficas 05'09'16,20"8
e 5O'59'59,90"WGr.;localizadonamargemesquerdadeumramalquedáacesso
ao Garimpo do Manelão; daí, segue por uma linha reta, aoompanhando o
meridiano 51, com azimute de 179"50'29" e distância de 99,29 metros, até o
ME-71 de coordenadas geográficas 05'09'19,44"8 e 50'59'59,89''WGr.;
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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daí, segue por uma linha reta, com azimute de 179°50'24" e distância
de 1.981,87 metros, até o ME-72 de coordenadas geográficas
05°10'23,98"8 e 50059'59,71"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 179°50'15" e distância de 1.991,12 metros, até o ME-73,
de coordenadas geográficas 05°11'28,83"8 e 50059'59,53''WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute de 179°50'10" e distância de
2.085,55 metros, até o ME-74 de coordenadas geográficas
05°12'36,75"8 e 50059'59,34"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 179°35'06" e distância de 1.991,37 metros, até o ME-75 de
coordenadas geográficas 05°13'41,60"8 e 50059'58,87''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 179°35'00" e distância de
2.054,63 metros, até o ME-76 de coordenadas geográficas
05°14'48,51"8 e 50059'58,38"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 179°34'54" e distância de 1.938,48 metros, até o ME-77 de
coordenadas geográficas 05°15'51,64"8 e 50059'57,92''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 179°34'48" e distância de
1.994,84 metros, até o ME-78 de coordenadas geográficas
05°16'56,61"8 e 50059'57,45"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 179°44'34" e distância de 2.114,81 metros, até oME-79 de
coordenadas geográficas 05°18'05,48"8 e 50059'57,14"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute de 179°44'17" e distância de 1.951,28
metros, até o ME-80 de coordenadas geográficas 05°19'09,03"8
50059'56,85"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de
179°44'09" e distância de 2.134,04 metros, até o ME-81 de coordenadas geográficas 05°20'18,53"8 e 50059'56,53"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute de 179°44'08" e distância de 1.629,68 metros,
até o ME-82 de coordenadas geográficas 05"21'11,60"8 e 50°59'56,28"
WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 179°43'58" e
distância de 2.485,84 metros, até o ME-83 de coordenadas geográficas
05"22'32,56"8 e 50059'55,91''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 179°43'57" e distância de 1.607,14 metros, até o ME-84 de
coordenadas geográficas 05°23'24,90"8 e 50059'55,66''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 179°43'54" e distância de
1.990,15 metros, até o ME-85 de coordenadas geográficas
05"24'29,71"8 e 50059'55,36"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 179°43'55" e distância de 2.172,52 metros, até o ME-86 de
coordenadas geográficas 05°25'40,46"8 e 50059'55,03''WGr.; daí, seCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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gue por uma linha reta, com azimute de 182"25'58" e distância de
1.384,04 metros, até o Marco 8AT-1126 de coordenadas geográficas
05"26'25,50"8 e 50"59'56,94"WGr., localizado na margem direita do
Rio Negro; Sul: do marco antes descrito, segue pelo Rio Negro, a
jusante, numa distância de 61.016,44 metros até sua foz no Rio
Bacajá, no Marco 8AT-1127 de coordenadas geográficas
05"23'07,88"8 e 51"23'40,02"WGr.; daí, segue pelo citado rio, a jusante, numa distância de 23.652,47 metros, até a sua foz no Rio Branco
de Cima, no Marco 8AT-1l28 de coordenadas geográficas
05°15'19,76"8 e 51"26'09, 76''WGr.; daí, segue a montante, pelo citado
rio, numa distância de 86.216,13 metros, até o Ponto-13 de coordenadas geográficas 05"20'53,02"8 e 52"00'30,33''WGr., localizado na sua
margem esquerda; Oeste: do ponto antes descrito, segue por uma
linha reta, com azimute de 359"42'39" e distância de 500,00 metros,
até o MC-24 de coordenadas geográficas 05"20'36,74"8 e 52°00'30,39"
WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 359"41'18" e
distância de 5.019,00 metros, até o MC-23 de coordenadas geográficas
05"17'53,31"8 e 52"00'31,01''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 359"41'30" e distância de 4.934,44 metros, até o MC-22 de
coordenadas geográficas 05"15'12,63"8 e 52"00'31,61WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute de 359"41'45" e distância de 5.113,89
metros, até o MC-21 de coordenadas geográficas 05"12'26,11"8 e
52"00'32,22''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de
359"42'17" e distância de 4.881,22 metros, até o Marco 8AT-08 de
coordenadas geográficas 05"09'47,17"8 e 52"00'32,79"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 359"41'05" e distância de
5.076,05 metros, até o MC-20 de coordenadas geográficas
05"07'01,88"8 e 52"00'33,44''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 359"40'50" e distância de 4.919,75 metros, até o MC-19 de
coordenadas geográficas 05"04'21,68"8 e 52"00'34,08"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 359"40'24" e distância de
5.046,93 metros, até o MC-18 de coordenadas geográficas
05"01'37,34"8 e 52"00'34, 76''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 359"40'03" e distância de 4.955,34 metros, até o MC-17 de
coordenadas geográficas 04°58'55,98"8 e 52°00'35,44"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 359°40'02" e distância de
5.010,12 metros, até o MC-16 de coordenadas geográficas
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04°56'12,84"8 e 52°00'36,14"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 359°41'03" e distância de 4.934,27 metros, até o MC-15 de
coordenadas geográficas 04°53'32,17"8 e 52°00'36,78''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 359°41'41" e distância de
5.075,48 metros, até o MC-14 de coordenadas geográficas
04°50'46,90"8 e 52°00'37,41"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 359°42'14" e distância de 4.988,99 metros, até o MC-13 de
coordenadas geográficas 04°48'04,44"8 e 52°00'38,01''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 359°42'46" e distância de
4.484,24 metros, até o MC-12 de coordenadas geográficas
04°45'38,42"8 e 52°00'38,52"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 359044'31" e distância de 4.451,06 metros, até o MC-l1 de
coordenadas geográficas 04°43'13,48"8 e 52°00'38,97"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 359°42'14" e distância de
4.955,02 metros, até o MC-10 de coordenadas geográficas
04°40'32,13"8 e 52°00'39,56"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 359°38'14" e distância de 5.081,20 metros, até o MC-09 de
coordenadas geográficas 04°37'46,68"8 e 52°00'40,37''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 359°37'32" e distância de
1.015.85 metros, até o MC-08 de coordenadas geográficas
04°37'13,60"8 e 52°00'40,54"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 09°27'54" e distância de 79,30 metros, até o Marco 8AT-03
de coordenadas geográficas 04°37'11,05"8 e 52°00'40,11''WGr.; localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação, afluente da
margem esquerda do Igarapé Ipiaçava; daí, segue pelo citado igarapé,
ajusante, numa distância de 37.571,67 metros, até sua foz no Igarapé
Ipiaçava, no Marco 8AT-1131 de coordenadas geográficas
04"20'22,51"8 e 51°58'58,30"WGr.; daí, segue por este, pela sua margem direita, a montante, numa distância de 1.355,98 metros, até o
ME-88 de coordenadas geográficas 04°20'02,81"8 e 51°58'18,93"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute de 46°16'57" e distância
de 1.357,69 metros, até o Marco ME-89 de coordenadas geográficas
04°19'32,07"8 e 151"57'46,83"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 46°06'34" e distância de 1.823,71 metros, até o ME-90 de
coordenadas geográficas 04°18'50,95"8 e 51°57'04,14''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 46°01'47" e distância de
1.941,43 metros, até o ME-91 de coordenadas geográficas
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04°18'07,12"8 e 51°56'18,76''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 46005'12" e distância de 2.035,56 metros, até o ME-92 de
coordenadas geográficas 04°17'21,20"8 e 51°55'31,14"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 45°54'19" e distância de
2.005,03 metros, até o ME-93 de coordenadas geográficas
04°16'35,82"8 e 51°54'44,37''WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute de 45°47'56" e distância de 1.778,62 metros, até o ME-94 de
coordenadas geográficas 04°14'55,49"8 e 51°54'02,96"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 45°46'48" e distância de
236,78 metros, até o Marco 8AT-1132 de coordenadas geográficas
04°15'50,12"8 e 51°53'57,45''WGr.; localizado na cabeceira de um
igarapé sem denominação; daí, segue pelo citado igarapé, a jusante,
numa distância de 46.440,54 metros, até sua foz no Rio Bacajaí, no
Ponto 17 de coordenadas geográficas 04001'12,32"8 e 51°47'24,13"WGr.; daí, segue pelo citado rio, a jusante, numa distância de
29.347,64 metros, até o Marco 8AT-1129 de coordenadas geográficas
03°50'16,40"8 e 51°40'35,87"WGr.; localizado na sua margem direita;
daí, segue por uma linha reta, com azimute de 57°56'25"e distância de
158,08 metros, até o ME-95 de coordenadas geográficas 03°50'13,67"8 e
51°40'31,53"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de
57°54'16" e distância de 792,33 metros, até o ME-96 de coordenadas
geográficas 03°49'59,98"8 e 51°4Q'09,7,5"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute de 57°54'02" e distância de 1.965,52 metros, até o
ME-97 de coordenadas geográficas 03°49'26,01"8e 51"39'15,74"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute de 57°53'43" e distância de
1.942,88 metros, até o ME-98 de coordenadas geográficas
03°48'52,42"8 e 51°38'22,36"WGr,; daí, segue por uma linha reta,
com azimute de 57°53'43" e distância de 165,58 metros, até o Marco
8AT-1l30 de coordenadas geográficas 03°48'49,56"8 e
51°38'17,81"WGr.; localizado na foz de dois igarapés sem denominação; daí, segue pelo igarapé maior, a jusante, numa distâncía de 4.350,00 metros, até sua foz no Igarapé 8eca Farinha; daí,
segue por este, ajusante, numa distância de 2.480,75 metros, até
sua foz no Rio Bacajá, no Ponto-I, inicial da descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas 8A.22-Y-D,
8B.22-X-A e 8B.22-X-C, da D.8.G" e 8B.22-V-B e 8B.22-V-D, do
IBGE, escala 1:250,000, ano 1984 e 1991, respectivamente.
Col. Leis Rep. Fed.Brasil,Brasília, v. 188, n. 10, t, 2, p. 5399-5619, out. 1996

5424
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,2 de outubro de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(10) DECRETO DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Homologo a demarcação administrativa
da Terra Indígena Marechal Bondon, localizada no Município de Paranatinga, Estado
de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1Q, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5Q do
Decreto n" 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1Q Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Naciona! do Índio (Funai) da terra indígena,
destinada à posse permanente do grupo indígena Xavante, a seguir
descrita:
A Terra Indígena denominada Marechal Rondon, com superficie
de 98.500 ha (noventa e oito mil e quinhentos hectares) e perímetro
de 200 Km (duzentos quilômetros), situada no Município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, que se circunscreve nos seguintes
limites: Norte: partindo do Ponto 1 de coordenadas geográficas aproximadas 13°48'25" S e 54°05'00" WGr., situado na confluência do
Córrego Apertado da Serra ou Chicória no Rio Batovi; dai, segue no
sentido montante, pelo braço direito do citado córrego até sua cabeceira, no Ponto 2 de coordenadas geográficas aproximadas 13°48'56"
S e 54°00'45" WGr., daí segue por uma linha reta no azimute de
54°27'44" pela distância de 2.580,70 metros, até O Ponto 3 de coordeCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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nadas geográficas aproximadas 13'48'05" S e 54'00'00" WGr., situado
na cabeceira esquerda do Córrego Arame; daí, segue no sentido
jusante pelo citado córrego até sua confluência no Rio Curisevu, no
Ponto 4 de coordenadas geográficas aproximadas 13'42'25" S e
53'51'04" WGr.; Leste: do ponto antes descrito, segue no sentido
montante pelo Rio Curisevu até a confluência do Córrego Gavião, no
Ponto 5 de coordenadas geográficas aproximadas 14'02'33" S e
53'51'02" WGr.; Sul: do ponto antes descrito, segue no sentido montante pelo Córrego Gavião até sua cabeceira, no Ponto 6 de coordenadas geográficas aproximadas 14'11'50" Se 54'00'45" WGr., daí, segue
por uma linha reta no azimute de 314'05'26" pela distância de
2.227,70 metros até a cabeceira esquerda do Córrego das Pedras, no
Ponto 7 de coordenadas geográficas aproximadas 14'11'02" S e
54'01'40" WGr.; daí, segue no sentido jusante pelo citado córrego até
sua confluência no Rio Batovi, no Ponto 8 de coordenadas geográficas
aproximadas 14'10'10" S e 54'04'40" WGr.; Oeste: do ponto antes
descrito, segue no sentido jusante pelo Rio Batovi até o Ponto 9 de
coordenadas geográficas aproximadas 14'00'58" S e 54'06'40" WGr.,
situado no MP-1, junto a linha divisória da South America Indian
Mission; daí, segue no azimute 311'17' pela distância de 660,00
metros, confrontando com terras da Siam até o MP-8, no Ponto 10 de
coordenadas geográficas aproximadas 14'00'42" S e 54'06'40" WGr.,
situado na margem direita do Rio Batovizinho; daí segue no sentido
jusante pelo citado rio até a confluência do Rio Batovi e por este
jusante até a confluência do Córrego Apertado da Serra ou Chicória
no Ponto 1, inicial da descrição. A Base Cartográfica utilizada está
referendada às folhas SD-21-Z-B-III; SD-22-Y-A-I; SD-21-X-D-VI e
SD-22-V-C-IV, da DSG, escala 1:100.000, ano de 1977.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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(11) DECRETO DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra IndígenaAreões, localizada no Município de Agua Boa, Estado de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § F, da Lei n· 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5· do
Decreto n· 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:

Art. F Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da terra indígena,
destinada à posse permanente do grupo indígena Xavante, a seguir
descrita:
A Terra Indígena denominada Areões, com superfície de 218.515
ha (duzentos e dezoito mil, quinhentos e quinze hectares) aproximadamente e perímetro de 265.604 Km (duzentos e sessenta e cinco
quilômetros e seiscentos e quatro metros) aproximadamente, situada
no Município de Água Boa, Estado de Mato Grosso, que se circunscreve nos seguintes limites: Norte: partindo do Marco M-14, de
coordenadas geográficas aproximadas 14°27'55" S e 52°16'02" WGr.,
situado na faixa de dominio da BR-158, segue por uma linha reta com
azimute e distância aproximados de 96°30' e 6.500 metros, até o Marco
M-21, de coordenadas geográficas aproximadas 14"28'19" S e
52°12'13"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância aproximados de 79°00' e 17.400 metros, até o Marco M-36, de
coordenadas geográficas aproximadas 14°26'40" Se 52°03'03" WGr.,
situado na margem direita de um córrego sem denominação; daí;
segue por este córrego, sentido jusante, até a confluência com o Rio
Borecaia e seguindo por este último pela margem direita, à jusante,
até o Marco M-24, de coordenadas geográficas aproximadas 14°09'08"
S e 51°53'11" WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância aproximados de 90°00' e 2.200 metros, até o Marco M-19, de
coordenadas geográficas aproximadas 14"09'08"S e 51°51'58" WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância aproximados
de 70"00' e 19.400 metros, até o Marco M-157, de coordenadas geográCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out, 1996
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ficas aproximadas 14'05'3S" S e 51°41'56" WGr., situado na confluência do Ribeirão dos Patos com o Rio das Mortes; Leste: do Marco
M-157, segue pelo Rio das Mortes, sentido montante, até o Marco M-I,
de coordenadas geográficas aproximadas 14"26'12" S e 51"44'51"
WGr.; dai, segue por uma linha reta, com azimute e distância aproximados de 264°30' e 20.600 metros, até o Marco M-1S, de coordenadas geográficas aproximadas 14"27'14" S e 51°56'06" WGr.; daí, segue
por uma linha reta, de azimute e distância aproximados de 316°00' e
4.400 metros, até o Marco M-23, de coordenadas geográficas aproximadas 14°25'3S" S e 51°57'52" WGr., situado próximo à margem
direita do Ribeirão dos Patos; daí, segue por uma linha reta, com
azimute e distância aproximados de 190°00' e 12.S00 metros, até o
Marco M-36, de coordenadas geográficas aproximadas 14°32'22" S e
51°59'03" WGr., situado na margem esquerda do Córrego Água Azul;
deste, segue no sentido jusante, até o Marco M-S2, de coordenadas
geográficas aproximadas 14°32'35" S e 51°54'49" WGr., situado na foz
do Córrego Água Azul no Rio das Mortes; Sul: do Marco M-S2, segue
pela margem esquerda do Rio das Mortes, sentido montante, até o
Marco M-4S, de coordenadas geográficas aproximadas 14°3S'54" S e
52°07'21" WGr., situado na foz do Rio Areães; deste, segue por sua
margem esquerda, sentido montante, até o Marco Ml-A, de coordenadas geográficas aproximadas 14°32'15" S e 52°19'52" WGr., situado
na faixa de domínio da Rodovia BR-15S; Oeste: do Marco Ml-A, segue
pela faixa de domínio da referida rodovia, até o Marco M-4, de
coordenadas geográficas aproximadas 14°32'44" S e 52°1S'45" WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância aproximados
de 27°30' e 10.400 metros, acompanhando a faixa de domínio da
BR-15S, até o Marco M-14, início da presente descrição perimétrica.
A Base Cartográfica utilizada está referendada às folhas SD-22-Y-BI; SD-22-Y-B-II; SD-22-Y-B-IV; SD-22-Y-B-V, do IBGE, escala
1:100.000, ano de 19S0.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175" da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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(12) DECRETA DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena Enawenê-Nawê, localizada nos Municfpios de Jutna, Comodoro e
Campo Novo do Pareeis, Estado de Mato
Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § F, da Lei n" 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 5"do Decreto
n" 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:

Art. 1" Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indígena,
destinada à posse permanente do grupo indígena Enawenê-Nawê, a
segnir descrita:
A Terra Indígena denominada Enawenê-Nawê, com superficie de
742.088,6783 ha (setecentos e quarenta e dois mil e oitenta e oito
hectares, sessenta e sete ares e oitenta e três centiares) e perímetro
de 658.522,44 metros (seiscentos e cinqüenta e oito mil, quinhentos e
vinte e dois metros e quarenta e quatro centímetros), situada nos
Municípios de Juína, Comodoro e Campo Novo do Parecis, Estado de
Mato Grosso, que se circunscreve nos seguintes limites: Norte: partindo
do Marco 01-SAT-Ol, de coordenadas geográficas 12'13'15,759" S e
59'44'19,622" WGr., localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação, afluente da margem esquerda do Rio Iquê ou Longniaru, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 302'49'51,74" e 2.185,75
metros, até o Marco 49, de coordenadas geográficas 12'12'36,617" S e
59'45'19,940" WGr., localizado no bordo direito da Rodovia Estadual
MT-319, sentido Vilhena (RO)/Juína-MT; segue pela referida rodovia,
por uma extensão de 100.750,66 metros, até o Marco 02-SAT-02, de
coordenadas geográficas 11'41'11,685" S e 59'11'06,404" WGr.,
localizado no bordo direito da Rodovia MT-319 e na margem
esquerda do Rio Vinte e Um de Abril; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 173'31'23,96" e 19.029,95 metros, até o
Marco 3, de coordenadas geográficas 11'51'27,376" S e 59'10'00,368"
Col. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out, 1996

5429
WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
117°0538,6" e 2.890,15 metros, até o Marco MI, de coordenadas
geográficas 11°52'10,848" S e 59°08'35,718" WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 117°15'10,0" e 1.504,81 metros,
até o Marco MI, de coordenadas geográficas 11°52'33,600" S e
59°07'51,704" WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 119°08'48,5" e 2.330,62 metros, até o Marco MI, de
coordenadas geográficas 11°53'11,035" S e 59°06'44,751" WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 118°36'31,9" e
2.791,24 metros, até o Marco MI, de coordenadas geográficas
11°53'55,121" S e 59°05'24,135" WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 116°57'44,2" e 1.706,18 metros, até o
Marco MI, de coordenadas geográficas 11°54'20,660" S e 59°04'34,087"
WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
117°37'43,3" e 2.021,16 metros, até o Marco MI, de coordenadas
geográficas 11°54'51,589" S e 59°03'35,158" WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 117°12"11,4" e 2.314,18 metros,
até o Marco MI, de coordenadas geográficas 11°55'26,504" S e
59"02'27,415" WGr.; daí, segue por um alinha reta, com azimute e
distância de 118°38'46,9" e 3.240,55 metros, até o Marco MI, de
coordenadas geográficas 11°56'17,727" S e 59°00'53,826" WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 118°13'26,7" e
2.909,84 metros, até o Marco MI, de coordenadas geográficas
11°57'03,105" S e 58°59'29,436" WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 117°20'45,9" e 2.906,01 metros, até o
Marco MI, de coordenadas geográficas 11°57'47,140" S e 58°58'04,454"
WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
114°27'03,8" e 3.317,53 metros, até o Marco MI, de coordenadas
geográficas 11°58'32,515" S e 58°56'24,973" WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância 121°23'22,6" e 1.759,50 metros,
até o Marco 4, de coordenadas 11°59'02,676" S e 58°55'35,546" WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 88°28'34,5"
e 11.935,15 metros, até o Marco 4/A, de coordenadas geográficas
11°58'54,983" S e 58°49'01,154" WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 87°07'59,2" e 2.102,11 metros, até o Marco
5, de coordenadas geográficas 11°58'52,009" S e 58°47'51,740" WGr.,
localizado na cabeceira do Córrego Anasseuina; daí, segue por este,
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no sentido jusante, até a confluência com o Rio Juruena, Ponto
Digitalizado 6, de coordenadas geográficas aproximadas
12'02'55,994" S e 58'36'22,973" WGr.; daí, segue pelo referido rio, no
sentido jusante, até a confluência com o Rio Papagaio, no Ponto
Digitalizado 7, de coordenadas geográficas aproximadas
11'55'15,119" S e 58'27'00,507" WGr.; Leste do ponto antes descrito,
segue pelo Rio Papagaio, no sentido montante, até o Ponto Digitalizado 8, de coordenadas geográficas aproximadas 12'19'35,813" S e
58'29'34,474" WGr., situado na confluência do Rio Saueruina ou Água
Quente; daí, segue por este, no sentido montante, até a confluência
com o Córrego Sapezal, no Ponto Digitalizado 9, de coordenadas
geográficas aproximadas 12'25'40,965" S e 58'31'27,337" WGr.; daí,
segue por este, sentido montante, até a confluência de um igarapé
sem denominação, no Marco lO-SAT-lO, de coordenadas geográficas
12'36'13,263" S e 58'43'01,352" WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 245'22'01,9" e 7.200,76 metros, até o
Marco lO/A, de coordenadas geográficas 12'37'49,503" S e
58'46'38,879" WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 233'45'58,9" e 7.998,85 metros, até o Marco l1-SAT-11,
de coordenadas geográficas 12'40'21,892" S e 58'50'13,751" WGr.;
localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação, afluente da
margem direita do Rio Juruena; Sul: do marco antes descrito, segue
pelo igarapé sem denominação, no sentidojusante, até a sua confluência com o Rio Juruena, no Ponto Digitalizado 12, de coordenadas
geográficas 12'40'05,010" S e 58'55'45,000" WGr.; daí, segue por este,
no sentido jusante, até a confluência com o Rio Camararé, no Ponto
Digitalizado 13, de coordenadas geográficas 12'12'35,023" S e
58'51'58,401" WGr.; daí, segue por este, no sentido montante, até a
confluência com o Rio Doze de Outubro, no Ponto Digitalizado 14, de
coordenadas geográficas 12'21'38,905" S e 59'10'57,993" WGr.; daí,
segue por este, no sentido montante, até o Ponto Digitalizado 15, de
coordenadas geográficas 12'40'58,394" S e 59'48'37,000" WGr.; coincidente com o Marco 10 (PT-04), da Terra Indígena Pirineus de Souza;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 274'53'58,7"
e 10.982,43 metros, até o Ponto Digitalizado 16, de coordenadas
geográficas 12'40'23,994" S e 59'54'39,000" WGr., situado na margem
esquerda de um igarapé sem denominação (Do Ponto 15 ao 16,
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limita-se com a Terra Indígena Pirineus de Souza). Oeste: do ponto
antes descrito, segue pelo referido igarapé, no sentido montante, até
a sua cabeceira, no Marco 17-SAT-17, de coordenadas geográficas
12'38'01,034" S e 59'56'17,044" WGr.; daí segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 34'19'44,0" e 5.561,03 metros, até o Marco
18, de coordenadas geográficas 12'35'32,865" S e 59'54'31,532" WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 36'18'05,0"
e 9.992,62 metros, até o Marco 19, de coordenadas geográficas
12'31'13,133" S e 59'51'12,812" WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 131"39'39,0" e 1.856,05 metros, até o
Marco 20, de coordenadas geográficas 12'31'53,735" S e 59'50'27,361"
WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
37'29'36,0" e 27.414,25 metros, até o Marco 21, de coordenadas
geográficas 12'20'12,096" S e 59'41'07,810" WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 317'58'09,0" e 3.818,25 metros,
até o Marco 22-SAT-22, de coordenadas geográficas 12'18'39,007" S
e 59'42'31,438" WGr.; situado na confluência do Rio Iquê ou Languiaru com um igarapé sem denominação; daí, segue por este, no sentido
montante, até o Marco 01-SAT-Ol, início da descrição deste perímetro. A Base Cartográfica, utilizada refere-se às folhas SC.2I-Y-C;
SC.2I-Y-D; SD.21-V-A e SD.2I-V-B, da Diretoria de Serviço Geográfico, escala 1:250.000, ano 1981.
Art. 2º Fica revogado o item 111 do Decreto nº 86.061, de 2 de
junho de 1981, que criou a Estação Ecológica de Iquê,
Art. 3º Declara que a terra indígena de que trata este decreto,
situada na faixa de fronteira, submete-se ao disposto no art. 20, § 2º
da Constituição.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, auto 1996
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(13) DECRETO DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Cruzeiro
do Sul de Londrina Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Londrina, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6°, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que conta do Processo Administrativo n''
53740.000284193,
DECRETA:

Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei nO
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1° de maio
de 1994, a concessão da Rádio Cruzeiro do Sul de Londrina Ltda.,
outorgada pela Portaria MVOP nO 482, de 20 de outubro de 1959, e
renovada pelo Decreto nO 91.821, de 22 de outubro de 1985, sendo
mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio
de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Londrina, Estado
do Paraná.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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(14) DECRETO DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Cornélio
Procópio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Cornélio Procópio, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
53740.000451/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1" de maio
de 1994, a concessão da Rádio Cornélio Procópio Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP n" 62, de 20 de janeiro de 1947, e renovada pelo
Decreto n" 89.458, de 20 de março de 1984, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Cornélio Procópio, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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(15) DECRETO DE 2 DE OUTUBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Televisão

de Uberlândia Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens - ~ na
Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6·, inciso I, do Decreto n· 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n·
50710.000035/92,
DECRETA:

Art. 1· Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3· da Lei n·
4.117, de 27 de agosto de 1962, por quinze anos, a partir de 5 de
outubro de 1992, a concessão da Rádio Televisão de Uberlândia Ltda.,
outorgada pelo Decreto n· 1.127, de 4 de junho de 1962, e renovada
pelo Decreto n· 80.933, de 5 de dezembro de 1977, sendo mantido o
prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991,
par-a explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens - TV, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas
Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasi!, Brasilia, v. 188, n. 10, t, 2, p. 5399-5619, out. 1996
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(16) DECRETODE7DEOUTUBRODE1996
Suprime o inciso X do art. 1 2 do Decreto
n'97.596, de 30 de março de 1989, que dispõe
sobre terras públicas federais, afetas a uso
especial do Exército.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica suprimido oincisoXdo art. 1º do Decreto nº 97.596,
de 30 de março de 1989, alterado pelo Decreto de 28 de julho de 1994,
que afeta a uso especial do Exército a gleba Rio Pardo, localizada no
Município de Presidente Figueiredo, Estado do Amazonas.
Art. 2º O Ministério da Fazenda, através da Secretaria do Patrimônio da União, adotará as providências necessárias à transferência das terras incorporadas ao Patrimônio da União ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para sua destinação nos
termos das Leis nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 4.947, de 6 de
abril de 1966.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
Raul Belens Jungmann Pinto
(17) DECRETO DE 7 DE E OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazendinha, conhecido como Fazenda Nutrinorte, situado no Município de Imperatriz,
Estado do Maranhão, e dá outras prooidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. la, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazendinha, conhecido como Fazenda Nutrinorte, com área de 2.680,2225 ha (dois mil,
seiscentos e oitenta hectares, vinte e dois ares e vinte e cinco centiares), situado no Município de Imperatriz, objeto dos Registros nOs
R-2-19.381, 11. 43, Livro 2-DJ; R-7-1.368, 11. 123, Livro 2-BU e Matriculas nOs 30.626, 11. 133, Livro 2-GC; 30.887, 11.67, Livro 2-GF e
30.885, 11. 66, Livro 2-GF, todos do Cartório do I" Oficio da Comarca
de Imperatriz, Estado do Maranhão.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e o os implementos agrícolas,bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, ont. 1996
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(18) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Canabrava I e ll, situado no Município de Cotegipe, Estado da Bahia, e dá
outras prcoídéncías.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementarn"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Canabrava
I e II, com área de 1.416,0000 ha (um mil, quatrocentos e dezesseis
hectares), situado no Município de Cotegipe, objeto do Registro nº
R-01-1.733, fi. 230, do Livro 02-F, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Cotegipe, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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(19) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Rita, situado no Município
de Lago do Junco, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Rita,
com área de 300,0000 ha (trezentos hectares), situado no Município
de Lago do Junco, objeto do Registro n'' R-01-593, fi. 297, do Livro 2-B,
do Cartório do Oficio Unico do Termo de Lago do Junco da Comarca
de Lago da Pedra, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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(20) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Preguiça, situado MS Municípios de Matinha e São Vicente de Ferrer, Estado dó Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de refurma
agrária, nos termos dos art. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Preguiça, com área
de 1.420,1600 ha (um mil, quatrocentos e vinte hectares e dezesseis
ares), situado nos Municípios de Matinha e São Vicente de Ferrer,
objeto do Registro n· 01-1.229, tI. 46, Livro 2-C, do Cartório do 1· Oficio
da Comarca de Matinha, Estado do Maranhão.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma da prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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(21) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda LagoAzul, situado no Município de
Carutopera. Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Lago Azul,
com área de 2.995,8428 ha (dois mil, novecentos e noventa e cinco
hectares, oitenta e quatro ares e vinte e oito centiares), situado no
Município de Carutapera, objeto da Matrícula n"122, fi. 131, do Livro
2-A1, do Cartórío do 1" Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de
Carutapera, Estado do Maranhão.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma da prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 7 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(22) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social; para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Braço Grande, situado no Município de Carutapera, Estado do Maranhão, e
dá outras prouídéncíae.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Braço
Grande, com área de 2.996,6110 ha (dois mil, novecentos e noventa e
seis hectares, sessenta e um ares e dez centiares), situado no Município de Carutapera, objeto da Matricula nº 123, fi. 132, do Livro 2-A,
do Cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de
Carutapera, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentámento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(23) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda RanchoAlegre, situada MS Municlpios de Turiaçu e Cândido Mendes, Estado
do Maranhão. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rancho
Alegre, com área de 1.500,4000 ha (um mil, quinhentos hectares e
quarenta ares), situado nos Municípios de Turiaçu e Cândido Mendes,
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objeto do Registro nº R-1-2S1, fi. 2S1, do Livro 2-A, do Cartório do 1º
Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de
Turiaçu, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacionai de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma da prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175º da Independência e 10Sº da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(24) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lagoa da Bananeira, situado no Município
de São Benedito do Rio Preto, Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. S4, inciso IV, e lS4 da Constituição, e nos termos
dos arts. lS e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº S.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos tennos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lagoa da Bananeira,
com área de 1.080,2200 ha (um mil, oitenta hectares e vinte e dois
ares), situado no Município de São Benedito do Rio Preto, objeto do
Registro nº R-03-112, fi. 112, do Livro 2-A, do Cartório do P e 2º Ofício
da Comarca de Urbano Santos, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Refonna Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(25) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado Belo Monte, situado nos Municípios de
Cubati e Pedra Lavrada, Estado da Paraíba,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. lS e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. lS, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº S.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Belo Monte, com área
de 2.242,0000 ha (dois mil, duzentos e quarenta e dois hectares),
situado nos Municípios de Cubati e Pedra Lavrada, objeto do Registro
n" R-04-1.56S, fi. lS2vº, do Livro 2-1, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Soledade, Estado da Paraíba,
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175º da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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(26) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lote n 2 3, Setor Leitão, do PF/JOP, situado
1W Município de Presidente Médici, Estado
de Rondônia,e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lote n Q 3, Setor
Leitão, do PF/ JOP, com área de 2.997,4275 ha (dois mil, novecentos
e noventa e sete hectares, quarenta e dois ares e setenta e cinco
centiares), situado no Município de Presidente Médici, objeto do
Registro n? R-2-2.322, ficha 1, do Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Presidente Médici, Estado de Rondônia.
Art. 2 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máqninas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Q

Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 7 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(27) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazendas Reunidas Vazante, situado noMuniclpio de Itaberaba, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazendas Reunidas
Vazante, com área de 4.581,1634 ha (quatro mil, quinhentos e oitenta
e um hectares, dezesseis ares e trinta e quatro centiares), situado no
Município de Itaberaba, objeto dos Registros nOs R-I a R-9-5369, do
Livro 2-AB, fichas 1 a3, do Cartório do 1· Ofíciodo Registro de Imóveis
e Hipotecas da Comarca de Itaberaba, Estado da Bahia.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
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de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(28) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária; o imóvel rural denominado
Santa Cruz, Situado no Municlpio de Tapiramutá, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Santa Cruz, com área
de 480,0000 ha ( quatrocentos e oitenta hectares), situado no Município de Tapiramutá, objeto do Registro n? R-1-1962, fi. 105, do Livro
2-F, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de
Mundo Novo, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(29) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Dois Rios, Conjunto Conceição, Conceição,
BomSossego- RioBuerarema, São José, Repartimento, situado 1W Municfpio de Ilhéus,
Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constitnição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30·de novembro de 1964, e 2· da Lei n" 8.629, de 25
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Dois Rios, Conjunto
Conceição, Conceição, Bom Sossego - Rio Buerarema, São José,
Repartimento, com área de 423,9910 ha (quatrocentos e vinte e três
hectares, noventa e nove ares e dez centiares), situado no Município
de Ilhéus, objeto dos Registros nOs R-7-6.177, fi. 29, Livro 2K; 27.464,
fi. 92, Livro 3-AU; 28.518, fi. 288, Livro 3-AU; 21.050, fi. 55, Livro
3-AP e Matrículas nOs 305, fi. 315, Livro 2 e 820, fi. 1310, Livro 2-A,
todos do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Primeira
Circunscrição da Comarca de Ilhéus, Estado da Bahia.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(30) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Izabel Paz e TesourasIFazenda Recantão,
situado no Município de Araguapaz, Estado
de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 1B e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" B.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 1B, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" B.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Izabel Paz e Tesouras/Fazenda Recantão, com área de 993,1620 ha (novecentos e noventa e três hectares, dezesseis ares e vinte centiares), situado no
Munícipio de Araguapaz, objeto do Registro n" R-1·l.12B, fi. 47, do
Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis de Araguapaz, Comarca
de Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artígo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175" da Independência e 10B" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(31) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reformo agrária, parte do imóvel rural denominado Loteamento ltaipavas - Lote nº 28,
conhecido comoFazenda Escalada do Norte,
situado no Município de Xinguara, Estado do
Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Loteamento Itaipavas - Lote nº 28, conhecido como Fazenda Escalada do Norte, com
área de 4.356,0000 ha (quatro mil, trezentos e cinqüenta e seis
hectares), situado no Município de Xinguara, objeto da Matrícula nº
1.316, fi. 1, do Livro 2-E, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Xinguara, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 7 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(32) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido

conw Fazenda Manah (Lotes n's 56 e 57),
situado no Munidpio de Santana do Araguaia, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Manah
(Lotes nOs 56 e 57J, com área de 8.712,0000 ha (oito mil, setecentos e
doze hectares), situado no Município de Santana do Araguaia, objeto
dos Registros nOs R-1-2768, fi. I, do Livro 2 e R-I-2769, fi. I, do Livro
2, ambos do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Conceição
do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(33) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Autoriza a Task Brasil - The Abandoned Street Kids OfBrasil Trust a se instalar
no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 1º do art. 11 do Decreto-Lei n'' 4.657, de 4 de setembro de 1942
- Lei de Introdução ao Código Civil, e o que consta no Processo nº
1.336/94-64, do Ministério da Justiça,
DECRETA:
Art. 1a Fica autorizada a instalar-se no Brasil a Task BrasilThe Abandoned Street Kids OfBrasil Trust, com sede em Londres Inglaterra.
Art. 2º As alterações estatutárias posteriores a este ato sujeitam-se à aprovação do Governo da República Federativa do Brasil,
sob pena de cassação da autorização.
Art. 3º Fica a entidade referida no art. 1eobrigada a apresentar
ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano, relatório
circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no
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ano anterior, acompanhado do demonstrativo das receitas e despesas
realizadas no período.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

o anexo está publicado no DO de 8.10.1996, pégs. 20066120068.
(34) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União. em
favor do Ministério da Agricultura, da Abastecimento e da Reforma Agrária. crédito suplementar no valor de R$ 5.495.457,00, para
reforço de dotações consignadas rw vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso I, alínea b, da Lei n· 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Uuião, de que trata
a Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996, em favor do Ministério da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de R$ 5.495.457,00 (cinco milhões, quatrocentos e
noventa e cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e sete reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3' Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados uo DO de 8.10.1996, págs. 20068120069.

(35) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Sedai da União crédito suplementar lU) valor
de R$ 455.186,00, em favor do Ministério da
Saúde, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 455.186,00 (quatrocentos
e cinqüenta e cinco mil, cento e oitenta e seis reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 8.10.1996, pág. 20069.
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(36) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União. em
favor da Câmara dos Deputados, crédito su-

plementar 1W valor de R$ 8.000.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.306, de 17 de setembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor da Câmara dos Deputados, crédito
suplementar no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 8.10.1996, pág. 20070.

(37) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Estado-Maior das Forças
Armadas, crédito suplementar no valor de
R$ 3.400.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
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autorização contida no art. 6·, inciso lI, da Lei n· 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Estado-Maior das Forças Armadas,
crédito suplementar no valor de R$ 3.400.000,00 (três milhões e
quatrocentos mil reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 8.10.1996. pág. 20071.

(38) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União. em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
suplementar no valor de R$ 1.657.459,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso I, alínea a, da Lei n· 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n·9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
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suplementar no valor de R$ 1.657.459,00 (um milhão, seiscentos e
cinqüenta e sete mil, quatrocentos e cinqüenta e nove reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação das dotações indicadas no Anexo II
deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 8.10.1996, pãgs. 20071/20072.

(39) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios, crédito
suplementar no valor de R$ 1.616.331,00,
para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso I, alínea a, e lI, da Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Superior Tribunal de Justiça e da Justiça do Distrito Federal e dos
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Territórios, crédito suplementar no valor de R$ 1.616.331,00 (um
milhão, seiscentos e dezesseis mil, trezentos e trinta e um reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.

Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão dos cancelamentos parciais das dotações orçamentárias indicadas no Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175· da Independência e lOS"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 8.10.1996, págs. 20073/20075.

(40) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de
R$ 251.000,00, para reforço de dotaç5es consignadas 1W vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
comere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso 11, da Lei n· 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:

Art. F Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia,
crédito suplementar no valor de R$ 251.000,00 (duzentos e cinqüenta
e um mil reais), para atender à programação do Anexo I deste decreto.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo 11 deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 8.10.1996, pág. 20075.

(41) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar 1W valor de R$ 5.000.000,00, para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso lI, da Lei nº 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:
Art. 1e Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais),
para atender à programação do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
11 deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 8.10.1996, pág. 20076.

(42) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 360.000.000,00, em fauor do Ministério
da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso I, alínea a, da Lei n" 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 360.000.000,00 (trezentos
e sessenta milhões de reais), para atender às programações indicadas
no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 8.10.1996, pág. 20076/20077.
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(43) DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de utilidade pública o Asilo dos
Velhos e Casa dos Cegos de Linhares, com
sede na Cidade de Linhares rES), e outras
entidades.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1Q da Lei n Q 91, de 28 de agosto de 1935, e 1Q do
Decreto n Q 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1Q São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Asilo dos Velhos e Casa dos Cegos de Linhares, com sede
na Cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo, portador do CGC
n Q 27.472.265/0001-49 (Processo MJ n Q 26.188/95-90);
U - Associação dos Deficientes físicos do Estado de Goiás,
com sede na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, portadora do CGC
n Q 02.917.870/0001-55 (Processo MJ n Q 7.518/93-11);
lU - Centro Espírita Irmã Nice, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC n Q 62.442.132/0001-20
(Processo MJ n Q 20.084194-91);
IV ~ Comunidade Promocional ArcoÍris de Pinhalzinho, com
sede na Cidade de Pinhalzinho, Estado de São Paulo, portadora do
CGC n Q 51.290.187/0001-46 (Processo MJ n Q 13.089/94-94);
V - Creche Comunitária Caiçaras, com sede na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n Q
17.382.979/0001-02 (Processo MJ n Q 12.579/93-47);
VI - Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas,
com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, portadora do
CGC n Q 71.753.263/0001-10 (Processo MJ n Q 26.170/95-24);
VII - Fundação Casa da Cultura de Campo Belo, com sede na
Cidade de Campo Belo, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
n? 23.775.299/0001-51 (Processo MJ n Q 14.512/95-17);
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VIII - Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas de Gastroenterologia, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, portador do CGC n' 61.442.117/0001-10 (Processo MJ n'
8.614194-13);
IX - Instituto Educacional de Jequitinhonha, com sede na
Cidade de Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais, portador do CGC
n' 17.117.961/0001-83 (Processo MJ n' 25.057/95-86);

x - Obras Assistenciais Irmã Clara, com sede na Cidade de
São José dos Campos, Estado de São Paulo, portadora do CGC n'
51.629.202/0001-38 (Processo MJ n' 5.037/94-35);
XI - Real Sociedade Portuguesa de Beneficência, com sede
na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, portadora do CGC n'
46.030.318/0001-16 (Processo MJ nI" 79.150/77);
XII - Sociedade de Amparo ao Menor Casa do Caminho, com
sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portadora do CGC n'
03.604.39410001-85 (Processo MJ n' 10.365/96-15).

Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n' 50.517, de 1961, e a Lei n' 91, de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
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(44) DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituido
pelos Lotes nss 112,113, 120 e 121 do Loteamenta Araguacema - 2ª Etapa, conhecido
como Fazenda Legenda, situado no Munictpio de Araguacena, Estado do Tocantins, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituídos pelos lotes nOs 112,
113, 120 e 121 do Loteamento Araguacena - 2' Etapa, conhecido
como Fazenda Legenda, com área de 6.746,0000 ha (seis mil, setecentos e quarenta e seis hectares), situado no Município de Araguacema,
objeto dos Registros nOs R-04/M-102, fi. 103; R-04/M-103, fi. 104;
R-04/M-106, fi. 107 e R-06/M-090, fi. 91 Vº, todos do Livro 2, do Cartório
de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas da Comarca de
Araguacema, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(45) DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Bom Jardim, situado no Munictpic
de Tapira, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bom Jardim,
com área de 1.099,0664 ha (um mil, noventa e nove hectares, seis
ares e sessenta e quatro centiares), situado no Município de Tapira,
objeto dos Registros nOs R-3-5.518, Livro 2; R-3-6.720, Livro 2; R-210.309, fi. 180, Livro 2; R-1-19.296, fi. 180, Livro 2; R-2-19.309, fi. 180,
Livro 2; R-1-19.875, Livro 2; 19.959, fi. 281, Livro 2 e R-1-19.960, fi.
180, Livro 2, todos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Araxá, Estado de Minas Gerais.
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Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(46) DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Várzea, situado no Municipio de Piripiri, Estado do Piauí, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
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Lei nQ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei nQ 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Várzea, com área de 1.062,0000 ha (um mil, e sessenta e dois hectares), situado no Município de Piripiri, objeto do Registro n Q R-I-3899,
fi. 177, do Livro 2-0, do Cartório do l Q Ofício da Comarca de Piripiri,
Estado do Piauí.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,8 de outubro de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(47) DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Saco/Curtume, situado no Municipio de São
João do Piauí, Estado do Piaut. e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1" Fica declarada de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Saco/Curtume, com
área de 679,2269 ha (seiscentos e setenta e nove hectares, vinte e dois
ares e sessenta e nove centiares), situado no Município de São João
do Piauí, objeto dos Registros nOs 3420 e 3421, fi. 20, do Livro 2-T,
ambos do Cartório do 1e Oficio da Comarca de São João do Piauí,
Estado do Piauí.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 8 de outubro de 1996: 175º da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(48) DECRETODE8DEOUTUBRODE1996
Decreta de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Buique, situado no Municipio de
Bueraremo, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constitnição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Buique, com
área de 366,0200 ha (trezentos e sessenta e seis hectares e dois ares),
situado no Município de Buerarema, objeto do Registro nº R-5-379, fi.
1, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Buerarema, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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(49) DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Poço Redondo/Guarany, situado no Município de Cotegipe, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Poço Redondo/Guarany, com área de 4.100,0000 ha (quatro mil e cem hectares), situado
no Município de Cotegipe, objeto do Registro n Q R-Ol-1.732, fi. 229, do
Livro 2-F, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cotegipe,
Estado da Bahia.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1996; 175 Q da Independência e 108 Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, o. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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(50) DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Boqueirão, situado no Município de
Santa Maria da Boa Vista, Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nQ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei nQ 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado «Fazenda Boqueirão», com área de 1.518,0000 ha (um mil, quinhentos e dezoito
hectares), situado no Município de Santa Maria da Boa Vista, objeto
do Registro n Q R-4-1057, fi. 168, do Livro 2-C, do Cartório do Único
Ofício da Comarca de Santa Maria da Boa Vista, Estado de Pernambuco.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 8 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(5I) DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
conw Estância Coqueiro, situado TW Munictpio de Sant:4.na do Livramento, Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts, 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Estância Coqueiro, com área de 980,1012 ha (novecentos e oitenta hectares, dez ares
e doze centiares), situado no Município de Sant'Ana do Livramento,
objeto da Matrícula nº 11.582, fi. 1, do livro 2 e Registro nºR-1-8.862,
fi. 1, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficíados coma sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, ont. 1996

5474
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,8 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(52)

DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
pelos Engenhos Palmeiras, Penanduba, PedraLavradae Fazenda Suassuna, conhecido
como Usina Jaboatão, situado no Municipio
de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, e dá outras prooídências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts, 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelos Engenhos
Palmeiras, Penanduba, Pedra Lavrada e Fazenda Suassuna, conhecido como Usina Jaboatão, com área de 2.055,9000 ha (dois mil,
cinqüenta e cinco hectares e noventa ares), situado no Município de
J aboatão dos Guararapes, objeto das Matrículas n? 28.854, fi. 30,
Livro 2-FD-2;29.752,fi. 92, Livro 2-FH-2; 34.796, fi. 87, Livro 2-GJ-2;
e 24.745, fi. 1, Livro 2-EG-l, todos do Cartório do I' Ofício de Registro
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Geral de Imóveis e seus anexos da Comarca de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco.
Art 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(53) DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
São Patrício, situado no Município de Catanhede, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe conferem os arts, 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São Patricia, com
área de 1.436,8800ha (um mil, quatrocentos e trinta e seis hectares
e oitenta e oito ares); situado no Município de Catanhede, objeto da
Matrícula nº 334, fi. 100v", do Livro 3-A, do Cartório do Ofício Único
do Termo Judiciário de Catanhede, Comarca de Itapecuru-Mirim,
Estado do Maranhão.
Art 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação, e a área de 10,0000ha
(dez hectares), correspondente à faixa de domínio da Refesa.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevísta na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(54) DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Presídio de Santa Cruz ou Tanque,
situado no Municlpio de Porangatu, Estado
de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts, 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399.5619, out. 1996
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dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Presidia de
Santa Cruz ou Tanque, com área de 5.338,5200 ha (cinco mil, trezentos e trinta e oito hectares e cinqüenta e dois ares), situado no
Município de Porangatu, objeto dos Registros nOs R-07-M-2.050, tI. 29,
2-H; R-ll-M-2.051, tI. 30, Livro 2-H e R-02-M-2.047, tI. 25, livro 2-H,
todos do Cartório do 1e Oficio e Registro Geral de Imóveis da Comarca
de Porangatu, Estado de Goiás.
Art 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t, 2, p. 5399-5619, out. 1996
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(55) DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda João Gonçalves da Lagoa/Sítio
Aroeiras, sitados nos Municípios de Aracati
e Jaguaruana, Estado do Ceará, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts, 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 daLsi nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda João
Gonçalves da Lagoa/SttioAroeiras, com área de 12.519,0000 ha (doze
mil, quinhentos e dezenove hectares), situado nos Municípios de
Aracati e -Iaguaruana, objeto dos Registros nOs R. 19-193, fi. 94, Livro
2-A, do Cartório do 2°Oficio da Comarca de Jaguaruana e R. 10-1318,
fi. 118, Livro 2-E, do Cartório do 2Q Oficio da Comarca de Aracati
Estado do Ceará.
Art 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. lO, t. 2, p. 5399-5619, out, 1996
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Brasília, 8 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
Iepública.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(56) DECRETO DE 8 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Ferraria, situado no Município de
Pimtini; Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts, 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lein" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Ferraria,
com área de 1.072,1500 ha (um mil, setenta e dois hectares e quinze
ares), situado no Município de Piratini, objeto do Registro n· R-13.371, fi. 1/1vº do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Piratini, Estado do Rio Grande so Sul.
Art 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10; t. 2, p. 5399-5619, OUt. 1996
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76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(57) DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituldo
pelo Lote n' 1, do Quinhão 1 da Fazenda
Apucarana Grande.situado TW Município de
Õrtigueira, Estado do Paraná, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ihe conferem os arts, 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelo Lote nº 1, do
Quinhão 1 da Fazendo Apucarana Grande, com área de 1.331,0000
ha (um mil, trezentos e trinta e um hectares), situado no Município
de Ortigueira, objeto do Registro n? R-1-3.716, fi. 1, do Livro 2, do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. !O, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ortigueira, Estado do
Paraná.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados.com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(58) DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituú1o
pelos Lotes n's 161, 165-A, 165-B e 165-CGleba l-Colônia G -Apucaraninha, conhecido como Fazenda Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora de Lourdes, situado no

Munidpio de Tamarana, Estado do Paraná
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts, 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, auto 1996
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Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituido pelos Lotes nOs 161,
165-A, 165-B e 165-C - Gleba 1 - Colônia G - Apucaraninha,
conhecido como Fazenda Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora
de Lourdes, com área de 309.3970 ha (trezentos e nove hectares, trinta
e nove ares e setenta centiares), situado no Município de Tamarana,
objeto dos Registros nOs R-1-7.249, fichas 1,02, 02A e 02B e R-2-16.
103, fichas 1 a 3, ambos do Cartório de Registro de Imóveis - 3º Ofício
da Comarca de Londrina, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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(59) DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
de parte da Gleba 1, da Colônia G, Apucaraninha, conhecido como Rancho São José, situado no Município de Tamarana, Estado do
Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído de Parte da Gleba 1,
da Colônia G, Apucaraninha, conhecido como Rancho São José, com
área de 501,1094ha (quinhentos e um hectares, dez ares e noventa e
quatro centiares), situado no Município de Tamarana, objeto do
Registro nº R-1-22.775, ficha 2, do Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis 3º Oficio da Comarca de Londrina, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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Brasília, 10 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmarui Pinto

(60) DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Rancharia ou Cravo, situado no
Município de Arinos, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2"da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 19 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rancharia
ou Cravo, com área de 1.511,8400 (um mil, quinhentos e onze hectares, e oitenta e quatro ares), situado no Muuicípio de Arinos, objeto
dos Registros n·s 1.303, fi. 248, do Livro 3-B, do Cartório de Registro
de Imóveis e Notas da Comarca de São Romão e R-3-18.867, ficha A,
do Livro 2, do Cartório de Registro Geral de Imóveis e Hipotecas da
Comarca de Unaí, Estado de Minas Geraís.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 10 de outubro de 1996; 175"da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(61) DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constiuudo
pelo Lote n' 1, do Loteamento Fazenda Reunida Caracol, situado no Municipio de Cachoeirinha, Estado do Tocantins, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de [ulho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Cal. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelo Lote nº 1, do
Loteamento Fazenda Reunida Caracol, com área de 2.944,7937 ha
(dois mil, novecentos e quarenta e quatro hectares, setenta e nove
ares e trinta e sete centiares), situado no Município de Cachoeirinha,
objeto do Registro nºR-16-166, fi. 166, Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis e Tabelião de Notas da Comarca de Tocantinópolis, Estado
do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto

(62) DECRETO DE 10 OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Seringal São Sebastião do Anari,
constituído pelas Fazenda São Vicente, Caçula, Rosemeri, Santa Teresa, Primavera e
Lusitânia, situado no Município de Theobroma, Estado de Rondônia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996

5487
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 20 da Lei n· 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Seringal São
Sebastião de Anari, constituído pelas Fazendas São Yicente; Caçula,
Rosemeri, Santa Teresa, Primavera e Luzitânia, com área de
5.999,9491ha (cinco mil, novecentos e noventa e nove hectares, noventa
e quatro ares e noventa e um centiares), situado no Município de
Theobroma, objeto dos Registros n·s R-l/2.657, R-l/2.658, R-l/2.659,
R-l/2.660, R-1f2.661 e R-l/2.662, ficha 1, do Livro 2, todos do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Jaru, Estado de Rondônia.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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(63) DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Tesouras, conhecido como Fazenda Formosatresouras, situado no Munidpio de Ara·
guapaz, Estado de Goiás, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Tesouras, conhecido
como Fazenda Formosa/Tesouras, com área de 676,9300 ha (seiscentos e setenta e seis hectares e noventa e três ares), situado no
Município de Araguapaz, objeto da Matricula n·1.178, fi. 99, do Livro
2-G, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araguapaz,
Estado de Goiás.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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Brasília, 10 de outubro de 1996; 175º da Independência e lOs" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(64) DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Guajará, situado no Município de Senador
Sá, Estado do Ceará, e dá outras providên·
cias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e2º da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Guajará, com área
de 649,0800 ha (seiscentos e quarenta e nove hectares e oito ares),
situado no Município de Senador Sá, objeto dos Registros nºs R-05246, fi. 246, Livro 2-A e R-05-248, fi. 248, Livro 2-A, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Massapê, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
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preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(65) DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Seringal Tocantins - Parte situado TW
Município de Porto Acre, Estado do Acre, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ibe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" de.Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Seringal Tocantins -Parte, com área de 1.800,0000 ha (um mil, oitocentos hectares),
situado no Município de Porto Acre, objeto do Registro n" R-I-I0.149,
fIs. 111v, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Rio Branco, Estado do Acre.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Refonna Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(66) DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Ponderoza, constituú1o pela parte
A, dos Quinhões 2, 3 e 3-A da Fazenda Apucarana Grande, situado TW Município de Ortigueira, Estado do Paraná. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constitnição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos tennos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Ponderoza,
constituído pela Parte A, dos Quinhões 2, 3 e 3·A da Fazenda Apucarana Grande, com ares de 422,8466 ha (quatrocentos e vinte e dois
hectares, oitenta e quatro ares e sessenta e seis centiares, situado no
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Município de Ortigueira, objeto da Matrícula nO 4.228, fi. OI, do Livro
2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ortigueira,
Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1996; 175° da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
(67) DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituú1o
de parte dos Quinhões n's 2, 3 e 3-A da
FazendaApucaranaGrande.situado noMuniclpio de Ortigueira, Estado do Paraná. e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
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Lei nº 4.504, de' 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído de parte dos Quinhões
nOs 2, 3 e 3-A da FazendaApucarana Grande, com área de 5.173,6696
ha (cinco mil, cento e setenta e três hectares, sessenta e seis ares e
noventa e seis centiares), situado no Município de Ortigueira, objeto
das Matriculas nOs 1.511, 1.512 e 1.533, fi. 1, do Livro 2-F, todas do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Ortigueira, Estado do
Paraná.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(68) DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária. o imóvel rural conhecido
como Seringal Tocantins - Parte ou Fazenda Panambi, situado no Municlpio de Porto
Acre, Estado do Acre, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Seringal Tocantins - Parte ou Fazenda Panambi, com área de 2.500,0000 ha (dois
mil e quinhentos hectares), situado no Município de Porto Acre ,
objeto do Registro nº R-1-1.300, fls. 1/1v, do Livro 2, do lºCartório de
Imóveis da Comarca de Rio Branco, Estado do Acre.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(69) DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural derwminado
Fazendas Serra Negra, Bartira 2 11, Serra Ne~
gra 2" e Conjunto Bartira, situado TW Muni·
cipio de ltoetê, Estado da Bahia, e cidoutras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe.conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2"da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazendas Serra Negra,
Bartira 2º, Serra Negra 2º e Conjunto Bartira, com ares de 4.233,0208
ha (quatro mil, duzentos e trinta e três hectares, dois ares e oito
centiares), situado no Município de ltaetê, objeto dos Registros nOs
R-3-564, fi. 197, Livro 2-C; R-1-551, fi. 213, Livro 2-A; R-3-556, fi. 198,
Livro 2-C e R-1-550, fi. 212, Livro 2-A, todos do Cartório de Registro
de Imóveis e hipoteca da Comarca de Andaraí, Estado da Bahia.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como' as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. !O, t. 2, p. 5399-5619, OUt. 1996

5496
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1996; 175°da Independência e 108°da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(70) DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
São MiguellSeridó, situado no Município de
São Bento do Norte, Estado do Rio Grande
do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São Miguel / Seridô,
com área de 4.030,7000 ha (quatro mil, trinta hectares e setenta ares),
situado no Município de São Bento do Norte, objeto dos Registros nOs
R-3-31, Livro, 2,B fi R-I-241, fi. 84, Livro 2-B, ambos do 1° Cartório
Judiciário da Comarca de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande
do Norte.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1996; 175" da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(71) DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 400.000,00, em favor do Ministério da
Saúde, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. S4, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso lI, da Lei n" 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:

Art. I" Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos
mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3· Em decorrência do disposto nos arts. 1· e 2·, fica alterada
a receita do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, na forma
indicada nos Anexos lU e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antônio Rodrigues Tavares
Os anexos estão publicados no DO de 11.10.1996, pág. 20550.

(72) DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1996
Revoga o Decreto de 7 de outubro de
1996, que abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 360.000. 000,00, em favor do Ministério

da Soúde.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1· Fica revogado o Decreto de 7 de outubro de 1996, que
abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 360.000.000,00 em favor do Ministério da Saúde,
em virtude deduplicidade de publicação.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antônio Rodrigues Tavares
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(73) DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de utilidade pública a AmoscAssociação dos Moradores de Silva Campos,
com sede na Cidade de Pompéu (MG), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do
Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. 1e São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Amosc - Associação dos Moradores de Silva Campos,
com sede na Cidade de Pompéu, Estado de Minas Gerais, portadora
do CGC nº 20.928.628/0001-69 (Processo MJ nº 15.733/94-22);
II - Associação Menonita Beneficente (AMB), com sede na
Cidade de Palmeira, Estado do Paraná, portadora do CGC nº
81.078.297/0001-00 (Processo MJ nº 18.632/93-41);
III - Centro Assistencial da Diocese de Toledo, com sede na
Cidade de Toledo, Estado do Paraná, portador do CGC n?
78.679.545/0001-63 (Processo MJ nº 16.706/95-76);
IV - Centro de Estudos Ortopédicos de Passo Fundo, com
sede na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul,
portador do CGC nº 90.781.295/0001-73 (Processo MJ nº 19.660/9401);

v - Fundação Cargill, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 43.829.928/0001-96 (Processo MJ nº 22.919/96-72);
VI - Fundação de Desenvolvimento, Educação e Pesquisa da
Região Celeiro, com sede na Cidade de Três Passos, Estado do Rio
Grande do Sul, portadora do CGC n" 91.997.973/0001-00 (Processo
MJ nº 25.681/95-38);
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VII - Grande Oriente de Minas Gerais, com sede na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portador do CGC n"
17.496.548/0001-77 (Processo MJ n" 24.625/95-21);
VIII - Núcleo Assistencial Irmão Alfredo (Naía), com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC n"
50.866.490/0001-81 (Processo MJ n'' 10.262194-11).
Art. 2" As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no periodo, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5" do Decreto
n" 50.517, de 1961, e a Lei n" 91, de 1935.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de Sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(74) DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1996
Restabelece o titulo de utilidade pública
federal da Casa da Criança de Guará (SP).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição da República Federativa
do Brasil, e tendo em vista o disposto no art. 1"da Lei n" 91, de 28 de
agosto de 1935, enoart. 1"do Decreto n? 50.517, de2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1" É restabelecido o título de utilidade pública federal da
seguinte instituição:
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I - Casa da Criança de Guará, com sede na Cidade de Guará,
Estado e São Paulo, portadora do CGC n· 45.331.998/0001-45 (Processo MJ n· 23.672195-76).

Art. 2· A entidade de que trata este decreto fica obrigada a
apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenha sido
subvencionada, conforme preceitua o art. 5· do Decreto n· 50.517, de
2 de maio de 1961, e a Lei n· 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

(75) DECRETO DE 11 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre a revogação do Decreto n!!
52.689, de 15 de outubro de 1963, que autorizou a Lineae Aéreas Paraguayas (LAP), a
operarnoBrasil. comoempresade transporte
aéreo regular.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n· 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
DECRETA:

Art. 1· Fica revogado o Decreto n· 52.689, de 15 de outubro de
1963, que autorizou a Líneas Aéreas Paraguayas (LAP), de nacionalidade paraguaia, a operar no Brasil, como empresa de transporte
aéreo regular.
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Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lélio Viana Lôbo
(76) DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1996
Cria a Embaixada do Brasil em Baku,
República do Azerbaijão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 84, incisos IV e VII, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" Fica criada a Embaixada do Brasil em Baku, República
do Azerbaijão.
Art. 2" A Missão de que trata o artigo anterior será cumulativa
com a Embaixada do Brasil em Âncara.
Art. 3" Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1996; 1752 da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

(77) DECRETO DE 15 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre concessão de autorização à
Ecuatoriana de Aviación SA., para operar
rw Brasil, como empresa de transporte aéreo
regular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
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na Lei n" 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e no Decreto n" 92.319,
de 23 de janeiro de 1986,
DECRETA:

Art. I" Fica concedida autorização à Ecuatoriana de Aviación
S.A, com sede na cidade de Quito, no Equador, para operar no Brasil,
como empresa de transporte aéreo regular.
Art. 2" Este decreto é acompanhado pelos Atos Constitutivos e
demais documentos mencionados no art. 206, da Lei n" 7.565, de 19
de dezembro de 1986, Código Brasileiro de Aeronáutica, e no art. 2"
do Decreto n" 92.319, de 23 de janeiro de 1986.
Art. 3" O exercício efetivo de qualquer atividade da Ecuatoriana de Aviación S.A., no Brasil, relacionada com os serviços de transporte aéreo regular, objeto desta autorização, fica sujeito à legislação
brasileira, em especial, ao Código Brasileiro de Aeronáutica, respeitados os acordos internacionais, dos quais o Brasil seja signatário.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lélio Viana Lôbo

o anexo está publicado no DO de 16 de outubro de 1996, págs. 21036/21042.
(78) DECRETO DE 15 DE OUTUBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos da União crédito
suplementar no valor de R$ 5.029,000,00, em
favor do Ministério da Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no
orçamento vigente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
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autorização contida no art. 6", inciso H, da Lei n" 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n" 9.275, de
9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
crédito suplementar no valor de R$ 5.029,000,00 (cincomilhões, vinte
e nove mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de remanejamento de dotações entre grupos de
despesas, indicadas no Anexo H deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2", ficam
alteradas as receitas da Fundação Universidade Federal de Uberlândia e da Escola Agrotécnica Federal de São Vicente do Sul, na forma
indicada nos Anexos IH e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação
Brasília, 15 de outubro de 1996; 175"da Independência e 108"da
República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 16.10.1996, págs. 21042121045.

(79) DECRETO DE 15 DE OUTUBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos da União, em
favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 33.520.481,00, para reforço de dotações
consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, auto 1996
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autorização contida no art. 6', inciso 11, da Lei n" 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:
Ari. I" Fica aberto aos Orçamentos da União, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 33.520.481,00 (trinta e três milhões, quinhentos e vinte mil,
quatrocentos e oitenta e um reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulações de dotações, entre grupos de despesa, conforme cancelamentos indicados no Anexo 11 deste decreto, nos
montantes especificados.
.
Ari. 3" Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2", ficam
alteradas as receitas das Instituições Federais de Ensino Superior,
na forma indicada nos Anexos 111 e IV deste decreto, nos montantes
especificados.
Ari. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 16.10.1996, págs. 21045/21056.

(80) DECRETO DE 15 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar lU) valor
de R$ 455.505,00, em favor do Ministério da
Cultura, para reforço de dotaçõo consignada
no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399·5619, out. 1996
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autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 455.505,00 (quatrocentos e cinqüenta e cinco mil, quinhentos e cinco reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
H deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 16.10.1996, pág. 21057

(81) DECRETO DE 15 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito su-

plementar

1W

valor de R$ 13.884.100,00,

para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso IH, alínea c da Lei n' 9.275, de
9 de maio de 1996,
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DECRETA:
Q

Art. 1 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n Q 9.275, de 9 de maio de 1996, em favor do Ministério da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de R$ 13.884.100,00 (treze milbões, oitocentos e
oitenta e quatro mil e cem reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de operação de crédito externa, firmada
entre a União e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Art. 3Q Em decorrência do disposto no art. 1", fica alterada a
receita da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, conforme
Anexo II deste decreto.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de outubro de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexo, estão publicados no DO de 16.10.1996, págs. 21057/21058.

(82) DECRETO DE 15 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Meio Am·
biente, dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar TW valor de
R$ 6.000.000,00, paro retorço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lbe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 6", inciso I, alínea a, da Lei n Q 9.275, de 9 de maio de 1996,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor
de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações consignadas ao
referido órgão, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de outubro de 1996; 175"da Independência e lOS" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 16-10-1996, págs. 21058/21059.

(S3) DECRETO DE 15 DE OUTUBRO DE 1996
Abre 00 Orçamento Fiscal da União.em
favor do Ministério das Comunicações, crédito suplementar no valor de R$ 46.024.397,00,
para reforço de dotações consignadas no vi-

gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. S4, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6",inciso IlI, alínea b, da Lei n" 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Uuião (Lei n"
9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério das ComuniCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399·5619, out. 1996
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cações, crédito suplementar no valor total de R$ 46.024.397,00 (quarenta e seis milhões, vinte e quatro mil, trezentos e noventa e sete
reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior correrão à conta da incorporação de saldos de
exercícios anteriores, conforme Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 16.10.1996,pág. 21059.

(84) DECRETO DE 15 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação e do
Desporto. crédito suplementar no valor de
R$ 16.246,00 para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.275, de 9
de maío de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275,
de 9 de maío de 1996), em favor do Ministério da Educação e do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 16.246,00 (dezesseis
mil, duzentos e quarenta e seis reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação orçamentária constante do Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de outubro de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 16.10.1996, págs. 21059/21060.

(85) DECRETO DE 15 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 481.677,00 em favor do Ministério da
Cultura, para reforço de dotação consignada
TW vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q , inciso I, alínea a, da Lei n" 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. F Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n Q 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Miuistério da
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399·5619, out, 1996
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Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 481.677,00 (quatrocentos e oitenta e um mil, seiscentos e setenta e sete reais), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.

Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo H deste decreto, no montante especificado.
Art. 3· Em decorrência do disposto nos arts. 1" e 2·, fica alterada
a receita da Fundação Nacional de Artes, na forma indicada nos
Anexos IH e IV deste decreto, no montante especificado.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicado noDO de 16.10.1996, pág. 21060.

(86) DECRETO DE 16 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da
Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias 8A., os imóveis que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 5·, alínea h, 6·, 15 e 40 do Decreto-Lei n? 3.365,
de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n· 2.786, de 21 de maio
de 1956,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, ont. 1996
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DECRETA:

Art. l' Ficam declarados de utilidade pública, para fins de
desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.,
os imóveis constituídos de terras, benfeitorias, acessões e outros bens
de propriedade particular, inclusive o domínio útil dos terrenos foreiros, situados nos Municípios de Colinas do Tocantins, Filadélfia,
Babaçulândia e Tocantinópolis, no Estado do Tocantins e nos Municípios de Estreito, Porto Franco, Montes Altos e Imperatriz, no Estado
do Maranhão, necessários à implantação da concessão, segmento
entre o km 95 e o km 461, do trecho Imperatriz-Colinas do Tocantins, representados pelas faixas de terra assinaladas em mosaico cartográfico, a partir de restituição aerofotogramétrica
na escala 1/100.000 conforme plantas de n's 80-DES-000F-910163 a 80-DES-000F-91-0168, constantes do Processo Administrativo MT n' 50000.000818/96-43.
Art. 2' As áreas de terra abrangidas pela desapropriação ou
institnição de servidão de passagem a que se refere o artigo anterior,
possuem um total de 351.220.000,00 m2 (trezentos e cinqüenta e um
milhões, duzentos e vinte mil metros quadrados) e estão delimitadas
pelas coordenadas geográficas dos pontos nºs 1 ao 185, descritas nos
Quadros apresentados a seguir:

Coordenadas geográficas do eixo da ferrovia
trecho Imperatriz-Colinas do Tocantis
1
3
5
7

47"26'30"WGr
5"34'15"8

E=50Qm

47"27'00"WGr
5"39'10"8

E=500m

47"28'15"WGr
5°42'30"8
47"28'15"WGr
5°43'40"8

D=500m

D=500m
D=500m

2

47"26'2O"WGr
5"36'45"8

4

47"27'OO"WGr
5"41'05"8

E=500m

6

47"28'0O"WGr
5°43'10"8

E =500m

47"28'05"WGr
5"44'25"8

E=500m

E=500m
D=500m

E=500m

8

D=500m
E=500m
D_500m
D=500m
D=600m
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47'27'20"WGr
5"44'20"8

D=500m
E=600m

10

11

47'26'50"WGr
5°45'20"8

D=500m
E=600m

13

47°46'20"WGr
5°45'30"8

D-500m

15

47'27'OO"WGr
5°46'45"S

17

9

47"2T25"WGr

D=500m

5°45'00"S

E=60Om

12

47'26'30"WGr
5"45'15"8

D=500m

14

47'26'50"WGr
5°46'00"8

D=500m
E=50Om

D_ 600m
E=400m

16

47'26'45"WGr
5'4T20"8

D_400m
E=600m

47"26'OO''WGr
5"47'50"8

D=600m

18

47'25'45"WGr
5'49'20"8

D=500m
E=500m

47'25'OO"WGr
5'50'30"8

D= GOOm
E=400m

20

47'24'50"WGr
5°54'55"S

E=50Om

47'24'25"WGr
5'59'00"8

D-600m

22

47"24'45"WGr
6000'05"8

D=500m
E=500m

47'25'05''WGr
6'01'00"8

D=400m
E=700m

24

47"24'20"WGr

D=500m
E=500m

47'24'2O"WGr
6'01'45"8

D=500m

26

27

47'24'15"WGr
6'04'lO"S

D=500m
E=500m

29

47'24'15"WGr
6"06'45"8

31
33

19
21
23
25

E=500m

E=400m

E=400m

6'01'10"8
47"23'S5"WGr

E=500m

D=500m

6'02'30"8

D=500m
E=500m

28

47'23'40"WGr
6"05'50"8

D=600m
E=400m

D-400m
E=600m

30

47'24'20"WGr
6'09'35"8

D=400m
E=600m

47'23'45"WGr
6°10'00"8

D-600m
E=400m

32

47'21'50"WGr
6'14'55"8

D_500m
E=500m

47"21'55"WGr

D=500m

34

47"21'25"WGr

6°15'20"S

E=500m

6°16'15"8

D=600m
E=400m

35

47'21'55"WGr
6"17'05"8

D=600m
E=400m

36

47'22'30"WGr
6'17'20"8

D=400m
E=600m

37

47"22'40"WGr

D=400m

38

47"22'25"WGr

D=70Qm

6'lT40"8

E=600m

6°18'35"8

E=400m

47"23'10"WGr

D-400m
E=700m

40

47"22'45"WGr

D_600m

6"19'40"8

E=400m

42

47'23'10"WGr
6'20'55"8

D=60Dm

6'20'10"8

D=400m
E = 700m

47"23'35"WGr

D=500m

44

6"21'35"8

E=600m

47'23'35"WGr
6'22'10"8

E=600m

47'23'00"WGr
6'22'10"8

E=500m

47'23'10"WGr
6'23'00"8

E=500m

47'23'OO"WGr
6'23'35"8

D-500m
E=500m

47'24'20"WGr
6"25'05"8

D_500m
E=70Om

39

6'18'55"8
41
43

45
47

47"23'15"WGr

E=500m

D=600m

46
48

E=500m
D=500m
D_ SOOm
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49

47OZ4'OO"WGr
6"25'45"8

D=700m
E=50Qm

50

47OZ4'20"WGr
6"26'15"8

D=600m

51

47OZ4'30"WGr
6"30'20"8

D:::80Qm
E =400m

52

47OZ6'15"WGr
6"30'50"8

D=400m
E = SDOm

53

47OZ5'55"WGr
6"32'20"8

D=600m

54

47OZ6'55"WGr
6"33'20"8

E = 500m

56

47"2S'35"WGr
6"34'11"S

D= 500m
E = 60Gm

470:2S'32''WGr
6"35'10"8

D= 600m
E=500m

E=40üm

E::: 600m

D=50üm

47"28'03"WGr
6"33'32"8

E= SOOm

47OZB'09"WGr
6"34'31"8

D=500m
E=500m

5B

59

47OZ9'OB"WGr
6"35'23"8

D:::50Qm
E=700m

60

47OZB'4B"WGr
6"3T14"8

D= 600m
E=500m

61

47OZ9'18"WGr
6"3T10"8

D=500m
E = 700m

62

47"29'18"WGr
6"38'00"8

D= 600m

63

47"30'03"WGr
6"38'25"8

D:::50Dm
E = 600m

64

47"29'ST'WGr
6"39'08"8

D= GOOm
E = SOOm

65

47"30'34"WGr
6"39'31"8

D=50Dm

66

47"3D'26"WGr
6"41'48"8

D= 600m

E=700m

68

47"30'13"WGr
6"43'35"8

D=700m
E = 400m

D=500m

70

47"31'12"WGr
6"46'48"8

D=600m
E = 400m

55
57

D=500m

E=500m

E=50Dm

67

47"31'02"WGr
6"43'00"8

D =500m
E=700m

69

47"30'26"WGr
6"45'16"8

E=500m

71

47"31'48"WGr
6'48'06"8

D=600m
E=400m

72

47"31'44"WGr
6"48'35"8

D=700m
E=400m

73

47"32'lO"WGr
6"48'55"8

D=700m
E=400m

74

47"32'10"WGr
6"50'13"8

D=70Om
E=400m

75

47"32'28"WGr
6'50'49"8

D=70Dm
E=400m

76

47"32'17"WGr
6'51'31"8

D=700m

77

47"32'01"WGr
6'51'57"8

78

E=50Qm

47"31'12"WGr
6"51'44"8

E=500m

47"31'02"WGr
6"52'37"8

D=700m
E=40Qm

80

47"31'12"WGr
6"53'11"8

E = SOOm

81

47"30'52"WGr
6"53'48"8

D =700m
E = 400m

82

47"31'28"WGr
6"54'14"8

D= 600m
E = 60am

83

47"31'08"WGr
6"54'57"8

D =700m
E =400m

84

47"31'31"WGr
6"55'13"8

D=500m
E=500m

85

47"31'31"WGr
6"55'41"8

D =600m

86

47"32'43"WGr
6"5T07"8

D=60Dm
E =500m

47"32'27"WGr
6"5T46"8

D =700m

88

47"32'56"WGr
6"59'11"8

D=700m
E=400m

79

87

D=700m

E=400m

E =400m

E=400m
D_700m
D=500m
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89

47"34'05'WGr
47"35'26"WGr
7"01'13"S

D=600m
E=400m
D_ 600m
E=400m

47"36'05'WGr
7'02'01"8

E=400m

7000'05"S

91
93
95
97
99

47"36'22'WGr

D=600m

90

47"35'03'WGr
7'01'08"8

D=700m
E=400m

92

47"35'42'WGr
7'01'48"8

E=400m

94

47"36'05'WGr
7'02'32"8

D=600m
E=400m

47"36'43'WGr
7"03'16"8

D=60Qm
E=400m

47"3T20'WGr
7'04'40"8

E=400m

D=600m
E=400m

96

7"02'43"8

47"36'43'WGr
7'04'14"8

0= 700m
E=400m

98

47"38'22'WGr
7'06'05"8

D-GOOm
E=400m

100

47"38'45'WGr
7'07'00"8

D=500m
E=500m

47'40'20'WGr
7"07'15"S

D=700m

D=700m

47"38'09'WGr

D= 700m

7"06'44"8

E=400m

102

47"39'15'WGr
7"07'35"8

D=500m
E=500m

D=550m
E=500m

104

47'40'50"WGr
7'07'50"8

D=50Qm

47'41'2O"WGr
7'07'30"8

D=500m

106

107

47'42'30'WGr
7'07'15"8

D=550m
E=500m

109

47°45'lO"WGr

7'08'10"8

101
103
105

E=550m

47°41'SO"'WGr
7"07'35"8

E=500m

108

47'44'oo'WGr
7°08'10"8

D=500m
E=500m

D-SOOm
E=500m

110

47'45'15'WGr
7'08'40"8

D=50Dm
E=500m

47'45'25'WGr

D-SOOm

112

47°4S'S5"WGr

7009'20"8

E=500m

7'09'40"8

D-SOOm
E=500m

113

47'46'lO"WGr
7°10'30"8

D=500m
E=500m

114

47'4T45'WGr
7'11'00"8

D=500m
E=600m

115

47°47'45"WGr

D=50Dm
E=500m

116

47'4T30'WGr
7'11'55"8

E=500m

D=500m
E=500m

118

7°12'35"8

47'45'4O"WGr

D=500m

120

7°14'50"8

E=500m

47°44'5ifWGr
7°14'50"8

D= 700m

111

7'11'30"8
117
119
121
123

47'47'40'WGr

E=500m

D=500m

D=500m

47'46'15'WGr

D=500m

7°14'55"8

E=600m

47'45'20'WGr

122

47'44'35'WGr

E=500m

7°15'50"8

D_500m
E=500m
D_500m
E=500m

47'44'OO'WGr

D=500m

124

7°16'20"8

E=500m

47°43'45"WGr
7'17'25"8

D=500m
E=500m

126

47°44'40"WGr

O=500m

7'18'20"8

E=600m

125

47°44'05"WGr

D=500m
E=500m

127

7'18'00"8
47°44'3<rWGr
7'19'00"8

D=500m
E=50Qm

7°15'05"8

128

47°44'S5"WGr

D=500m

7"20'10"8

E=500m
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129

47°44'40"WGr
7020'50"8

D=600m
E=500m

130

47"45'05"WGr
7"22'10"S

D=500m
E = 550m

132

47"4S'15"WGr

D=500m

134

7"23'55"8

E=700m

135

47"43'50"WGr
7024'35"8

D=500m
E=500m

137

47°43'D5"WGr

7026'45"8
139
141

131
133

47°45'05"WGr

D=50Om

7"21'20"8

E=500m

47"44'4O"WGr

D=550m
E=500m

7022'40"8
47"44'OO"WGr

D=55Om

7024'05"8

E=500m

136

47°43'2O"WGr
7024'55"8

D=55Om
E=500m

D=600m
E=500m

138

47"44'3O"WGr

702T35"8

D=50Om
E=700m

47"43'ZO"WGr
7"28'15"8

D=550m
E=50Om

140

47"43'4O"WGr
7"29'20"8

D=500m
E=550m

47"42'20"WGr

D=550m
E=500m

142

47°43'05"WGr

D-500m

7"30'00"8

7"31'55"8

E=500m

47"43'lO"WGr
7"32'20"8

D-500m
E=500m

144

47"43'3O"WGr

7"33'05"8

D_500m
E=500m

47°43'55"WGr
7"33'50"8

D=500m

148

E=500m

47"44'SO"WGr
7"35'40"8

D=50Om
E=550m

47"44'SO"WGr
7"38'00"8

D=500m
E=SOOm

148

47°4S'ZO"WGr

7°41'10"8

D=600m
E=500m

149

47"4T15"WGr
7"43'15"S

D=600m
E =500m

150

47"49'2O"WGr
7°43'40"S

D=500m
E=550m

151

47'S1'40"WGr
7"45'25"8

D=55Om
E=500m

152

47°52'20"WGr
7"45'15"8

D=500m
E=600m

153

47°S2'50"WGr
7°45'55"8

D=600m

154

E=500m

47°53'20"WGr
7"45'55"8

E=500m

155

47"53'40"WGr
7°46'05"8

D=500m
E=500m

156

47"54'OO"WGr
7°46'00"8

D=500m

157

47°54'35"WGr
7"46'20"8

D=500m
E=50Om '

158

47"56'lO"WGr

7°46'30"8

D=500m
E=700m

159

47'56'05"WGr
7°4T40"8

D=SOOm
E=50Om

160

47°56'4O"WGr
7"49'05"8

D=50Om
E=500m

161

47°S6'30"WGr
7°49'30"8

D=500m
E=500m

162

47'56'35"WGr

D=500m

163

47'56'15"WGr
7"50'20"8

165

47'59'00"WGr
7"55'05"8

D=600m
E=500m
D_500m
E=50Om

47°59'50"WGr
7"5T45"8

D=650m
E=500m

168

143
145
147

167

D=50Om

E=500m

7"49'50"8

E=500m

164

47"57'ZO"WGr
7"50'50"8

166

47'59'35"WGr
7"55'40"8

D=500m
E=600m
D_500m

48'OO'25"WGr
7'5T50"8

E=550m
D=500m

E = 650m
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48"OO'35"WGr
7°59'00"8

D_600m
E=500m

170

48"02'4O"WGr
7'59'OO"S

D=500m
E = 550m

172

173

48"04'55"WGr
8"02'2O"S

D=700m
E=500m

175

48"06'30"WGr
8"02'05"S

D=500m

169
171

48"01'50"WGr

D=550m

7<>59'15"8

E=500m

48"03'40"WGr
7'59'lO"S

E=600m

174

48"05'50"WGr
8"02'50"S

D=50Qm
E=50Om

176

48"06'55"WGr
8"03'05"8

D=550m

48"08'40"WGr
08"04'55"S

D=550m
E=500m

E=600m

D=500m

E=5QOm

177

49"08'05"WGr
8"03'25"S

D=500m
E = 550m

178

179

49"09'15"WGr
8"04'55"S

D-50Om
E=600m

180

48"09'25"WGr
8"05'35"S

D=550m
E=500m

181

49'10'35"WGr
8"07'05"S

D=500m

182

E=500m

48'lO'45"WGr
8"07'45"S

D=500m
E=500m

48°11'5Q"WGr
8"08'45"8

184

E =500m

48'U'55"WGr
8"09'25"8

D=50Dm
E=60Om

48'10'58"WGr

D=550m

8°10'49"S

E=500m

183
185

D=500m

-

Art. 3° Fica a Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias
S,A. autorizada a promover, na forma da legislação vigente, com a
utilização de recursos próprios, as desapropriações ou instituição de
servidão de passagem a que se refere o art. 1· deste decreto, estritamente necessárias à Implantação, segurança e manutenção do mencionado segmento, além de áreas de jazidas de materiais de construção, com a finalidade única e exclusiva de emprego na implantação e
conservação da ferrovia,
Art. 4· A observância do prescrito no artigo anterior deverá ser
comprovada ao órgão competente do Ministério dos Transportes.
Art. 5· As desapropriações a que se refere este decreto são
consideradas de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n·
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n· 2.7S6, de 21 de
maio de 1956, para efeito de imediata Imissão de posse.
Art. 6· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de outubro de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides José Saldanha
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(87) DECRETO DE 16 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municipios - recursos sob super.
visão do Ministério da Fazenda, crédito especial no valor de R$ 3.600. 000.000,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. I" da Lei n" 9.310, de 16 de outubro de
1996,
DECRETA:

Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei 9.275, de
9 de maio de 1996), em favor de Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municipios - recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito especial no valor de R$ 3.600.000.000,00 (três
bilhões e seiscentos milhões de reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da emissão de títulos de responsabilidade do
Tesouro Nacional.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de outubro de 1996; 175"da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 17.10.1996, pág. 21132.
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(88) DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda São FranciscolBerigue situado no
M unicipio deRondon6polis, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.
J

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Francisco/Berigue, com área de 1.332,1963 ha (um mil, trezentos e trinta
e dois hectares, dezenove ares e sessenta e três centiares), situado no
Município de Rondonópolis, objeto dos Registros nOs R-2-21.594, R-224.378, R-4-21.l48, R-2-21.l54, R-2-24.377, R-8-18.614, R-2-24.379,
R-2-18.495, R-3-18.385, R-5-20.194, R-3-21.449, R-3-18.522, R-55.811, R-6-21.900 e R-3-18.488, todos do Livro 2, do Cartório do 1º
Ofício e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, Estado de
Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação, e a área de 13,6500 ha
referente a faixa de domínio da Rodovia MT-340.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(89) DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Perdigão, situado no Município de
Campo Verde, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n e 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Perdigão,
com área de 2.262,1141 ha (dois mil, duzentos e sessenta e dois
hectares, onze ares e quarenta e um centiares), situado no Município
de Campo Verde, objeto do Registro n' 9.781, fi. 177, do Livro 2-Al,
do Cartório do l' Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Dom
Aquino, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n 2
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(90) DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado.
Fazenda Barriguda, situado TW Municipio
de Buritis, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n 2
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n 2 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Barriguda,
com área de 4.490,0000 ha (quatro mil, quatrocentos e noventa
hectares), situado no Município de Buritis, objeto das Matrículas n's
17.038, fls. 289/290, Livro 3-P e 16.102, fl. 284, Livro 3-0, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(91) DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Canto Grande} situado rw Município de Recursolândia, Estado do Tocantins,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Canto
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Grande, com área de 2.355,8066 ha (dois mil, trezentos e cinqüenta e
cinco hectares, oitenta ares e sessenta e seis centiares), situado no
Município de Recursolândia, objeto do Registro n· R-2-387, fi. 311v",
Livro 2-E, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itacajá,
Estado do Tocantins.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(92) DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lote n\:! 1 do Loteamento Fazenda São Miguel, conhecido como Fazenda São Miguel,
situado no Município de Taguatinga, Estado
do Tocantins, e dá outras prouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lote nº 1 do Loteamento Fazenda São Miguel, conhecido como Fazenda São Miguel, com
área de 2.401,4386 ha (dois mil, quatrocentos e um hectares, quarenta
e três ares e oitenta e seis centiares), situado no Município de
Taguatinga, objeto do Registro nº R-01-M-1.218, 11. 185/Vº, do Livro
2·F, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas da
Comarca de Taguatínga, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(93) DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado

FazendaBananeira,situado noMunictpio de
Quijingue, Estado da Bahia, e dá outras
pronidéncios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out, 1996

5525
dos arts. 18 e 20 da Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, 22 da
Lei n 2 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar n2
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 12 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b c e d, e 20, inciso VI, da

Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei n 2 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bananeira,
com área de 1.930,7600 ha (um mil, novecentos e trinta hectares e
setenta e seis ares), situado no Município de Quijingue, objeto do
Registro n 2 R-1-4.117, fi. 435, do Livro 2-J, do Cartório de Registro de
Imóveis e Hipotecas da Comarca de Euclides da Cunha, Estado da
Bahia.

Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n 2
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1996; 1752 da Independência e 1082da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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(94) DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazendas Frade Velho, Bandeira, Vereda da
Água Piranga e Ypiranga, situado no Município de Cotegipe, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n a 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazendas Frade
Velho, Bandeira, Vereda da Agua Piranga e Ypiranga com área de
5.206,5000 ha (cinco mil, duzentos e seis hectares e cinqüenta ares),
situado no Município de Cotegipe, objeto dos Registros nOs R-1-l.737,
fls. 234; R-1-l. 736, fi. 233; R-1-l.735, fi. 232 e R-1-l.734, fi. 231, todos
do Livro 2-F, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da
Comarca de Cotegipe, Estado da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrãria
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76 de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, auto 1996
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Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República;
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(95) DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Serana, situado no Município de
Pirenópolis, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Serana, com
área de 3.968,8000ha (três mil, novecentos e sessenta e oito hectares
e oitenta ares), situado no Município de Pirenópolis, objeto do Registro n· R-5-2.613, fi. 93, do Livro 2-0, do Cartório do Tabelião 1· de
Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Pirenópolis, Estado de
Goiás.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Refonna Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(96) DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Colônia, situado TW Munictpio de Padre Bernardo, Estado de Goiás, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Colônia, com área de 590,OOOOha (quinhentos e noventa hectares),
situado no Município de Padre Bernardo, objeto dos Registros nOs
3.272,3.273,3.274,3.275,3.276 e 3.277, fi. 253, 254, 255, 256, 257 e
258, todos do Livro 2-L, do Cartório de Registro de Imóveis e TabelioCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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nato Primeiro de Notas da Comarca de Padre Bernardo, Estado de
Goiás.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
.
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(97) DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural conhecido
como Gleba Mercedes Benz V, situado no
Municipio de Tapurah, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
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Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Gleba Mercedes
Benz V, com área de 38.291,0000 ha (trinta e oito mil, duzentos e
noventa e um hectares), situado no Município de Tapurah, objeto dos
Registros nOs R-1-18.083 e R-1-18.218, fi. 1, ambos do Livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino, Estado
de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(98) DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Passo Dorneles, situado no
Municipio de Pímtini, Estado do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, ont. 1996
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Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Passo
Domeles, com área de 362,0662 ha (trezentos e sessenta e dois
hectares, seis ares e sessenta e dois centiares), situado no Município
de Piratini, objeto dos Registros nOs R-7-2.864, fi. 2, Livro 2; R-1-133,
fi. 1, Livro 2; R-1-3.381, fi. 1, Livro 2 e Matrícula n" 129, fi. 1, Livro
2, todos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piratini,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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(99) DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural referente ao
Lote n' 23, da Gleba n' 6, da imóvel Gançal.
ves Dias, conhecido como Fazenda Valmini,
situado no Munidpio de Lindoeste, Estado
do Paraná, e dá outras providencias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural referente ao Lote nº 23, da Gleba
nº 6, do imóvel Gonçalves Dias, conhecido como Fazenda Valmini com
área de 516,2962 ha (quinhentos e dezesseis hectares, vinte e nove
ares e sessenta e dois centiares), situado no Muuicípio de Lindoeste,
objeto do Registro n' R-6-M-8.596, ficha 212vº, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis do 2º Ofício da Comarca de Cascavel, Estado do
Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(100) DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominadoBomfim, situado 1W Município deAlagoinha,
Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Bonfim, Com área
de 1.069,0000 ha (um mil e sessenta e nove hectares), situado no
Município de Alagoinha, objeto do Registro n" R-5-117, fi. 111, do
Livro n· 2-A-2, do Cartório do Uuico Ofício da Comarca de Alagoinha,
Estado da Paraíba.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
Cal. Leia Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, ont. 1996
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n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamen,
to com a preservação do meio ambiente.

Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(101) DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominadoFazenda Boa Vista, situado no Municipio de
Sapé, Estado da Paraíba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista,
com área de 1.165,0000 ha (um mil, cento e sessenta e cinco hectares),
situado no Município de Sapé, objeto do Registro n·R-19-1.812, fi. 24,
Livro 2-H, conto 2-V, do Cartório Único da Comarca de Sapé, Estado
da Paraíba,
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(102) DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Riachoou Riachodas Pedras, conhecido corrw Fazenda Tabccas, situado no Munictpío de Unat, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Riacho ou
Riacho das Pedras, conhecido como Fazenda Tabocas, com área de
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1.837,0491 ha (um mil, oitocentos e trinta e sete hectares, quatro ares
e noventa e um centiares), situado no Município de Unaí, objeto da
Matrícula nO 24.839, ficha A, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1996; 175° da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(103) DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Jabuticaba, situado nos Municipios de Ando·
rinhas e Jaguarari, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
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Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Jabuticaba, com área
de 1.743,0000 ha (um mil, setecentos e quarenta e três hectares),
situado nos Municípios de Andorinhas e J aguarari, objeto do Registro
n Q R-5-1-3593, fi. 175, Livro 2-M, do Cartório de Registro de Imóveis
e Hipotecas da Comarca de Senhor do Bonfim, Estado da Bahia.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lacra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(104) DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Jabuticaba, situado nos Municípios de Andorinhas e Jaguarari, Estado da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Jabuticaba, com área
de 1.743,0000 ha (um mil, setecentos e quarenta e três hectares),
situado nos Municípios de Andorinhas e Jaguarari, objeto do Registro
nº R-3-1-6141, fi. 75, Livro 2-V, do Cartório de Registro de Imóveis e
Hipotecas da Comarca de Senhor do Bonfim, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(105) DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Conjunto Palestina, situado rw Mu·
nicipio de Wagner, Estada da Bahia, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Conjunto
Palestina, com área de 1.125,6500 ha (um mil, cento e vinte e cinco
hectares e sessenta e cinco ares), situado no Município de Wagner,
objeto dos Registros nOs R-l-1.543, ficha 1, do Livro 2-S e R-l-1.542,
do Livro 2-S, ambos do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas
da Comarca de Lençóis, Estado da Bahia.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados COm a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(106) DECRETO DE 21 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de utilidade pública a Associaçãodos Usuários do Centro Comunitário Ur-

bano, com sede na Cidade de Euclides da
Cunha Paulista (SP), e outra enticlade.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. F da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e I" do
Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. I" São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Associação dos Usuários do Centro Comunitário Urbano,
com sede na Cidade de Euclides da Cunha Paulista, Estado de São
Paulo, portadora do CGC n" 51.393.247/0001-56 (Processo MJ n"
10.242194-11);
11 - Casa de Nossa Senhora do Desterro e de Santo Antonio,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
portadora do CGC n" 29.487.071/0001-42 (Processo MJ n" 18.717/9563).

Art. 2" As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
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tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5" do Decreto
n" 50.517, de2 de maio de 1961, e aLei n"91, de 2S de agosto de 1935.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1996; 175" da Independência e lOS"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

(107) DECRETO DE 21 DE OUTUBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Fazenda e Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municipios, crédito supíementar no valor de R$ 251.099.659,00, para
reforço de dotações consignadas MS vigentes
orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. S4, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", incisos I, alínea a, e IH, alíneas b e d,
da Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. lº Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Fazenda e Transferências a Estados, Distrito Federal
e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 251.099.659,00
(duzentos e cinqüenta e um milhões, noventa e nove mil, seiscentos
e cinqüenta e nove reais), para atender à programação constante dos
Anexos I e H deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de:
I - anulação parcial de dotações no valor de
R$ 20S.944.42S,OO(duzentos e oito milhões, novecentos e quarenta e
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quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais), na forma do Anexo 111
deste decreto;
11 - incorporação de saldos de exercício anteriores de Entidades da Administração Pública Federal indireta, no total de
R$ 41.655.231,00 (quarenta e um milhões, seiscentos e cinqüenta e
cinco mil) duzentos e trinta e um reais);

111 - doação proveniente do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais).

Art. 3º Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam
alteradas as receitas das Entidades da Administração Indireta, conforme demonstrado no Anexo IV deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 22.10.1996, págs. 21453/21457.

(108) DECRETO DE 21 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária. o imóvel rural denominado
Lote n 2 18 do Loteamento Cocal- 2l! Etapa,
situado no Munidpio de Rio Sono, Estado do
Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lote nº 18 do
Loteamento Cocal - 2º Etapa, com área de 1.081.2000 ha (um mil,
oitenta e um hectares e vinte ares), situado no Município de Rio Sono,
objeto da Matrícula nº 81, fi. 81, do Livro 2-A, do Cartório do 1º Oficio
e Registro de Imóveis da Comarca de Tocantínia, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(109) DECRETO DE 21 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural derwminado
Lote n" A-6, originário da subdivisão do ímõvel Reserva, parte da Fazenda Perseverança, situado no Municipio de Marmeleiro, Estado do Paraná, e dá outras pronídéncías.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lote n" A-6, originário da subdivisão do imóvel Reserua, parte da Fazenda Perseverança,
com área de 300,0000 ha (trezentos hectares), situado no Município
de Marmeleiro, objeto do Registro n" R-3-M-16.992, fi. 2, Livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Francisco Beltrão,
Estado do Paraná.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julbo de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1996; 175"da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(110) DECRETO DE 21 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Porangaba - Segunda
Secção, situado no Municlpio de Querência
do Norte, Estado do Paraná, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Porangaba -Segunda Secção, com área de 2.107,8200 ha (dois mil,
cento e sete hectares e oitenta e dois ares), situado no Município de
Querência do Norte, objeto do Registro nº 7.783, do Livro 3-L de
Transcrições das Transmissões, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Loanda, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Onera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(111) DECRETO DE 21 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São Valério - Lote n' 3 do Loteamento São Luiz, situado TW M unicipio de São
Yalerío da Natividade, Estado do Tocantins,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Valéria
- Lote nº 3 do Loteamento São Luiz, com área de 1.879,5369 ha (um
mil, oitocentos e setenta e nove hectares, cinqüenta e três ares e
sessenta e nove centiares), situado no Município de São Valério da
Natividade, objeto do Registro nº R-04-M-242, fi. 242/O, do Livro
02-A, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º deNotas de
São Valério da Natividade, Comarca de Natividade, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal, preferencialmente em gleba. única, de forma a conciliar o assentamento com
a preservação do meio ambiente.

Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(112) DECRETO DE 21 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural derwminado
Fazenda Morro Feio, conhecido como Faaenda Sinhozinho, situado no Município de Guimarânia, Estado de Minas Gerais, e dá outras pronidências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constitnição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Morro Feio,
conhecido como Fazenda Sinhozinho, com área de 626,0667 ha (seisCo\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n, 10, t. 2, p. 5399-5619, out, 1996
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centos e vinte e seis hectares, seis ares e sessenta e sete centiares),
situado no Município de Gnimarânia, objeto dos Registros nOs 11.562,
fi. 175, Livro 3-U e 48.593, fi. 265, Livro 3-AX, ambos do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Patos de Minas, Estado de Minas
Gerais.

Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul BeZens Jungmann Pinto

(113) DECRETO DE 21 DE OUTUBRO DE 1994
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado

Fazenda Refúgio da Aza BrancalRefúgio do
Zabelê, situado no Município de Quijingue,
Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Refúgio da
Aza Branca / Refúgio do Zabelê, com área de 500,0000 ha (quinhentos
hectares), situado no Município de Quijingue, objeto dos Registros n·s
R-1-3967, fi. 133, Livro 2J e R-3968, fi. 135, Livro 2J, ambos do Cartóri o de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Euclides da
Cunha, Estado da Bahia.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmonn. Pinto
(114) DECRETODE21DEOUTUBRODE1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária. o im6vel rural derwminado
Lote n' 40 (Parte) do Loteamento Castanheira, também conhecido como Fazenda Santo
Antônio, situado 1W Municfpio deAroguatins,
Estado doTocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619,out. 1996
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dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar nO
76, de 6 de julbo de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lote n· 40 (Parte) do
Loteamento Castanheira; também conhecido como Fazendo Santo
Antônio, com área de 549,2188 ha (quinhentos e quarenta e nove
hectares, vinte e um ares e oitenta e oito centiares), situado no
Município de Araguatins, objeto do Registro n· R-l/2.143, fi. 43, do
Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1· de
Notas da Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 10, t, 2, p. 5399-5619, out. 1996
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(115) DECRETO DE 21 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Maringá, constituído pelos Lotes
n 's 236-A, 236-B (Parte), ambos da Gleba
Água-Limpa e do Lote n' 2, Gleba 1, 1· Etapa,
do Loteamento Praia Chata, situado 1WS Municipios de Araguatins e Buriti do Tocantins,
Estado do Tocantins, e dá outras pronidêncios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2e da
Lei ne 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n e
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2e da Lei ne 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Maringá,
constituído pelos Lotes nes 236-A, 236-B (Parte), ambos da Gleba
Água Limpa e do Lote ne 2, Gleba 1, l' Etapa, do Loteamento Praia
Chata, com área de 3.279,1554 ha (três mil, duzentos e setenta e nove
hectares, quinze ares e cinqüenta e quatro centiares), situado nos
Municípios de Araguatins e Buriti do Tocantins, objeto dos Registros
nes R-1-745, fi. 145, Livro 2-B; R-1-2.283, fi. 183, Livro 2-G; R-05-746,
fi. 146, Livro 2-B e R-1-2.421, fi. 21, Livro 2-H, todos do Cartório de
Registro de Imóveis e Tabelionato 1e de Notas, da Comarca de
Araguatins e R-2-176, fi. 176, Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis de São Sebastião do Tocantins, Comarca de Augustinópolis,
Estado do Tocantins.
Art. 2e Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(116) DECRETO DE 21 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóuel rural denominado
Fazenda Canto do Sítio - Lote n2 17 do
Loteamento Cabaça, situado no Municfpio
de Recursolôndia, Estado do Tocantins, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Canto do
Sítio - Lote nº 17 do Loteamento Cabaça, com área de 422,3407 ha
(quatrocentos e vinte e dois hectares, trinta e quatro ares e sete
centiares), situado no Município de Recursolândia, objeto do Registro
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t, 2, p. 5399-5619, out. 1996
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n· R-01-010, fi. 6, do Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis e
Anexos da Comarca de Itacajá, Estado do Tocantins.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 21 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(117) DECRETO DE 21 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Independência, situado no Munictpio de Bela Vista, Estado de Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Independência, com área de 1.647,6368 ha (um mil, seiscentos e quarenta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, OUt. 1996
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e sete hectares, sessenta e três ares e sessenta e oito centiares),
situado no Município de Bela Vista, objeto da Matrícula n" 2.119, fi.
2.119, Livro 2, do F Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Bela Vista, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máqninas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(118) DECRETO DE 21 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lote n' 41 (Parte) do Loteamento Castanheira, também conhecido como Fazenda Castanheira, situado no Município de Araguatins,
Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lote nº 41 (Parte) do
Loteamento Castanheira também conhecido como Fazenda Castanheira, com área de 475,2862 ha (quatrocentos e setenta e cinco
hectares, vinte e oito ares e sessenta e dois centiares), situado no
Município de Araguatins, objeto do Registro nº R-1I2,379, fi. 279, do
Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato l' de
Notas da Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(119) DECRETO DE 21 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, da Secretaria deAssuntos Estratégicos e daAdvocaciaGeral da União. crédito suplementar no valor
global de R$ 1.958.411,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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autorização contida no art. 62, inciso I, alínea a, da Lei n· 9.275,.de 9
de maio de 1996,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor da Presidência da República, da
Secretaria de Assuntos Estratégicos e da Advocacia-Geral da União,
crédito suplementar no valor global de R$ 1.958.411,00 (um milhão,
novecentos e cinqüenta e oito mil, quatrocentos e onze reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 22.10.1996, págs. 21460/21464.

(120) DECRETO DE 21 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério de Minas e Energia, cré-

dito suplementar no valor de R$ 245.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso I, alínea a, da Lei ri' 9.275, de 9
de maio de 1996,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n·9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério de Minas e Energia,
crédito suplementar no valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta
e cinco mil reais), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo 11deste decreto, no montante especificado.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 21 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 22.10.1996, págs. 21464121465.

(121) DECRETO DE 21 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$
39.281.032,00, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso 11, da Lei n· 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:

Art. lº Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.275,
de 9 de maio de :996), em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 39.281.032,00 (trinta e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out, 1996
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nove milhões, duzentos e oitenta e um mil, trinta e dois reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação de dotações entre grupos de despesa,
conforme indicada no Anexo H deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. 1" e 2", ficam
alteradas as receitas da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior e da Escola Agrotécnica Federal de
Muzambinho, na forma indicada no Anexo IH e IV deste decreto, nos
montantes especificados.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 21 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 22.10.1996, págs. 21465/21468.

(122) DECRETODE21DEOUTUBRODE1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, crédito suple-

mentar IW valor de R$ 905.000,00, para reforço de dotação consignada 1W vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso HI, alínea c, da Lei n" 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministêrio do
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. !O, t. 2, p. 5399-5619, auto 1996
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Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de
R$ 905.000,00 (novecentos e cinco mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são decorrentes de operação de crédito firmada entre a União
e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird),
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado uo DO de 22.10.1996, pág. 21469.
(123) DECRETO DE 21 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de R$ 858.490,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso 11, da Lei n? 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de R$ 858.490,00 (oitocentos e cinqüenta e oito
mil, quatrocentos e noventa reais), para atender às programações
indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias
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do próprio órgão, indicadas no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.

Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 22.10.1996, págs. 21469/21470.

(124) DECRETO DE 21 DE OUTUBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos da União. em favor
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor
total de R$ 45.175.672,00, para reforço de
dotações consignadas TW vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. S4, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 50, incisos I, alínea a, e Il, da Lei n· 9.275,
de 9 de maio de 1996,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996, em favor do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
R$ 34.572.206,00 (trinta e quatro milhões, quinhentos e setenta e dois
mil, duzentos e seis reais), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2· Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 9.275/96), em favor do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de R$ 10.603.466,00
(dez milhões, seiscentos e três mil, quatrocentos e sessenta e seis
Col. Leis Rep.
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reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 3" Os recursos necessários à execução do disposto nos
artigos anteriores são provenientes do cancelamento parcial das
dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 22.10.1996, pégs. 21470/21471.

(125) DECRETO DE 21 DE OUTUBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos da União, em favor
da Câmara dos Deputados e do Tribunal de

Contas da União, crédito suplementar no
valor global de R$ 2.937.000,00, para reforço
de dotações consignadas nos vigentes orçcmentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso I, alínea a, da Lei n" 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n" 9.275, de
9 de maio de 1996), crédito suplementar no valor global de R$
2.937.000,00 (dois milhões, novecentos e trinta e sete mil reais), sendo
R$ 1.055.000,00 (um milhão, cinqüenta e cinco mil reais) destinados
à Câmara dos Deputados e R$ 1.882.000,00 (um milhão, oitocentos e
oitenta e dois mil reais) ao Tribunal de Contas da União.
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Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias,
indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1996; 175Qda Independência e 108Qda
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 22.10.1996, págs. 21472121473.

(126) DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São Pio/São Paulo, situado no Município de Unaí, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Qda
Lei n Q8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Qda Lei Complementar
n Q76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Qda Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São
Pio/São Paulo, com área de 4.667, 0000 ha (quatro mil, seiscentos e
sessenta e sete hectares), situado no Município de Unaí, objeto dos
Registros nQs R.13-M-00108, R.14-M-00108, R.15-M-00108 e R.16M-00108, fichas B e C, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais.
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Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(127) DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
QuilombolData Boqueirão, também conhecido corrw Quilombo IV. situado rw Municipio
de Altos, Estado do Piaut, e dá outras prooidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n" 8.629, de 25
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. lO, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996

5564
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Quilombo /Data
Boqueirão, também conhecido como Quilombo IV, com área de
329,2198 ha (trezentos e vinte e nove hectares, vinte e um ares e
noventa e oito centiares), situado no Município de Altos, objeto do
Registro nº R-2-M-2061, tI. 29, Livro 2-H, do Cartório do 1º Oficio da
Comarca de Altos, Estado do Piauí.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(128) DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado

Ferraria/Fazenda dosPaivasIPasso da Cruz,
conhecido como Fazenda Passo da Cruz, situado no Municipio de Piratini, Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
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Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2"da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos art. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Ferraria / Fazenda
dos Paivas / Passo da Cruz, conhecido como Fazenda Passo da Cruz,
com área de 314,6800 ha (trezentos e quatorze hectares e sessenta e
oito ares), situado no Município de Piratini, objeto dos Registros nOs
R-1-5.659, fi. 1, Livro 2; R-1-5.658, fi. 1, Livro 2 e R-8-4.575, fi. 1, Livro
2 e Matriculas n" 5.658, fi. 1, Livro 2 e 130, fi. 1, Livro 2, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Piratini, Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 22 de outubro de 1996; 175"da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(129) DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituido
pelas Fazendas Santa Rosa/São Pedro/Craveiro/Santa FélFazendaINovo Acordo conhecido como Fazendas Reunidas Corumbau,
situado no Município de Prado, Estado da
Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelas Fazendas Santa
Rosa / São Pedro / Craveiro/ Santa Fé / Fazenda /Novo Acordo, conhecido como Fazendas Reunidas Corumbau, com área de 2.7 41,0402ha
(dois mil, setecentos e quarenta e um hectares, quatro ares e dois
centiares), situado no Município de Prado, objeto dos Registros n·s
6.415, fi. 92; 6.678, fi. 112; 6.679, 6.682, 6.683 e 6.684, fi. 113, todos
do Livro 3-E, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Caravelas, Estado da Bahia.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nQ
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1996; 1752 da Independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(130) DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Curímã, situado no Municipio de São Paulo

do Potengi, Estado do Rio Grande do Norte,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 22 da
Lei n2 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar n 2
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 12 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei n 2 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Curimã, com área
de 1.392,0000ha (um mil, trezentos e noventa e dois hectares), situado
no Município de São Paulo do Potengi, objeto da Matrícula n 2 1.532,
fi. 140, Livro 2-C, do P Cartório Judiciário da Comarca de São Paulo
do Potengi, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
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preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamsn,
to com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(131) DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre a concessão de autorização
à Líneas Aéreas Paraguayas Sociedad Anônima (Lapsa), para funcionar no Brasil,
como empresa de transporte aéreo regular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e no Decreto nº 92.319,
de 23 de janeiro de 1986,
DECRETA:

Art. 1a Fica concedida autorização à Líneas Aéreas Paraguayas
Sociedad Anóuima (Lapsa), com sede na Cidade de Assunção, no
Paraguai, para funcionar no Brasil, como empresa de transporte
aéreo regular.
Art. 2º Este decreto é acompanhado pelos atos constitutivos e
demais documentos mencionados no art. 206 da Lei nº 7.565, de 19
de dezembro de 1986, Código Brasileiro de Aeronáutica, e no art. 2º
do Decreto nº 92.319, de 23 de janeiro de 1986.
Art. 3º O exercício efetivo de qualquer atividade da Líneas
Aéreas Paraguayas Sociedad Anóuima (Lapsa), no Brasil, relacionada com os serviços de transporte aéreo regular, objeto desta autorização, fica sujeito à legislação brasileira, em especial ao Código Brasileiro de Aeronáutica,respeitados os acordos internacionais, dos quais
o Brasil seja signatário.
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Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicaçãO.
Brasília, 23 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108. da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lélio Viana Lôbo
Os anexos estão publicados no DO de 24.10.1996,págs. 21763/21769.

(132) DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Nossa Senhora das Graças,
situado rw Municfpio de Vila Bela da 8antissima Trindade, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Nossa
Senhora das Graças, com área de 7.575,6095ha (sete mil, quinhentos
e setenta e cinco hectares, sessenta ares e noventa e cinco centiares),
situado no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, objeto da
Matrícula n· 9.847 (remanescente), fi. 1, Livro 2, do Cartório do 1"
Ofício do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda,
Estado de Mato Grosso.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(133) DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
por parte dos Lotes n!!s 1, 2, 3, 4 e 5 e todo o
Lote n!? 9, da Gleba 3, 1ª parte, Seção A, e do
Lote n' 2, lv pnrte, da Seção B da Gleba 3, da
Colônia Xagú, conhecido por Fazenda Recanto ou Estrela, situado TW Município de

Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b c, e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído por parte dos Lotes
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nOs I, 2, 3, 4 e 5 e todo o Lote n" 9, da Gleba 3, I" parte, Seção A, e do
Lote n" 2, I" parte, da Seção B, da Gleba 3, da Colônia Xagú, conhecido
por Fazenda Recanto ou Estrela, com ãrea de 400,OOOOha (quatrocentos hectares), situado no Município de Nova Laranjeiras, objeto dos
Registros nOs R-3-1.394 (remanescente), fi. 213, Livro 2-2-D; R-54.401, fi. 43, Livro 2-1-Q; R-1-9.182, fi. 124, Livro 2-2-AM e R-3-4.403,
fi. 44, Livro 2-1-Q, todos do Cartório de Registro Geral de Imóveis e
Hipotecas da Comarca de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação, e a ãrea de 10,0000 (dez
hectares), referente à faixa de domínio da BR-277.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Refcrma Agrária
Onera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a ãrea de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(134) DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural constituído
pelo Lote n e 26, Loteamento Araguacema, 1~
Etapa, conhecido por Fazenda Santa Rita,
situado no Munidpio de Araguacema, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
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Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelo Lote n· 26,
Loteamento Araguacema, I" Etapa, conhecido por Fazenda Santa
Rita, com área de 178,8000 ha (cento e setenta e oito hectares e oitenta
ares), situado no Município de Araguacema, objeto do Registro n·
R-05-M-1.045, fi. 182, Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis
e 1· Tabelionato de Notas da Comarca de Araguacema, Estado do
Tocantins.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquínas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996
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(135) DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural constituído de
três lotes denominados Tucunaré, situados
na Gleba São José, conhecido como Gleba
Padovaní, situado MS Municfpios de Matupá e Peixoto de Azevedo, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nQ4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Qda
Lei nQ8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Qda Lei Complementar nQ
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,Qinciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Qda Lei n 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído de três lotes denominados Tucunaré, situados na Gleba São José, conhecido como Gleba
Padovani, com área total de 29.969,0000 ha (vinte e nove mil, novecentos e sessenta e nove hectares), situados nos Municípios de Matupá e Peixoto de Azevedo, objeto das Matriculas nQs 2.784, 2.785 e
2.786, ficha 1, todas do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nQ
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(136) DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Fazenda Para Sempre, constituido pelos Lotes nQs 9 do Loteamento Cabaça e 70 CÚJ
Loteamento Paciência, situado no Municipio
de Recursolândia, Estado do Tocantins, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Para
Sempre, constituído pelos Lotes nOs 9 do Loteamento Cabaça e 70 do
Loteamento Paciência, com área de 1.763,1701 ha (um mil, setecentos
e sessenta e três hectares, dezessete ares e um centiare), situado no
Município de Recursolândia, objeto dos Registros nOs R-1-M-388, fi.
234, Livro 2-Ae R-1-M-688, fi. 78v",Livro 2-B, do Cartório do Registro
de Imóveis da Comarca de Itacajá, Estado do Tocantins.
Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1996; 175" da Independência e 1082 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(137) DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Fazenda Mucambo, Lote n Q 35, Loteamento
Curicaca, 2f! Etapa situado no Munictpio de
Mosquito, Estado do Tocantins, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 29 da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado FazendaMucambo, Lote
n" 35, Loteamento Curicaca, 2' Etapa, com área de 2.379,9351 ha
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, BrasiJia, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out. 1996

5576
(dois mil, trezentos e setenta e nove hectares, noventa e três ares e
cinqüenta e um centiares), situado no Município de Mosquito, objeto
do Registro n· R-01-M-844, fi. 248, Livro 2-B, do Cartório de Registro
de Imóveis e 1· Tabelião de Notas da Comarca de Tocantinópolis,
Estado do Tocantins.

Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(138) DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária o imóvel rural conhecido por
Fazenda Santa Maria do Xupé, situado no
Município de Mara Rosa, Estado de Goiás, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Santa
Maria do Xupé, com área de 1.123,8408 ha (um mil, cento e vinte e
três hectares, oitenta e quatro ares e oito centiares), situado no
Município de Mara Rosa, objeto do Registro n" R-ll-M-420, fi. 121,
Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato I" de
Notas da Comarca de Mara Rosa, Estado de Goiás.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(139) DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
São Mateus, situado no Município de Jerumenha, Estado do Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribnições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n.
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São Mateus, com
área de 7.823,3520 ha (sete mil, oitocentos e vinte e três hectares,
trinta e cinco ares e vinte centiares), situado no Municipio de Jerumenha, objeto da Matrícula n· 1.882, fi. 5, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Jerumenha, Estado do Piauí.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliaro assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399.5619, out. 1996
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(140) DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural conhecido
como Seringal Tocantins - Parte ou Antimary I, situado no Município de Porto Acre,
Estado do Acre, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2°da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Seringal Tocantins - Parte ou Antimary I, com área de 7.000,0000 ha (sete mil
hectares), situado no Município de Porto Acre, objeto do Registro nO
R-9-M-7.749, fi. 2v", do Livro 2, do 1°Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Rio Branco, Estado do Acre.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1996; 175°da Independência e 108°da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, out, 1996
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(141) DECRETO DE 24 DE OUTUBRO DE 1996
Autoriza o Banco do Nordeste do Brasü
8A. a promover aumento de seu capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, considerando as disposições da Lei n" 9.094, de 14 de setembro de 1995, e tendo em vista o
disposto no Decreto-Lei n" 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:

Art. 1" Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. autorizado a
promover aumento de seu capital social, mediante subscrição de
novas ações, no valor de até R$ 280.000.000,00 (duzentos e oitenta
milhões de reais).
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1996, 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

(142) DECRETO DE 24 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Fazenda Mussurepe, situado no Munic!pio
de Lagarto, Estado de Sergipe, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos teTInOS dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Mussurepe,
com área de 556,6000 ha (quinhentos e cinqüenta e seis hectares e
sessenta ares), situado no Município de Lagarto, objeto da Matrícula
n· 4.923, fi. 123, Livro 2-R, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Lagarto, Estado de Sergipe.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(143) DECRETO DE 24 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Maria da Lage, situado no
Municlpio de Poço Verde, Estado de Sergipe,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Maria da Lage, com área de 424,0000 ha (quatrocentos e vinte e
quatro hectares), situado no Município de Poço Verde, objeto da
Matrículan' 860, fi. 262, Livro 2-C, do Cartório do l' Oficiodo Registro
Imobiliário da Comarca de Simão Dias, Estado de Sergipe.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior li pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5399-5619, OUt. 1996

5583
(144) DECRETO DE 24 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Fazenda Aurora da Serra. situado no Muni-

clpio de Apodi, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Aurora da
Serra, com área de 1.886,0000 ha (um mil, oitocentos e oitenta e seis
hectares), situado no Município de Apodi, objeto do Registro n' R-lM-4.633, fi. 106, Livro 2-23, do Primeiro Cartório Judiciário de
Registro de Imóveis, Titulos, Documentos e Pessoas Jurídicas da
Comarca de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(145) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1996
Rerwva a concessão da Rádio Planalto
de Araguari Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Araguari, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ihe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
50710.000882193,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de
novembro de 1993, a concessão da Rádio Planalto de Araguari Ltda.,
outorgada pelo Decreto n' 47.588, de 5 de janeiro de 1960, e renovada
pelo Decreto n' 88.917, de 25 de outubro de 1983, sendo mantido o
prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Araguari, Estado de Minas
Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus reguIamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
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Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(146) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Clube de
Mirandópolis Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cídade de Mirand6polis, Estado de SiW Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6Q, inciso I, do Decreto n Q 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n Q
50830.000398/94,
DECRETA:
Art. F Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3Q, da Lei n Q
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de F de maio
de 1994, a concessão da Rádio Clube de Mirandópolis Ltda., outorgada, originariamente, pela Portaria MJNI n Q 181-B, de 11 de abril de
1962, e renovada pelo Decreto n? 90.099, de 23 de agosto de 1984,
sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10
de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Mirandópolis,
Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2Q Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3Q do art. 223 da Constituição.
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(147) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Clube de
Mocaca, para explorar serviço de radiodifusão SOTWra em onda média, na Cidade de
Mococa, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 60, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
50830.001483/93,
DECRETA:

Art. 1" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1" de maio
de 1994, a concessão da Rádio Clube de Mococa Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP n?378, de 26 de abril de 1950, e renovada pelo Decreto
n" 89.821, de 20 de junho de 1984, sendo mantido o prazo residual da
outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Mococa, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1996; 175"da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(148) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1996
Rerwva a concessão da S/R - Sistema
Independência de Rádio e Comunicações
Ltda., para explorar serviço de radiodifusõo
SOTWra em onda média, na Cidade de São
José do Rio Preto, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n?
50830.000924/93,
DECRETA:
Art. 1" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais dez anos, a partir de I" de
novembro de 1993, a concessão da SIR - Sistema Independência de
Rádio e Comunicações Ltda., outorgada originariamente à Rádio
Clube de Fronteira Ltda., pelo Decreto n" 50.188, de 28 de janeiro de
1961, renovada pelo Decreto n" 89.869, de 27 de junho de 1984, sendo
mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio
de 1991, e transferida para a SIR - Sistema Independência de Rádio
e Comunicações Ltda., pelo Decreto n" 92.087, de 9 de dezembro de
1985, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após delibera_
ção do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(149) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Brasil de
Adamantina Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidode de Adamantina, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
50830.000768/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a outorga da Rádio Brasil de Adamantina Ltda., originariamente deferida à Rádio Brasil S.A. pela Portaria MVOP n" 822, de 25
de setembro de 1948, e transferida para a requerente pela Portaria
n' 201, de 22 de agosto de 1980, publicada no Diário Oficial da União
de 4 de setembro subseqüente e renovada pelo Decreto n' 90.422, de
8 de novembro de 1984, sendo mantido o prazo residual da outorga
conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Adamantína, Estado de São Paulo.
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1996; 175"da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(150) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito especial no valor de R$19.980. 732,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. F da Lei n" 9.308, de I" de outubro de 1996,
DECRETA:

Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996, em favor do Ministério da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito especial
no valor de R$19.980.732,00 (dezenove milhões, novecentos e oitenta
mil, setecentos e trinta e dois reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recursos próprios
do Fundo Geral do Cacau.
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Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Fundo Geral do Cacau, conforme especificado no
Anexo 11 deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 29.10.1996, pág. 22071.
(151) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de R$14.039.599,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, incisos I, alínea a, e 111, alínea b, da
Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei nº 9.275, de. 9 de maio de 1996, em favor do Ministério da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de R$14.039.599,00 (quatorze milhões, trinta e nove
mil, quinhentos·e noventa e nove reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior da Empresa Brasileira de PesCol.
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quisa Agropecuária (Embrapa), e do cancelamento parcial da dotação
indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3" Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária,
conforme especificada no Anexo III deste decreto.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 29.10.1996, págs. 22071122072.

(152) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1996
Abre cws Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos
órgãos das Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, crédito suplementar no valor de
R$180.320.499,OO, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 60, inciso I, alínea a, da Lei n" 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto aOS Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, de que trata a Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996, em
favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, crédito suplementar no valor de R$180.320.499,OO (cento e
oitenta milhões, trezentos e vinte mil, quatrocentos e noventa e nove
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto,
mediante o cancelamento das dotações orçamentárias constantes no
Anexo lI.
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Art. 2Q Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam
alteradas as receitas das Entidades da Administração indireta, conforme demonstrado no Anexo lU deste decreto.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 29.10.1996, págs. 22072122076.

(153) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Jatobá, situado no Municipio de Campo do
Meio, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar nQ
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Jatobá, com área de
885,7800 ha (oitocentos e oitenta e cinco hectares e setenta e oito
ares), situado no Municipio de Campo do Meio, objeto do Registro n Q
R-08-M-1.429, fi. 229, Livro 2-E, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Campos Gerais, Estado de Minas Gerais.
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Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(154) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda São'Manoel I. situado 7W lugar
denominado Alegrias, Municlpio dePinheiro
Machado, Estodo do Rio Grande do Sul, e dá
outras prouídências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda São
Manoel I, situado no lugar denominado Alegrias, com área de
214,8980 ha (duzentos e quatorze hectares, oitenta e nove ares e
sessenta centiares), Município de Pinheiro Machado, objeto da Matricula n" 11, fi. 11, Livro 2, do Cartório do Oficio de Registros Públicos
da Comarca de Pinheiro Machado, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(155) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Três Irmãos, constituído pelo
Lote 271, Gleba 1 - 3' Etapa, Folha A, do
Loteamento Praia Chata e Lote n!! 132 da
Fazenda Serra, Gleba 1(, situado nos Municipios de Augustinópolis e Axixá do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n 9 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Três
Irmãos, constituído pelo Lote 271, Gleba 1 - 3· Etapa, Folha A, do
Loteamento Praia Chata e Lote n· 132 da Fazenda Serra, Gleba K,
com área de 4.727,1613 ha (quatro mil, setecentos e vinte e sete
hectares, dezesseis ares e treze centiares), situado nos Municípios de
Augustinópolis e Axíxá do Tocantins, objeto dos Registros n·s R-2-M02, fi. 145, Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Augustinópolis e R-2-M-08, fi. 8, Livro 2, do Cartório do 1· Ofício
e Notas da Comarca de Axíxá do Tocantins, Estado do Tocantins.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(156) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Consolação, situado no Municipio
de São Bento do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Consolação,
com área de 3.198,4878 ha (três mil, cento e noventa e oito hectares,
quarenta e oito ares e setenta e oito centiares), situado no Muuicípio
de São Bento do Tocantins, objeto da Matrícula n· 33, fi. 33, Livro 2,
do Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil, Pessoas Juridicas,
Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas da Comarca
de Ananás, Estado do Tocantins.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1996; 175" da Independência e lOS"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(157) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária. O imóvel rural denominado
Fazendas Riacho GrandeIPau D'Olho, conhecido por Fazenda Reunidas Palame, situado no Munictpic de Esplanada, Estado da
Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Riocho
Grande / Pau D'Olho, conhecido por Fazenda Reunidas Palame, COm
área de 2.041,4000ha (dois mil, quarenta e um hectares e quarenta
ares), situado no Município de Esplanada, objeto das Matrículas nOs
3.570, fi. 37, Livro 2-G e 3.569, fi. 36Vº, Livro 2-G, do Cartório de
Registro de Imóveis, Hipotecas, Títulos e Documentos da Comarca de
Esplanada, Estado da Bahia.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(158) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária o imóvel rural conhecido
corrw Seringal Espinhara - Parte, ou Antimary II situado no Município de Porto Acre,
Estado do Acre, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Seringal Espinhara - Parte ou Antimary lI, com área de 5.000,OOOOha (cinco mil
hectares), situado no Município de Porto Acre, objeto do Registro n'
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R-4-M-584, fls. 1/1Vº, Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Rio Branco, Estado do Acre.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1996; 175"da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Bekns Jungmann Pinro
(159) DECRETO DE 29 DE OUTUBRO DE 1996
Dispõe sobre o registro de imóvel em
nome da União.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
o disposto na Lei n 2 5.972, de 11 de dezembro de 1973, alterada pelas
Leis nOs 6.282, de 9 de dezembro de 1975, 6.584, de 24 de outubro de
1978, e 7.699, de 20 de dezembro de 1988,
DECRETA:
Art. I" Fica autorizado o registro, em nome da União, do imóvel'
urbano constituido por terreno sem benfeitorias, situado no Bairro de
Fátima, Município de Fortaleza, no Estado do Ceará, mantido na
posse do Ministério do Exército há mais de 20 anos, sem qualquer
contestação ou reclamação administrativa feita por terceiros quanto
ao domínio ou posse, com as seguintes dimensões e confrontações:
partindo do Ponto I, com azimute verdadeiro de 197°07'13"e medindo
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191,64m, encontra-se o Ponto 2, confrontando este alinhamento,
materializado por muro, com a Avenida Luciano Carneiro; partindo
do Ponto 2, com ângulo interno de 79'45'08" e azimute verdadeiro de
297'22'05", medindo-se 131,07m, encontra-se o Ponto 3, confinando
este alinhamento materializado por muro, com terreno de Pergentino
Ferreira; partindo do Ponto 3, com ângulo interno de 166'56'59" e
azimute verdadeiro de 310'25'06", medindo-se 90,50m, encontra o
Ponto 4, confinando este alinhamento, materializado por muro, com
terreno de Pergentino Ferreira; partindo do Ponto 4, com ângulo
interno de 17'30' e medindo-se 200,00m, encontra o Ponto 5; partindo
do Ponto 5, com ângulo interno de 271'30', medindo-se 147,05m,
encontra-se o Ponto 6; partindo do Ponto 6, com ângulo interno de
88'21'44", medindo-se 2,50m, encontra-se o Ponto 1, confrontando
este alinhamento, materializado por muro, com imóvel sob jurisdição
do Superior Tribunal Militar, fechando assim o polígono com ângulo
interno de 95'56'09", encerrando uma área de 6.197,97m2 (seis mil,
cento e noventa e sete metros quadrados e noventa e sete decímetros
quadrados), de acordo com os elementos constantes do processo
protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n' 10380.007003/95-62.
Art. 2' O imóvel referido no art. l' deste decreto pertence à
circunscrição judiciária do Cartório de Imóveis da 2' Zona da Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(160) DECRETO DE 29 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária- o imóvel rural denominado
Três Lagoas, situado rw Município de São
Valério da Natividade. Estado do Tocantins,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Três Lagoas, com
área de 1.906,0513ha (um mil, novecentos e seis hectares, cinco ares
e treze centiares), situado no Município de São Valério da Natividade,
objeto da Matrícula n" 942, fi. 43, Livro 2-D, do Cartório do 1· Ofício
de Notas e Registro Geral de Imóveis e Hipotecas de São Valério da
Natividade da Comarca de Natividade, Estado do Tocantins.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(161) DECRETO DE 29 DE OUTUBRO DE 1996
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária o imóvel rural denominado
Engenho PintoslQuiaobo, situado IW Bâunictpiode Moreno, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho Pintos/Quiaobo, com área de 1.436,2000ha (um mil, quatrocentos e
trinta e seis hectares e vinte ares), situado no Município de Moreno,
objeto dos Registros nOs R-I-M-2.508, fi. 93v, Livr02-M e R-I-M-2.509,
fi. 94, Livro 2-M, do Cartório do 1º Oficio da Comarca de Moreno,
Estado de Pernambuco.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. '3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Raul Belens Jungmann Pinto

(162) DECRETO DE 29 DE OUTUBRO DE 1996
Autoriza o Incra a doar, ao Município de
Atalaia do Norte, Estado do Amazonas, parte
da Gleba Crajari, e dá outras providências.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n" 6.431, de 11 de julho de 1977,
DECRETA:

Art. I" Fica o Instituto Nacional de Colouização e Reforma
Agrária (lncra) autorizado a doar, ao Município de Atalaia do Norte,
Estado do Amazonas, parte do imóvel denominado Gleba Crajari, com
área de 385,0000ha (trezentos e oitenta e cinco hectares), situado
naquele Município, com a seguinte descrição do perímetro: iuicia o
perímetro da área no Ponto P1, de coordenadas geográficas longitude
70'12'OT'WGr e latitude de 04'21'54"8, situado à margem direita do
Rio Javari e foz do igarapé do Bóia; daí, segue pela margem direita
do Rio Javari, à jusante, na distància de 3.100,00m, até o P2, de
coordenadas geográficas longitude 70'10'42"WGr e latitude
04'21'32"8, situado na foz de um igarapé sem denominação; daí, segue
pela margem direita do citado igarapé, a montante, na distância de
1.100,00m, até o P3, de coordenadas geográficas longitude 70'10'35"WGr e latitude 04'22'06"8, situado na divisa COI!l o lote 42, na Gleba
8; dai, segue confrontando com o lote 42, da Gleba 8, no azimute de
270'42' e distància de 250,82m, até o M-157, situado na divisa do lote
41, da Gleba 8; daí, segue confrontando com o lote 41, da Gleba 8, no
azimute de 270'41' e distància de 432,43m, até o M-158, situado na
divisa do lote 40, da Gleba 8; daí, segue confrontando com o lote 40,
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da Gleba 8, no azimute de 230'19' e distância de 665,85m, até o M-159;
daí, segue confrontando ainda com o lote 40, da Gleba 8, no azimute
de 147'02' e distância de 454,88m, até o M-122 A, situado à margem
esquerda da estrada Pedro Teixeira, sentido Atalaia do NortelBenjamin Constant; daí, segue pela margem esquerda da estrada Pedro
Teixeira, sentido Atalaia do Norte/Benjamin Constant, no azimute de
219'10' e distância de 248,72m, até o M-09 A; daí, segue atravessando
a estrada Pedro Teixeira, no azimute de 179'15' e distância de 69,30m,
até o M-03, situado na divisa do lote 37, da Gleba 8; daí, segue
confrontando com o lote 37, da Gleba 8, no azimute de 204'35' e
distância de 1.068,17m, até o M-1000, situado no limite com terras
da União; daí, segue confrontando com terras da União, no azimute
de 303'45' e distância de 1.480,00m até o P4, de coordenadas geográficas longitude 70'12'04"WGre latitude 04'22'47"8, situado à margem
direita do igarapé do Bóia; daí, segue pela margem direita do igarapé
do Bóia, à jusante, na distância de 1.760 ,00m, até o P 1, inicio da
descrição do perímetro.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo está matriculado em nome da União Federal, sob o n" 133, às fls. 105/106, do
Livro 2, no Registro de Imóveis da Comarca de Atalaia do Norte,
Estado do Amazonas.
Art. 2" O imóvel a ser doado destina-se à expansão do perímetro
urbano do Município de Atalaia do Norte, Estado do Amazonas.
Art. 3" O imóvel, com suas benfeitorias, reverterá, de pleno
direito, ao patrimônio da União, independentemente de qualquer
indenização, se não for utilizado de acordo com a finalidade e prazo
constantes do instrumento de doação.
Art. 4" A doação será formalizada mediante expedição, pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), de
Título de Domínio.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARD080
Raul Belens Jungmann Pinto
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(163) DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor da Companhia Docas do Estado de 800
Paulo (Codesp) e da Petr6leo Brasileiro SA.
(Petrobrás), crédito suplementar rw valor de
R$ 64. 760.928,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 11 da Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996,
DECRETA
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento de Investimento, de que trata
a Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996, crédito suplementar no valor de
R$ 64.760.928,00 (sessenta e quatro milhões, setecentos e sessenta
mil, novecentos e vinte e oito reais), em favor da Codesp e da
Petrobrás, para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II deste decreto.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 30.10.1996, pég. 22324.

(164) DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1996
Dá rwva redação ao Decreto de 12 de
setembro de 1995, que distribui os Efetivos de
Oficiais da Marinha para 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confereo art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
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nos arts. 1º da Lei nº 9.114, de 17 de outubro de 1995, 5º, parágrafo
único, e 8º da Lei nº 9.247, de 26 de dezembro de 1995,
DECRETA:

Art. 1º O art. 1º do Decreto de 12 de setembro de 1995, que
distribui os Efetivos de Oficiais da Marinha para 1996, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. lQ

.
.

I Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

400
541
.................................................................................................,
II .
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

'"

92
129
.................................................................................................,

lU -

.

Capitães-de-Fragata...........
Capitães-de-Corveta

65
112
.................................................................................................,

IV -

.

Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

110
171
.................................................................................................,

v -

__

a)

Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes

.
.

79
109
135
.................................................................................................,
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b)

.

Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes

30
64
82
..................................................................................................,

c) ...........................................................•............•.........•..•..•..•.

Capitães-de-Fragata......
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes

04
28
;............................... 36
.................................................................................................,
VII .

a)

.

Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes

110
141
.................................................................................................,
b)

.

Capitães-de-Corveta
05
Capitães-Tenentes
08
.................................................................................................,
c) .•...•..•...........................................................................•.......•

Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes

54
69
.................................................................................................,

d)

Capitães-de-Corveta

.

47

.................................................................................................,

IX Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes

.
86
165
.................................................................................................,
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Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira

(165) DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 1996
Transfere para a Rádio Subaé Lida. a
concessão outorgada à TV Subaé Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Feira de Santana,
Estada da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art. 94,
item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n· 66.583/77-II,
DECRETA:
Art. 1· Fica transferida a concessão outorgada à TV Subaé
Ltda., originalmente Rádio Subaé Ltda., pelo Decreto n· 82.115, de
15 de agosto de 1978, renovada pelo Decreto n· 98.432, de 23 de
novembro de 1989, aprovado pelo Decreto Legislativo n· 152, publicado no Diário Oficial de 12 de junho de 1991, para a Rádio Subaé
Ltda. explorar, pelo restante do prazo, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Feira de
Santana, Estado da Bahia.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(166) DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 1996
Transfere para a Fundação José de Paiva Netto a concessão outorgada à Rádio Sociedade Norte de Minas Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda mé-

dia, na Cidade de Montes Claros, Estado de
Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art.
94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n· 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo
em vista o que consta do Processo Admiuistrativo n· 53710.000169/96,
DECRETA:
Art. 1· Fica tansferida a concessão outorgada à Rádio Sociedade Norte de Minas Ltda., pelo Decreto n" 19.330, de 2 de agosto de
1945, renovada pelo Decreto n" 92.566, de 17 de abril de 1986,
publicado no Diário Oficial da Uuião em 18 subseqüente, para a
Fundação José de Paiva Netto explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Montes
Claros, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo úuico. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuuicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(167) DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 1996
Transfere para a Fundação Cultural Ce·
linauta a concessão outorgada à Rádio e
Televisão Sudoeste do Paraná Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na Cidade de Pato Branco, Estado
doParanâ.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art.
94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n" 29740.000718/92,
DECRETA:
Art. 1" Fica transferida a concessão outorgada à Rádio e Televisão Sudoeste do Paraná Ltda., pelo Decreto n" 83.051, de 17 de
janeiro de 1979, para a Fundação Cultural Celinauta explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens,
na Cidade de Pato Branco, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(168) DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 1996
Reabre ao Orçamento Fiscal da
Uníõo, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1995, crédito especial no valor
de R$ 793.605,00, aberto pelo Decreto de
27 de dezembro de 1995, em favor do Mi·
nietério do MeioAmbiente. dos RecursosHídricos e da Amazônia Legal.
'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista o disposto no § 2" do art.
167, da Constituição,
DECRETA:
Art. I" Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n"
9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Miuistério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazôuia Legal, crédito especial
autorizado pela Lei n" 9.235, de 22 de dezembro de 1995, e aberto de
conformidade com o art. 4" do Decreto de 27 de dezembro de 1995, no
valor de R$ 793.605,00 (setecentos e noventa e três mil, seiscentos e
cinco reais), para atender à programação indicada no Anexo 1 deste
decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do saldo do referido crédito, apurado em 31
de dezembro de 1995, ficando alterada a receita da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco, na forma do Anexo 11
deste decreto.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175"da Independência e 108"da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 12.11.1996, pág. 22462.
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(169) DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
pelo saldo apurado em 31 de dezembro
de 1995, o crédito especial no valor de
R$ 1.000.000,00, aberto pelo Decreto de
27 de dezembro de 1995, em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hidricos e da Amazônia Legal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista o disposto no § 2' do art.
167, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da Uuião (Lei n'
9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazôuia Legal, crédito especial
autorizado pela Lei n' 9.209, de 22 de dezembro de 1995, e aberto de
conformidade com o art. 3' do Decreto de 27 de dezembro de 1995, no
valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do saldo do referido crédito, apurado em 31
de dezembro de 1995.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175' da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado naDO de 1º.11.1996, pág. 22462.
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(170) DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 1996
Abre 00 Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Marinha, crédito seplementar

1W

valor de R$ 199.503.679,00,

para reforço de dotações consignadas no vi·
gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. S4, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q, inciso 111, alínea b, da Lei nQ 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Marinha, crédito
suplementar no valor de R$ 199.503.679,00 (cento e noventa e nove
milhões, quinhentos e três mil, seiscentos e setenta e nove reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, na forma do Anexo 11 deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 12 , 11.1996, pág. 22463.

(171) DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscalda União, em
favor do Supremo Tribunal Federal, crédito
suplementar

1W

valor de R$ 2.900.000,00,

para reforço de dotações consignadas
gente orçamento.

1W

vi-

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. S4, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. lO, t. 2, p. 5399-5619, auto 1996

5614
autorização contida no art. 6", inciso I, alínea c, da Lei nº 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Supremo Tribunal Federal, crédito
suplementar no valor de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos
mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação orçamentária
indicada no Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108' da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 12.11.1996, pãg. 22464.

(172) DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Exército, crédito suplementar no valor de R$ 478.241,00, para reforço de dotações. consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso I, alínea a, da Lei n' 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério do Exército, crédito
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suplementar no valor de R$ 478.241,00 (quatrocentos e setenta e oito
mil, duzentos e quarenta e um reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 1'.11.1996, págs. 22464122465.

(173) DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 1.564.401,00, para
reforço de dotações consignadas 1W vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 60, inciso lII, alínea b,da Lei n· 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n·9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministêrio da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$ 1.564.401,00 (um milhão, quinhentos e
sessenta e quatro mil, quatrocentos e um reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de incorporação de saldos de exercícios anteriores, indicados no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 12.11.1996, págs. 22465/22466.

(174) DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar 1W valor
de R$ 14.000.000,00, em favor do Ministério
da Saúde, para reforço de dotações consignadas lU) vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso IlI, alínea c, da Lei nº 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:

Art. 1e Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 14.000.000,00 (quatorze
milhões de reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de incorporação de recursos provenientes de
Operações de Crédito Externas - em Moeda.
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Art. 3Q Em decorrência do disposto nos arts. 1Q e 2", fica alterada
a receita do Fundo Nacional de Saúde, na forma indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.

Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sna publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175Q da Independência e 108Q da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 12.11.1996. pág. 22466.

(175) DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos da União, em favor
da Câmara dos Deputados, crédito euplementar 1W valor de R$ 3.020.000,00 para
reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q , inciso lI, da Lei n" 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA,

Art. 1Q Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n Q 9.275, de
9 de maio de 1996), em favor da Cãmara dos Deputados, crédito
suplementar no valor de R$ 3.020.000,00 (três milhões e vinte mil
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.

Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175· da Independência e 108· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de P'.11.1996, págs. 22466/22467.

(176) DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Estado-Maior das Forças Armadas
e do Ministério da Marinha, crédito suplementar 1W valor total de R$ 15.776.472,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso I, alínea a, e 11, da Lei n· 9.275,
de 9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Estado-Maior das Forças Armadas
e do Ministério da Marinha, crédito suplementar no valor total de R$
15.776.472,00 (quinze milhões, setecentos e setenta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo 11 deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1996; 175· da Independência e lOS· da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 1'.11.1996, páge. 22467/22469.
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REPUBLICAÇÃO

DECRETO

DECRETO N" 2.029, DE 11 DE OUTUBRO DE 1996 (*)
Dispõe sobre a participação de servidores públicos federais em conterêncíae, congressos, treinamentos ou outros eventos similares, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso Il, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" Compete aos Miuistros de Estado, às autoridades equivalentes e aos dirigentes máximos das autarquias e fundações públicas federais autorizar a participação de servidores públicos federais
em conferências, congressos, cursos, treinamentos e outros eventos
similares que se realizem no País, versando sobre temas de cunho
científico, técuico, artistico, cultural ou equivalente.
§ 1" A competência de que trata este artigo poderá ser subdelegada aos titulares de órgãos.
(*) Publicado no DO de 14.10.1996 (pág. 5316 desta obra).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. lO, t. 2, p. 5621-5623, ont. 1996

5622
§ 2º A autorização prevista neste artigo somente poderá ser
concedida nos casos em que o tema objeto do evento seja pertinente
às atividades desempenhadas pelo servidor e demonstrados:
a) a indispensabilidade para o aperfeiçoamento e a atualização
do servidor, nos diversos campos do conhecimento humano;
b) a relevãncia do treinamento para o desempenho das atribuições do servidor e para a instituição;

Art. 2º O interessado na participação do servidor no evento
providenciará ajustificativa com o temário demonstrando a pertinência, a relevãncia e a necessidade do mesmo para a instituição.
Art. 3º É vedada a participação de servidores públicos federais
em eventos de natureza correlata àqueles referidos no art. 1e deste
decreto fora de sua sede de trabalho, exceto quando, sendo indispensável, ficar demonstrado a impossibilidade de sua realização na
cidade em que tenha exercício.
Parágrafo único. Obedecida à legislação em vigor, a aprovação
a que alude o artigo precedente compreenderá estritamente o período
do evento, e, em casos devidamente justificados, os dias necessários
para o deslocamento.
Art. 4º O servidor cujo afastamento tenha sido autorizado nos
termos deste decreto deverá comprovar a participação efetiva no
evento.
Parágrafo único. No caso de participação em treinamentos, o
servidor deverá:
a) elaborar documento demonstrando a relação do conteúdo do
evento com a melhoria do setor em que atua;
b) efetuar a avaliação do evento de forma objetiva;
c) divulgar os ensinamentos recebidos de forma organizada,
objetivando a sua multiplicação e melhoria do desempenho institucional.
Art. 5º Na hipótese de o evento versar sobre orçamento, execu. ção orçamentária ou financeira, auditoria, atos de- admissão, de
concessão de aposentadoria ou de pensão, no âmbito da administração
pública, contabilidade pública, serviços gerais e administração de
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pessoal civil somente se admitirá a utilização onerosa de empresas
privadas, observando o disposto nos arts. 1" a 4", quando:
I - demonstrada a sua indispensabilidade e inadiabilidade;
H - o órgão central do respectivo sistema declarar a impossibilidade de seu atendimento mediante a utilização dos próprios meios
do governo;
IH - forem comprovadas a qualidade e capacidade do prestador dos serviços na especialidade em questão.
Art. 6" Os Ministros de Estado da Administração Federal e
Reforma do Estado, da Fazenda e do Planejamento e Orçamento
expedirão normas complementares necessárias ao cumprimento deste Decreto.
Art. 7" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8" Revogam-se os Decretos nOs 1.648, de 27 de setembro de
1995, e 1.684, de 26 de outubro de 1995.
Brasília, 11 de outubro de 1996; 175" da Independência e 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

Col. Leis Rep.
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RETIFICAÇÕES

DECRETOS

DECRETO N" 2.036, DE 14 DE OUTUBRO DE 1996 (*)
Dá nova redaçãoaos arts. 2!!, 4 2, 52, e 19
do Decreto n' 1.646, de 26 de setembro de
1995, que regulamenta o controle e a fiscalizaçãosobreprodutos e insumosqulmicosque
possam ser destinados à elaboração da cocatna. em suas diversas formas, e outras substânciasentorpecentes, ou quedeterminemdependência física ou psíquica, de que trata a
Lei n' 9.017, de ao de março de 1995.

Retificação

Publica-se o anexo, por ter sido omitido quando da publicação
deste decreto.

(*) Publicado no DO de 15.10.1996 (pág. 5326 desta obra).
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ANEXO
(Decreto nº 1.646, de 26 de setembro de 1995.)
Anexo II
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE pOLíCIA FEDERAL
CCP - DMSÃO DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES
REQUERIMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE LICENÇA
DE FUNCIONAMENTO

USOOFlCIAL

1

I 02

01 -

FRQTOCOW

03 05 -

ÓRGÃO REQUERIDO
CIDADE

09 -

TIPO

I

MICROFILME
UF

I 04 los -

CÓDIGO DO ÓRGÃO
DATA

TIPO DE REQUERlMENTO

I EXPEDIÇÃO

12

I

IRENOVAÇÃO I,

3
10 -

107 -

106-CEP

2
1

-

1

I ~vill

14

I

IOUTROS

DADOSGERAlS

RAZÃo SOCIAL

11

ENDEREÇO

12
16 -

CIDADE

19 -

ATIVIDADE

21 -

NOME

22 -

CARGO

24

CPF

FONElFAX

16 -

TELEX

113

UF

117 -

CGCJMF

114-CEP
INSCRIçÃO ESTADUAL
\ 20 - CÓDIGO
118 -

DADOS DO REPRESENTANTE

4

IDENTIDADE NúMERO
LOCAL, DATAE ASSINATURA

2S -

25

TELEFONE

OBS.

DE

ÓRGÃO

UF

_ _ DE19 _

EMCASO DEALTERAçAO DOCONTRATO SOCIAL:
ANEXAR CÓPIADE IDENTIDADE, CPFE FOLHAS
CORRIDAS DOS SÓCIos, DIRETORES E REPRE.

SENTANTES

- SUBSTITUI A IJCENÇA
ESTE PROTOCOLO NAO
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(117) DECRETO DE 27 DE SETEMBRO DE 1996 (*)
Declara de utilidade pública, para fins

de instituição de servidão administrativa,
em favor da Cesp - Companhia Energética

de São Paulo, a área de terra que menciona.

Retificação

Nas assinaturas, leia-se: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO,
Raimundo Brito

(118) DECRETO DE 27 DE SETEMBRO DE 1996 (**)
Outorga concessão à Usina Hidrelétrica
Cubatão 8A para exploração do aproveitamento hidrelétrico Cubatão, em trecho do Rio
Cubatão, localizado no Munictpío de Joinville, Estado de Santa Catarina.

(Publicado no Diário Oficial de 30 de setembro de 1996, Seção I,
na página 19447, 12 coluna).
Retificação

Nas assinaturas, leia-se: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO,
Raimundo Brito

(*) Publicado no DO de 30.9.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188(9): 4721, set.
1996)
(**)Publicado no DO de 30.9.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188(9 ): 4722, set.
1996).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5625-5627, out, 1996

ÍNDICE CRONOLÓGICO

DECRETOS
2.016 - Decreto de 12 de outubro de 1996 - Dá nova redação à letra a do
inciso II do ertrsdc Deereto ns 72.021, de 28 de março de 1973, alterado
pelo Decreto n 2 91.256, de 20 de maio de 1985, que dispõe sobre órgãos
cujos cargos, funções ou atividades desempenhadas nas condições da
Lei de Retribuição no Exterior, se consideram permanentes. Publicado

no DO de 2 de outubro de 1996.
2.017 - Decreto de 12 de outubro de 1996 - Dá nova redação ao art. 14 do
Decreto n!! 97.667, de 19 de abril de 1989, que regulamenta a Retribuição Adicional Variável. Publicado no DO de 2 de outubro de 1996.
2.018 - Decreto de 111de outubro de 1996 - Regulamenta a Lei n ll 9.294, de
15 de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias
e defensivos agrícolas, nos termos do § 41! do art. 220 da Constituição.
Publicado no DO de 2 de outubro de 1996.
2.019 - Decreto de lI! de outubro de 1996 - Dispõe sobre a aplicação, no
exercício de 1996, do art. 11 do Decreto nl! 825, de 28 de maio de 1993,
que estabelece normas para a programação e execução orçamentária e
financeira dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e aprova
quadro de cotas trimestrais de despesa para o Poder Executivo. Publicado no DO de 2 de outubro de 1996.
2.020 - Decreto de 2 de outubro de 1996 - Promulga o Acordo de Criação
da Associação dos Países Produtores de Café e o Plano de Retenção de
Café, assinados em Brasília, em 24 de setembro de 1993. Publicado no
DO de 4 de outubro de 1996.
2.021 - Decreto de 7 de outubro de 1996 - Transfere a cwnulatividade da
Embaixada do Brasil na República de Seychelles para a Embaixada do
Brasil em Moçambique. Publicado no DO de 8 de outubro de 1996. .....
2.022 - Decreto de 7 de outubro de 1996 - Promulga o Protocolo Adicional
à Convenção lnteramericana sobre Cartas Rogatórias, concluído em

5291
5292

5292

5302

5303
5304

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5629-5652, out. 1996

5630
Montevidéu. em 8 de maio de 1979. Publicado no DO de 8 de outubro
de 1996........................................................................................................

5305

2.023 - Decreto de 7 de outubro de 1996 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Sexto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n 2 18, entre Brasil, Argentina. Paraguai e Uruguai, de 2 de
agosto de 1996. Publicado no DO de 8 de outubro de 1996....................

5306

2.024 - Decreto de a de outubro de 1996 - Remaneja cargo em comissão do
Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de outubro de 1996................................

5307

2.025 - Decreto de 9 de outubro de 1996 - Dispensa o registro de que trata
o art. 39 do Decreto nl! 58.380, de 10 de maio de 1966, no caso de
financiamentos ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (Pronaf). Publicado no DO de 10 de outubro de
1996.............................................................................................................

5308

2.026 - Decreto de 10 de outubro de 1996 -Estabelece procedimentos para
o processo e avaliação dos cursos e instituições de ensino superior.
Publicado no DO de 11 de outubro de 1996...

5308

2.027 - Decreto de 11 de outubro de 1996 - Dispõe sobre a nomeação para
cargo ou emprego efetivo na Administração Pública Federal direta e
indireta de servidor público civil aposentado ou servidor público militar
reformado ou da reserva remunerada. Publicado no DO de 14 de
outubro de 1996.

5312

2.028 - Decreto de 11 de outubro de 1996 - Díspõe sobre os procedimentos
relativos à execução financeira da folha de pagamento de pessoal do
Governo Federal e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de
outubro de 1996.

5313

2.029 - Decreto de 11 de outubro de 1996 - Dispõe sobre a participação de
servidores públicos federais em conferências, congressos, treinamentos ou outros eventos similares, e dá outras providências Publicado
no DO de 14 de outubro de 1996
Republicado no DO de 15 de outubro de 1996...............................

5316
5621

2.030 - Decreto de 11 de outubro de 1996 - Dispõe sobre a execução de
serviços extraordinários de que tratam os arts. 73 e 74 da Lei n9.
8.112, de 11 de novembro de 1990. Publicado noDOde 14 de outubro
de 1996

5319

2.031 - Decreto de 11 de outubro de 1996 - Dispõe sobre a contratação dos
serviços de vigilância e de limpeza e conservação no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Publicado
no DO de 14 de outubro de 1996...............................................................
2.032 - Decreto de 11 de outubro de 1996 - Aprova o Programa de Dispêndios Globais (PDG) das empresas estatais federais para 1997, e dá
outras providências. Publicado no DO de 14 de outubro de 1996..........

5320

5321

Cal. Leis Rep. Fed. Braail, Braailia, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5629-5652, out. 1996

5631
2.033 - Decreto de 11 de outubro de 1996 - Determina a alienação, pelas
empresas estatais federais, dos ativos imobilizados, não vinculados às
suas atividades operacionais, e dá outras providências. Publicado no
DO de 14 de outubro de 1996.
2.034 - Decreto de 11 de outubro de 1996 - Altera os Anexos I, II e 111 e a
redação do art. 52 do Decreto fi2 1.923, de 7 de junho de 1996, que dispõe
sobre a compatibilização entre a realização da receita e a execução da
despesa, sobre a programação orçamentária e financeira do Poder
Executivo para o exercício de 1996, e dá outras providências. Publicado
no DO de 14 de outubro de 1996.
2.035 - Decreto de 11 de outubro de 1996 - Dá nova redação ao art. 72 do
Decreto n" 575, de 23 de junho de 1992, e ao art. 15 do Anexo I do Decreto
n 2 1.673, de 11 de outubro de 1995. Publicado no DO de 14 de outubro
de 1996.
2.036 - Decreto de 14 de outubro de 1996 - Dá nova redação aos arts. 22,
42, 52 e 19 do Decreto n 2 1.646, de 26 de setembro de 1995, que
regulamenta o controle e a fiscalização sobre produtos e insumos
químicos que possam ser destinados à elaboração da cocaína em suas
diversas formas, e outras substâncias entorpecentes, ou que determinem dependência física ou psíquica, de que trata a Lei n 2 9.017, de 30
de março de 1995. Publicado noDO de 15 de outubro de 1996. Retificado
no DO de 16 de outubro de 1996.
Retificado.nn.DQ.de.16.de.outubro.de.199JL...................................
2.037 - Decreto de 15 de outubro de 1996 - Consolida as normas sobre>aplicação de recursos do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização. Publicado no DO de 16 de
outubro de 1996
2.038 - Decreto de 15 de outubro de 1996 - Concede indenização à família
de pessoa desaparecida ou morta em razão de participação, ou acusação
de participação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro
de 1961 a 15 de agosto de 1979. Publicado no DO de 16 de outubro de
1996.
2.039 - Decreto de 15 de outubro de 1996 - Dispõe a inclusão, no Programa
Nacional de Desestatização (PND), da Companhia Nordestina de Sondagens e Perfurações (Conesp). Publicado no DO de 16 de outubro de
1996.
2.040 - Decreto de 21 de outubro de 1996 - Aprova o Regulamento de
Movimentação para Oficiais e Praças do Exército. Publicado no DO de
22 de outubro de 1996................................................................................
2.041 - Decreto de 22 de outubro de 1996 - Fixa os preços mínimos básicos
para os produtos agrícolas da safra de verão e para os produtos regionais 1996/97. Publicado no DO de 23 de outubro de 1996.
2.042 - Decreto de 22 de outubro de 1996 - Dispõe sobre o remanejamento
de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) entre

5322

5324

5325

5326
5625

5328

5330

5334

5335

5349

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 10, t, 2, p. 5629-5652, out. 1996

5632

2.043

2.044

2.045

2.046

2.047

2.048

2.049

2.050

2.051

2.052

o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e a Superintendência da Zona Franca de Manaus e dá outras providências.
Publicado no DO de 23 de outubro de 1996.
- Decreto de 23 de outubro de 1996 - Dispõe sobre o remanejamento
de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) entre
o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e o Ministério do Planejamento e Orçamento e dá outra providência. Publicado
no DO de 24 de outubro de 1996...............................................................
- Decreto de 24 de outubro de 1996 ':"""" Promulga o Acordo sobre a
Isenção de Visto para Portadores de Passaportes Diplomáticos e de
Serviço, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Ucrânia, em Brasília, em 25 de outubro de 1995.
Publicado no DO de 25 de outubro de 1996.
- Decreto de 24 de outubro de 1996 - Promulga o Acordo de Cooperação Cultural, Científica e Técnica, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo de Antígua e Barbuda, em
Brasília, em 17 de agosto de 1982. Publicado no DO de 25 de outubro
de 1996........................................................................................................
- Decreto de 24 de outubro de 1996 - Promulga o Acordo de Sede,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a
Corporação Andina de Fomento, em Brasília, em 19 de dezembro de
1995. Publicado no DO de 25 de outubro de 1996...................................
- Decreto de 29 de outubro de 1996 - Dá nova redação aos arts. 29,
29 e 30 do Anexo I ao Decreto n 91.757, de 22 de dezembro de 1995, e
dispõe sobre o Conselho Deliberativo da Política do Café. Publicado no
DO de 30 de outubro de 1996....................................................................
- Decreto de 29 de outubro de 1996 -Aprova a Estrutura Regimental
e o quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério das Comunicações e dá outras providências. Publícado no DO de 30 de outubro de 1996.
- Decreto de 31 de outubro de 1996 -Regulamenta a Lei ri' 6.704,
de 26 de outubro de 1979, relativa ao Seguro de Crédito à Exportação.
Publicado no DO de 12 de novembro de 1996.
- Decreto de 31 de outubro de 1996 - Regulamenta o art. 22 da Lei
n'1 8.460, de 17 de setembro de 1992, que dispõe sobre o auxílio-allmentação destinado aos servidores civis ativos da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional. Publicado no DO de 1l! de
novembro de 1995.
- Decreto de 31 de outubro de 1996 -Prorroga o prazo de remanejamento dos cargos que menciona. Publicado no DO de 1'1 de novembro
de 1996.
- Decreto de 31 de outubro de 1996 - Prorroga o prazo de remanejamento dos cargos que menciona. Publicado no DO de 1'1 de novembro
de 1996.

5352

5354

5362

5363

5364

5365

5369

5386

5391

5393

5394

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5629-5652, out. 1996

5633
2.053 - Decreto de 31 de outubro de 1996 - Prorroga o prazo que menciona.
Publicado no DO de 1\1 de novembro de 1996.
2.054 - Decreto de 31 de outubro de 1996. Prorroga o prazo de remanejamento dos cargos que menciona. Publicado no no de 12 de novembro
de 1996.
2.055 - Decreta de 31 de outubro de 1996 -c-Alterao art. 82e seus parágrafos
do Estatuto da Caixa Econômica Federal (CEF), aprovado pelo Decreto
nl! 1.138, de 9 de maio de 1994. Publicado no DO de 12 de novembro de
1996.............................................................................................................

5395

5395

5396

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

(2) -

(3) -

(4) -

(5) -

(6) -

(7) -

(8) -

Decreto de 12 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União crédito suplementar no valor de R$ 360.000.000,00, em
favor do Ministério da Saúde para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 2 de outubro de 1996.
Decreto de lI! de outubro de 1996 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro o aumento da participação estrangeira no capital de
instituições pertencentes ao conglomerado financeiro controlado pelo
Estado do Rio de Janeiro, no processo de privatização a ser eventualmente implementado. Publicado no DO de 2 de outubro de 1996.
Decreto de 12 de outubro de 1996 - Dispõe sobre a substituição de
Ministros de Estado em suas ausências do território nacional. Publicado no DO de 2 de outubro de 1996.
Decreto de lI!de outubro de 1996 - Declara de utilidade pública. para
fins de desapropriação, em favor da Telecomunicações de São Paulo S.A
(Telesp), o imóvel que menciona. Publicado no DO de 2 de outubro de
1996
:..........................................................................
Decreto de lI!de outubro de 1996 - Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, em favor da Telecomunicações de São Paulo S.A
(Telesp), o imóvel que menciona. Publicado no DO de 2 de outubro de
1996.............................................................................................................
Decretode2deoutubrode 1996-AbreaoOrçamentoFiscalda União,
em favor da Advocacia-Geral da União, crédito suplementar no valor
de R$ 300.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 4 de outubro de 1996............................
Decreto de 2 de outubro de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Maxacali, localizada no Município de Bertõpolia, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 4 de outubro de
1996·.............................................................................................................
Decreto de 2 de outubro de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Laranjinha, localizada nos municípios de
Santa Amélia e Abatiá, Estado do Paraná. Publicado no DO de 4 de
outubro de 1996..........................................................................................

5399

5400

5401

5402

5403

5405

5406

5412

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5629-5652, out. 1996

5634
(9) -

Decreto de 2 de outubro de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Trincheira Bacajá, localizada nos Municípios
de Pacajá, São Félix do Xingu, Senador José Porfirio e Altamira, Estado
do Pará. Publicado no DO de 4 de outubro de 1996................................
(lO) - Decreto de 2 de outubro de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Marechal Rondou, localizada no Município

5414

de Paranatinga, Estado de Mato Grosso. Publicado no DO de 4 de
outubro de 1996.
Decreto de 2 de outubro de 1996 -Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Areões, localizada no Município deÁgua Boa,
Estado de Mato Grosso. Publicado no DO de 4 de outubro de 1996. .....
- Decreto de 2 de outubro de 1996 - Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Enawenê-Nawê, localizada nos municípios
de .Iuína, Comodoro e Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso.
Publicado no DO de 4 de outubro de 1996.
- Decreto de 2 de outubro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Cruzeiro do Sul de Londrina Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Londrina, Estado do Paraná.
Publicado no DO de 4 de outubro de 1996.
- Decreto de 2 de outubro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Camélia Procópio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Cornélio Procópio, Estado do Paraná.
Publicado no DO de 4 de outubro de 1996.
- Decreto de 2 de outubro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Televisão de Uberlândia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens-TV, na cidade de Uberlância, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 4 de outubro de 1996.
- Decreto de 7 de outubro de 1996 - Suprime o inciso X do art. 1g do
Decreto n ll 97.596, de 30 de março de 19B9, que dispõe sobre terras
públicas federais, afetas a uso especial do Exército. Publicado no DO
de 8 de outubro de 1996.
- Decreto de 7 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendinha, conhecido como Fazenda Nutrinorte, situado no Município de Imperatriz,
Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 8
de outubro de 1996.
Decreto de 7 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Canabrava I e lI, situado no Município de Cotegipe, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 8 de outubro de 1996........................
Decreto de 7 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Rita, situado no Município de Lago do Junco, Estado do Maranhão, e
dá outras providências. Publicado no DO de 8 de outubro de 1996. .....

5424

(11) -

(12)

(13)

(14)

(l5)

(16)

(17)

(lB)

(19)

5426

5428

5432

5433

5434

5435

5435

5437

5438

Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5629-5652, out. 1996

5635
(20) -

(21) -

Decreto de 7 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Preguiça, situado
nos Municípios de Matinha e São Vicente de Ferrer, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de outubro de

1996.............................................................................................................
Decreto de 7 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Lago Azul,

situado no Município de Carutapera, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 8 de outubro de 1996.
(22) - Decreto de 7 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Braço
Grande, situado no Município de Carutapera, Estado do Maranhão, e
dá outras providências. Publicado no DO de 8 de outubro de 1996.
(23) - Decreto de 7 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda rancho
Alegre, situado nos Municípios de Turiaçu e Cândido Mendes, Estado
do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de

outubro de 1996.
(24) -

5439

5440

5441

5442

Decreto de 7 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lagoa da Bananeira, situado no Município de São Benedito do Rio Preto, Estado do
Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de outubro

de 1996........................................................................................................

5443

(25) -

Decreto de 7 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado BeloMonte, situado
nos Municípios de Cubati e Pedra Lavrada, Estado da Paraíba, e dá
outras providências. Publicado no DO de 8 de outubro de 1996.

5444

(26) -

Decreto de 7 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fína de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lote 3, Setor Leitão,
do PF IJOP, situado no Município de Presidente Médici, Estado de
Rondônia, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de outubro

de 1996.

5446

(27) -

Decreto de 7 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas Reunidas
Vazante, situado no Município de Itaberaba, Estado da Bahia, e dá
outras providências. Publicado no DO de 8 de outubro de 1996.

5447

(28) -

Decreto de 7 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Santa Cruz, situado
no Município de Tapiramutá, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de outubro de 1996.

5448

(29) -

Decreto de 7 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado DoisRios, Conjunto

Conceição, Conceição, Bom Sossego - Rio Buerarema, São José, ReCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5629-5652, out. 1996

5636

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

partimento, situado no Município de Ilhéus, Estado da Bahia, e dá
outras providências. Publicado no DO de 8 de outubro de 1996............
- Decreto de 7 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Izabel Paz e
Tesouras IFazenda Recantão, situado no Município de Araguapaz, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de
outubro de 1996.
- Decreto de 7 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Loteamento Itaipauas - Lote n!!: 28 conhecido como Fazenda Escalada do Norte, situado
no Município de Xinguara, Estado do Pará, e dá outras providências.
Publicado no DO de 8 de outubro de 1996.
- Decreto de 7 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Manah
(Lotes nQs 56 e 57), situado'no Município de Santana do Araguaia,
Estado do Pará, e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de
outubro de 1996.
- Decreto de 7 de outubro de 1996 - Autoriza a Task Brasil - The
Abandoned Street Kids Of Brasil Trust a se instalar no Brasil. Publicada no DO de 8 de outubro de 1996.
- Decreto de 7 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de R$ 5.495.457,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 8 de outubro de 1996.
- Decreto de 7 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União crédito suplementar no valor de R$ 455.186,00, em
favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. P~blicado no DO de 8 de outubro de 1996.
- Decreto de 7 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no
valor de R$ 8.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 8 de outubro de 1996..............
- Decreto de 7 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Estado-Maior das Forças Annadas, crédito suplementar no valor de R$ 3.400.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 8 de outubro de
1996
- Decreto de 7 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no
valor de R$ 1.657.459,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 8 de outubro de 1996..............
- Decreto de 7 de outubro de 1996 -Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor do Superior Tribunal de Justiça

5449

5450

5452

5453

5454

5455

5456

5457

5457

5458

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5629-5652, out. 1996

5637

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

e da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito suplementar
no valor de R$ 1.616.331,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 8 de outubro de 1996.
- Decreto de 7 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$ 251.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 8 de outubro de 1996..
- Decreto de 7 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor
de R$ 5.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 8 de outubro de 1996............................
- Decretode7deoutubrode1996-Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União crédito aupiementar no valor de R$ 360.000.000,00, em
favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 8 de outubro de 1996.
- Decreto de 8 de outubro de 1996 - Declara de utilidade pública o
Asilo dos Velhos e Casa dos Cegos de Linhares, com sede na Cidade de
Linhares (ES), e outras entidades. Publicado no DO de 9 de outubro de
1996.............................................................................................................
- Decreto de 8 de outubro de 1996 - Declara de interesse social. para
fms de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelos lotes nlls112.
113, 120 e 121 do Loteamento Araguacema - 2' Etapa, conhecido como
Fazenda Legenda, situado no Município de Araguacema, Estado do
Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de outubro
de 1996
,..........................................
- Decreto de 8 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bom
Jardim, situado no Município de Tapira, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de outubro de 1996.

(46) -

(47) -

5459

5460

5461

5462

5463

5465

5466

Decreto de 8 de outubro de 1996 - Declara de interesse social. para
fina de reforma agrária. parte do imóvel rural denominado Fazenda
Várzea. situado no Município de Piripiri, Estado do Piauí. e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de outubro de 1996.

5467

Decreto de 8 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Saco/Curtume.
situado no Município de São João do Piauí, Estado do Piauí, e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de outubro de 1996.

5468

(48) -

Decreto de 8 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Buique,
situado no Município de Buerarema, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de outubro de 1996.
(49) - Decreto de 8 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o bnóvel rura1 denominado Poço Redondo IGua·
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ranv, situado no Município de Cotegipe, Estado da

Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de outubro de 1996........................
(50) - Decreto de 8 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boqueirão,
situado no Município de Santa Maria da Boa Vista, Estado dePernambuco, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de outubro de

1996.............................................................................................................
(51) -

5472

Decreto de 8 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fína de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Estância Coqueira, situado no Município de Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de

outubro de 1996.
(52) -

5471

5473

Decreto de 8 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelos Engenhos
Palmeiras, Penanduba, Pedra Lavrada e Fazenda Suassuna, conhecido como Usina Jaboatão, situado no Município de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Publicado no

DO de 9 de outubro de 1996......................................................................
Decreto de 8 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado São Patrício,
situado no Município de Catanhede, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de outubro de 1996........................
(54) - Decreto de 8 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Presídio
de Santa Cruz ou Tanque, situado no Município de Porangatu, Estado
de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de outubro de

5474

(53) -

1996.............................................................................................................
(55) -

5475

5476

Decreto de 8 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda João
Gonçalves da Lagoa / Sitio Aroeiras, situado nos Municípios de Aracati
e Jaguaruana, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicadono

DO de 9 de outubro de 1996......................................................................
Decreto de 8 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Ferraria,
situado no Município de Piratini, Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências. Publicado no DO de 9 de outubro de 1996............
(57) - Decreto de 10 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelo Lote n 2 1, do
Quinhão 1 da Fazenda Apucarana Grande, situado no Município de
Ortigueira, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no

5478

(56) -

DO de 11 de outubro de 1996....................................................................
(58) -

5479

5480

Decreto de 10 de outubro de 1996 - Declara de interesse social,
para fina de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelos Lotes
n's 161, 165·A, 165·B e 165·C _.. Gleba 01 ..- Colônia G - Apucara·
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ninho, conhecido como Fazenda Nossa Senhora de Fátima e Nossa
Senhora de Lourdes, situado no Município de Tamarana, Estado do
Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de outubro
de 1996........................................................................................................

5481

(59) -

Decreto de 10 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído de parte da Gleba nO
1, da Colônia G. Apucaraninha, conhecido como Rancho São José,
situado no Município de Tamarana, Estado do Paraná, e dá outras
providências. Publicado no DO de 11 de outubro de 1996......................

5483

(60) -

Decreto de 10 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominadoFazendaRancharia
ou Cravo, situado no Município de Arinos, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências. Publicado no DO de 11 de outubro de 1996.....

5484

Decreto de 10 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelo Lote nl! I, do
Loteamento Fazenda Reunida Caracol, situado no Município de Cachoeirinha, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado
no DO de 11 de outubro de 1996

5485

(61) -

Decreto de 10 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Seringal
São Sebastião do Anari», constituído pelas Fazendas São Vicente,
Caçula, Roeemeri, Santa Teresa, Primavera e Luzitânia, situado no
Município de Theobroma, Estado de Rondônia, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de outubro de 1996.....................................
(63) - Decreto de 10 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fíns de reforma agrária, o im6vel rural denominado Tesouras, conhecido
como Fazenda Formosa ITesouras, situado no Município de Araguapaz,
Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de
outubro de 1996..........................................................................................
(64) - Decreto de 10 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Guajará, situado
no Município de Senador Sá, Estado do Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de outubro de 1996.....................................
(65) - Decreto de 10 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o im6vel rural conhecido como Seringal Tocantins - Parte situado no Município de Porto Acre, Estado do Acre, e dá
outras providências. Publicado no DO de 11 de outubro de 1996..........

(62) -

(66) -

Decreto de 10 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda Ponderoza, constituído pela parte A, dos Quinhões n 2s 2, 3 e 3-A da Fazenda
Apucarana Grande, situado no Município de Ortigueira, Estado do
Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de outubro de
1996.............................................................................................................

5486
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5489
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(67) -

Decreto de 10 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fíns de reforma agrária, o imóvel rural constituído de parte dos Quinhões nse 2, 3 e 3·A da Fazenda Apucarana Grande, situado no Município de Ortigueira, Estado do Paraná, e dá outras providências.
Publicado no DO de 11 de outubro de 1996.............................................
(68) - Decreto de 10 de outubro de 1996 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Seringal Tocantins - Parte ou Fazenda Panambi, situado no Município do Porto Acre,
Estado do Acre, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de
outubro de 1996
(69) - Decreto de 10 de outubro de 1996 - Declara de interesse social. para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas Serra
Negra, Bartira 2!!, Serra Negra 2!! e Conjunto Bartira, situado no
Município de Itaetê, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de outubro de 1996
(70) - Decreto de 10 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado São Miguel ISeridó, situado no Município de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande
do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de outubro
de 1996........................................................................................................
(71) - Decreto de 10 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 400.000,00,
em favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 11 de outubro de 1996.......
(72) - Decreto de 10 de outubro de 1996 - Revoga o Decreto de 7 de outubro
de 1996, que abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito
suplementar no valor de R$ 360.000.000,00, em favor do Ministério da
Saúde. Publicado no DO de 11 de outubro de 1996
(73) - Decreto de 10 de outubro de 1996 - Declara de utilidade pública a
Amosc - Associação dos Moradores de Silva Campos, com sede na
cidade de Pompéu (MG), e outras entidades. Publicado no DO de 11 de
outubro de 1996
(74) - Decreto de 10 de outubro de 1996 - Restabelece o título de utilidade
pública federal da Casa da Criança de Guará (SP). Publicado no DO
de 11 de outubro de 1996
(75) - Decreto de 11 de outubro de 1996 - Dispõe sobre a revogação do
Decreto de 52.689, de 15 de outubro de 1963, que autorizou a Líneas
Aéreas Paraguayas (LAP), a operar no Brasil como empresa de transporte aéreo regular. Publicado no DO de 14 de outubro de 1996
(76) - Decreto de 14 de outubro de 1996 - Cria a Embaixada do Brasil em
Baku, República do Azerbaijão. Publicado no DO de 15 de outubro de
1996.............................................................................................................
(77) - Decreto de 15 de outubro de 1996 - Dispõe sobre concessão de
autorização à Ecuatoriana de Aviación S.A., para operar no Brasil,
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(78)

(79)

(80)

(81)

(82)

(83)

(84)

(85)

(86)

(87)

como empresa de transporte aéreo regular. Publicado no DO de 16 de
outubro de 1996.
- Decreto de 15 de outubro de 1996 - Abre aos Orçamentos da União
crédito suplementar DO valor de R$ 5.029.000,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas
no orçamento vigente. Publicado no DO de 16 de outubro de 1996.
- Decreto de 15 de outubro de 1996. Abre aos Orçamentos da União,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar
no valor de R$ 33.520.481,00, para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos. Publicado no DO de 16 de outubro de 1996.........
- Decreto de 15 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor de R$ 455.505,00,
em favor do Ministério da Cultura, para reforço de dotação consignada
no vigente orçamento. Publicado no DO de 16 de outubro de 1996.
- Decreto de 15 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de R$ 13.884.100,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 16 de outubro de 1996.
- Decreto de 15 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento da União,
em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 6.000.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 16 de outubro de 1996.
- Decreto de 15 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério das Comunicações, crédito suplementar
no valor de R$ 46.024.397,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 16 de outubro de 1996.
- Decreto de 15 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$ 16.246,00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 16 de outubro
de 1996
:...................................
- Decreto de 15 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor de R$ 481.677,00,
em favor do Ministério da Cultura, para reforço de dotação consignada
no vigente orçamento. Publicado no DO de 16 de outubro de 1996. ......
- Decreto de 16 de outubro de 1996 - Declara de utilidade pública,
para fina de desapropriação total ou parcial, ou instituição de servidão
de passagem, em favor da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., os imóveis que menciona. Publicado no DO de 17 de outubro
de 1996.
- Decreto de 16 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Muni-
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cípios - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
especial no valor de R$ 3.600.000.000,00, para os fins que especifica.
Publicado no DO de 17 de outubro de 1996.

5518

Decreto de .18de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
FranciscolBerigue, situado no Município de Rondonópolis, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de
outubro de 1996.

5519

(89) -

Decreto de 18 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Perdigão,
situado no Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1996..........

5520

(90) -

Decreto de 18 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Barriguda, situado no Município de Buritis, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1996..........

5521

(91) -

Decreto de 18 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Canto
Grande, situado no Município de Recursolândia, Estado do Tocantins,
e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1996..

5522

(92) -

Decreto de 18 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lote n Q 1 do
Loteamento Fazenda São Miguel, conhecido como Fazenda São Miguel,
situado no Município de Taguatinga, Estado do Tocantins, e dá outras
providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1996.

5523

(93) -

Decreto de 18 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bananei·
ras, situado no Município de Quijingue, Estado da Bahia, e dá outras
providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1996.

5524

Decreto de 18 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Frade
Velho, Bandeira, Vereda da Água Piranga, e Ypiranga, situado no
Município de Cotejipe, Estado da Bahia, e dá outras providências.
Publicado no DO de 21 de outubro de 1996.

5526

Decreto de 18 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Serrana,
situado no Município de Pirenópolis, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1996.

5527

Decreto de 18 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Colônia, situado no Município de Padre Bernardo, Estado de Goiás, e
dá outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1996. ...

5528

(88) -

(94) -

(95) -

(96) -
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(97) -

Decreto de 18 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Gleba Mercedes
Bens V, situado no Município de 'I'uparah, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1996.

(98) -

Decreto de 18 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Passo
Dorneles, situado no Município de Píratini, Estado do Rio Grande do
Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de

5529

1996.

5530

Decreto de 18 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural referente ao Lote n!! 23, da Gleba
n!! 6, do imóvel Gonçalves Dias, conhecido como Fazenda Yalmini,
situado no Município de Lindoeste, Estado.do Paraná,' e dá outras
providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1996.

5532

(100) - Decreto de 18 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Bonfim, situado no
Município de Alagoinha, Estado da Paraíba, e dá outras providências.
Publicado no DO de 21 de outubro de 1996.

5533

(101) - Decreto de 18 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista,
situado no Município de Sapé, Estado da Paraíba, e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1996...............................

5534

(102) - Decreto de 18 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Riacho ou
Riacho das Pedras, conhecido como Fazenda Taboca.s, situado no Município de Unaí, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.
Publicado no DO de 21 de outubro de 1996...

5535

Decreto de 18 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
ãne de reforma agrária, o imóvel rural denominado Jabuticaba, situado
nos Municípios de Andorinhas e Jaguarari, Estado da Bahia, e dá
outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1996...

5536

(104) - Decreto de 18 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Jabuticaba, situado
nos Municípios de Andorinhas e Jaguarari, Estado da Bahia, e dá
outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1996.

5537

(l05) - Decreto de 18 de outubro de 1996-Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Conjunto
Palestina, situado no Município de Wagner, Estado da Bahia, e dá
outras providências. Publicado no DO de 21 de outubro de 1996... .......

5539

(99) -

(103) -

(106) - Decreto de 21 de outubro de 1996 - Declara de utilidade pública a
Associação dos Usuários do Centro Comunitário Urbano, com sede na
Cidade de Euclides da Cunha Paulista (SP), e outra entidade. Publicado

no DO de 22 de setembro de 1996...

5540
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(107) - Decreto de 21 de outubro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Fazenda e
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 251.099.659,00, para reforço de dotações consígnadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 22 de outubro de

1996.............................................................................................................

5541

(108) - Decreto de 21 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lote n!l 18 do
Loteamento Cocal - 2f! Etapa, situado no Município de Rio Sono,
Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 22

de outubro de 1996.

5542

(109) - Decreto de 21 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lote n 2 A-6. originário da subdivisão do imóvel, Reserva, parte da Fazenda Perseverança, situado no Município de Manneleiro, Estado do Paraná, e dá outras
providências. Publicado no DO de 22 de outubro de 1996.

5543

(110) - Decreto de 21 de outubro de 1996-Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Porangaba - Segunda Secção, situado no Município de Querência do
Norte, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO
de 22 de outubro de 1996.

5545

(111) - Decreto de 21 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Valério - Lote n Q 3 do Loteamento São Luiz, situado no Município de
São Valéria da Natividade, Estado do Tocantins e dá outras providências. Publicado no DO de 22 de outubro de 1996.

5546

(112) - Decreto de 21 de outubro de 1996-Declara deintéresse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Morro
Feio, conhecido como Fazenda Sinhozinho, situado no Município de
Guimarânia, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicada no DO de 22 de outubro de 1996.

5547

(113) - Decreto de 21 de outubro de 1996-Declaradeinteressesocial, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Refúgio
da.Aza Branca IRefúgio do Zabelê, situado no Município de Quijingue,
Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO de 22 de
outubro de 1996.

5548

(114) - Decreto de 21 de outubro de 1996-Declarade interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lote n e 40 (parte)
do Loteamento Castanheira, também conhecido como Fazenda Santo
Antônio, situado no Município de Araguatins, Estado do Tocantins, e
dá outras providências. Publicado no DO de 22 de outubro de 1996. ...

5549

(115) - Decreto de 21 de outubro de 1996 -Declara de interesse social, para
fine de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Maringá,
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constituído pelos Lotes n 2s 236-A, 236-B (Parte), ambos da Gleba Água
Limpa e do Lote n~ 2, Gleba 1, 16 Etapa, do Loteamento Praia Chata,
situado nos Municípios de Araguatins e Buriti do Tocantins, Estado do
Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 22 de outubro
de 1996.

5551

(116) - Decreto da 21 de outubro de 1996 -Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Canto do
Sitio - Lote n li 17 do Loteamento Cabaça, situado no Município de
Recursolândia, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 22 de outubro de 1996.

5552

(117) - Decreto de 21 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Independência, situado no Município de Bela Vista, Estado de Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 22 de outubro de
1996.............................................................................................................

5553

(118) - Decreto de 21 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lote n!! 41 Parte do
Loteamento Castanheira, também conhecido como Fazenda Caetanheira, situado no Município de Araguatins, Estado do Tocantins, e dá
outras providências. Publicado no DO de 22 de outubro de 1996.

5554

(119) - Decrete de 21 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Presidência da República, da Secretaria de Assuntos Estratégicos e da Advocacia-Geral da União, crédito suplementar
no valor global de R$ 1.958.411,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 22 de outubro de 1996.

5555

(120) - Decreto de 21 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar
no valor de R$ 245.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 22 de outubro de 1996.

5556

(121) - Decreto de 21 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 39.281.032,00, em favor
do Ministério da Educação e do Desporto, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 22 de outubro
de 1996........................................................................................................

5557

(122) - Decreto de 21 de outubro de 1996 -Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 905.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 22
de outubro de 1996.

5558

(123) - Decreto de 21 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no
valor de R$ 858.490,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 22 de outubro de 1996.

5559
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(124) - Decreto de 21 de outubro de 1996 -Abre aos Orçamentos da União,
em favor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
crédito suplementar no valor total de R$45.175.672,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 22 de
outubro de 1996.

5560

(125) - Decreto de 21 de outubro de 1996 - Abre aos Orçamentos da União,
em favor da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União,
crédito suplementar no valor global de R$ 2.937.000,00, para reforço
de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de
22 de outubro de 1996.

5561

(126) - Decreto de 22 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
PioISão Paulo, situado no Município de Unaí, Estado de Minas Gerais,
e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de outubro de 1996..

5562

(127) - Decreto de 22 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Quilombo /Data
Boqueirão, também conhecido como Quilombo W, situado no Município
de Altos, Estado do Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO
de 23 de outubro de 1996.

5563

(128) - Decreto de 22 de outubro de 1996-Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Ferraria /Fazenda
dos Paivas /Passo da Cruz, conhecido como Fazenda Passo da Cruz,
situado no Município de Piratini, Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências. Publicado no DO de 23 de outubro de 1996..........

5564

(129) - Decreto de 22 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelas Fazendas
Santa Rosa / São Pedro / Craveiro/ Santa Fé/ Fazenda /Novo Acordo,
conhecido como Fazendas Reunidas Corumbau, situado no Município
de Prado, Estado da Bahia, e dá outras providências. Publicado no DO
de 23 de outubro de 1996.

5566

(130) - Decreto de 22 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Curimã, situado no
Município de São Paulo do Potengi, Estado do Rio Grande do Norte, e
dá outras providências. Publicado no DO de 23 de outubro de 1996. ...

5567

(131) - Decreto de 23 de outubro de 1996 - Dispõe sobre a concessão de
autorização à Líneas Aéreas Paraguayas Sociedad Anônima (Lapsa),
para funcionar no Brasil, como empresa de transporte aéreo regular.
Publicado no DO de 24 de outubro de 1996.

5568

(132) - Decreto de 23 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Nossa
Senhora das Graças, situado no Município de Vila Bela da Santíssima
Trindade, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado
no DO de 24 de outubro de 1996...............................................................

5569
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(133) - Decreto de 23 de outubro de 1996 -Declara de interesse social, para
[ma de reforma agrária, o imóvel rural constituído por parte dos Lotes
nse 1, 2, 3, 4 e 5 e todo o Lote n 2 9, da Gleba 3, I!! parte, Seção A, e do
Lote n 22, l@parte,daSeçãoB,da Gleba 3, da Colônia Xagú, conhecido
por Fazenda Recanto ou Estrela, situado no Município de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de
24 de outubro de 1996.

5570

(134) - Decreto de 23 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelo Lote fi\! 26,
Loteamento Araguacema, ll! Etapa, conhecido por Fazenda Santa Rita,
situado no Município de Araguacema, Estado do Tocantins, e dá outras
providências. Publicado no DO de 24 de outubro de 1996.

5571

(135) - Decreto de 23 de outubro de 1996-Declarade interesse social.para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído de três lotes denominados Tucunaré, situados na Gleba São José, conhecido corno Gleba
Padouani, situado nos Municípios de Matupá e Peixoto de Azevedo,
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de
24 de outubro de 1996................................................................................

5573

(136) - Decreto de 23 de outubro de 1996 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Para
Sempre, constituído pelos Lotes n 2s 9 do Loteamento Cabaça e 70 do
Loteamento Paciência, situado no Município de Recursolãndia, Estado
do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de
outubro de 1996..........................................................................................

5574

<l37) - Decreto de 23 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denomínadoFazenda Mucambo,
Lote n 2 35, Loteamento Curicaca, 2! Etapa, situado no Município de
Mosquito, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no
DO de 24 de outubro de 1996.
(138) - Decreto de 23 de outubro de 1996- Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Santa
Maria do Xupé, situado no Município de Mara Rosa, Estado de Goiás,
e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de outubro de 1996..

5575

5576

(139) - Decreto de 23 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado São Mateus, situado no Município de Jerumenha, Estado do Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de outubro de 1996.

5577

(140) - Decreto de 23 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Seringal Tocantins - Parte ou Antimary I, situado no Município de Porto Acre, Estado
do Acre, e dá outras providências. Publicado no DO de 24 de outubro
de 1996.

5579
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(141) - Decreto de 24 de outubro de 1996 - Autoriza o Banco do Nordeste
do Brasil S.A. a promover aumento de seu capital social. Publicado no
DO de 25 de outubro de 1996.
(142) - Decreto de 24 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Mussurupe, situado no Município de Lagarto, Estado de Sergipe, e dá outras
providências. Publicado no DO de 25 de outubro de 1996.
(143) - Decreto de 24 de outubro de 1996 -Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Maria da Lage, situado no Município de Poço Verde, Estado de Sergipe,
e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de outubro de 1996..

(144) - Decreto de 24 de outubro de 1996-DecIarade interesse social,para
[ma de reforma agrária. o imóvel rural denominado Fazenda Aurora da
Serra, situado no Município de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte,
e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de outubro de 1996..
(145) - Decreto de 25 de outubro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Planalto de Araguari Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Araguari, Estado de Minas Gerais.
Publicado no DO de 29 de outubro de 1996.
(146) - Decreto de 25 de outubro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Clube de Mirandópolis Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Mirand6polis, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 29 de outubro de 1996.

5580

5580

5581

5583

5584

5585

(147) - Decreto de 25 de outubro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Clube de Mococa Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Mococa, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 29 de outubro de 1996...............................................................

5586

(148) - Decreto de 25 de outubro de 1996 - Renova a concessão da 3mSistema Independência de Rádio e Comunicações Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São José
do Rio Preto, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 29 de outubro
de 1996.

5587

(149) - Decreto de 25 de outubro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Brasil de Adamantina Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Adamantina, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 29 de outubro de 1996.

5588

(150) - Decreto de 25 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, crédito especial no valor de R$ 19.980.732,00, para
os fins que especifica. Publicado no DO de 29 de outubro de 1996........

5589

(151) - Decreto de 25 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de R$ 14.039.599,00,
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para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 29 de outubro de 1996.

5590

(152) - Decreto de 25 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, crédito suplementar DO valor de R$
180.320.499,00, para os fins que especifica. Publicado o DO de 29 de
outubro de 1996.

5591

(153) - Decreto de 25 de outubro de 1996 -Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária. o imóvel rural denominado Jatobá, situado no
Município de Campo do Meio, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências. Publicado no DO de 29 de outubro de 1996.

5592

(154) - Decreto de 25 de outubro de 1996-Declara deinteressesocial,para
fina de reforma agrária, o im6vel rural conhecido por Fazenda São
Manoel I, situado no lugar denominado Alegrias, Munidpio de Pinheiro
Machado, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências.
Publicado no DO de 29 de outubro de 1996.
(155) - Decreto de 25 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Três
Irmãos, constituído pelo Lote nl! 271, Gleba 1 - 3! Etapa, Folha A, do
Loteamento Praia Chata e Lote nl! 132 da Fazenda Serra, Gleba K,
situado nos Municípios de Augustinópolis e Axixá do Tocantins, Estado
do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de
outubro de 1996.

5593

5594

(156) - Decreto de 25 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Consolação, situado no Município de São Bento do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de outubro de
1996.............................................................................................................

5596

(157) - Decreto de 25 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazendas Riacho
Grande IPau D'Olho, conhecido por Fazenda Reunidas Palame, situado
no Município de Esplanada, Estado da Bahia, e dá outras providências.
Publicado no DO de 29 de outubro de 1996.

5597

(158) - Decreto de 25 de outubro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Seringal Espinhara - Parte ou Antimary ll, situado no Município dePorto Acre,
Estado do Acre, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de
outubro de 1996.

5598

(159) - Decreto de 29 de outubro de 1996 - Dispõe sobre o registro de imóvel
em nome da União. Publicado no DO de 30 de outubro de 1996............

5599

(160) - Decreto de 29 de outubro de 1996 -Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Três Lagoas.
situado no Município de São Valério da Natividade, Estado do TocanCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5629-5652, out. 1996
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(161)

(162)

(163)

(164)

(165)

(166)

(167)

(168)

(169)

(170)

tíns, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de outubro de
1996.............................................................................................................
- Decreto de 29 de outubro de 1996 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho Pintos / Quiaobo, situado no Município de Moreno, Estado de Pernambuco,
e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de outubro de 1996..
- Decreto de 29 de outubro de 1996 - Autoriza o Inera a doar, ao
Município de Atalaia do Norte, Estado do Amazonas, parte da Gleba
Crajari, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de outubro de
1996.............................................................................................................
- Decreto de 30 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento de Investimenta, em favor da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp)
e da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), crédito suplementar no valor
de R$ 64.760.928,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de
31 de outubro de 1996.
- Decreto de 30 de outubro de 1996 - Dá nova redação ao Decreto de
12 de setembro de 1995, que distribui os Efetivos de Oficiais da Marinha
para 1996. Publicado nolDO de 31 de outubro de 1996..........................
- Decreto de 31 de outubro de 1996 - Transfere para a Rádio Subaé
Ltda. a concessão outorgada à TV Subaé Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Feira de Santana,
Estado da Bahia. Publicado no DO de 12 de novembro de 1996.
- Decreto de 31 de outubro de 1996 - Transfere para a Fundação José
de Paiva Netto a concessão outorgada à Rádio Sociedade Norte de
Minas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Montes Claros, Estado de Mim..a Gerais. Publicado
no DO de 12 de novembro de 1996.
- Decreto de 31 de outubro de 1996 - Transfere para a Fundação
Cultural Celinauta a concessão outorgada à Rádio e Televisão Sudoeste
do Paraná Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na Cidade de Pato Branco, Estado do Paraná. Publicado no
DO de 112 de novembro de 1996.
- Decreto de 31 de outubro de 1996 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1995, crédito especial
DO valor de R$ 793.605,00, aberto pelo Decreto de 27 de dezembro de
1995, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal. Publicado no DO de 112de novembro de 1996.....
- Decreto de 31 de outubro de 1996 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1995, o crédito especial
no valor de R$ 1.000.000,00, aberto pelo Decreto de 27 de dezembro de
1995, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal. Publicado no DO de 112 de novembro de 1996. ....
- Decreto de 31 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar no
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(171)

(172)

(173)

(174)

(175)

(176)

valor de R$ 199.503.679,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado DO DO de 12 de novembro de 1996..........
- Decreto de 31 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Supremo Tribunal Federal, crédito suplementar no
valor de R$ 2.900.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado naDO de 1º de novembro de 1996..........
- Decreto de 31 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Exército, crédito suplementar no valor
de R$ 478.241,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado naDO de 12 de novembro de 1996.
- Decreto de 31 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor
de R$ 1.564.401,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 12 de novembro de 1996.
- Decreto de 31 de outubro de 1996 -Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 14.000.000,00,
em favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de novembro de
1996.............................................................................................................
- Decreto de 31 de outubro de 1996 -Abre aos Orçamentos da União,
em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de
R$ 3.020.000,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos. Publicado no DO de 12 de novembro de 1996.
- Decreto de 31 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas e do Ministério
da Marinha, crédito suplementar no valor total de R$ 15.776.472,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
naDO de 12 de novembro de 1996.

5613

5613

5614

5615

5616

5617

5618

REPUBLICAÇÃO

DECRETO
2.029 - Decreto de 11 de outubro de 1996 - Dispõe sobre a participação de
servidores públicos federais em conferências, congressos, treinamentos
ou outros eventos similares, e dá outras providências. Publicado no DO
de 14 de outubro de 1996.
Republicado no DO de 15 de outubro de 1996.

5316
5621

RETIFICAÇÕES

DECRETOS
2.036 - Dá nova redação aos arts. 22, 42, 52, e 19 do Decreto n" 1.646, de 26
de setembro de 1995, que regulamenta o controle e a fiscalização sobre
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produtos e insumos químicos que possam ser destinados à elaboração
da cocaína, em suas diversas formas, e outras substâncias entorpecentes, ou que determinem dependência fisica ou psíquica, de que trata a
Lein'19.017, de30 de março de 1995. Publicado no DO de 15 de outubro
de 1996.
Retificado no DO de 16 de outubro de 1996.....................................

5326
5625

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(117) -Decreto de 27 de setembro de 1996 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Cesp
- Companhia Energética de São Paulo, a área de terra que menciona.
Publicado no DO· de 30 de setembro de 1996 e Retificado no DO de 111
de outubro de 1996.
(118) - Decreto de 27 de setembro de 1996 - Outorga concessão à Usina
Hidrelétrica Cubatão, S.A. para exploração do aproveitamento hidrelétrico Cubatão, em trecho do Rio Cubatão, localizado no Município de
Joinville, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 30 de setembro de 1996 e Retificado no DO de l' de outubro de 1996.
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5627
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ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA N' 18

Décimo Sexto Protocolo, execução; Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai
Decreto nl! 2.023, de 7 de outubro de 1996

-<-.,

5306

ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL, CIENTíFICA E TÉCNICA
Promulgação; Brasil, Antígua e Barbuda
Decreto n' 2.045, de 24 de outubro de 1996

5363

ACORDO DE CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS pAíSES PRODUTORESDE CAFÉ
Promulgação
Decreto n 2 2.020, de 2 de outubro de 1996

5303

ACORDO DE SEDE
Promulgação; Brasil e Corporação Andina de Fomento

Decreto nl!2.046, de 24 de outubro de 1996

5364

ACORDO SOBRE ISENÇÃO DE VISTO PARA PORTADORES DE PASSAPORTES DIPLOMÁTICOS E DE SERVIÇO
Promulgação; Brasil e Ucrânia

Decrero n' 2.044, de 24 de outubro de 1996

5362

ADMINISTRAÇÃO PúBLICA
Folha de pagamento de pessoal. procedimentos

Decreto n'1 2.028, de 11 de outubro de 1996

5313
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5654
Serviços de vigilância, limpeza e conservação, contratação

Decreto n' 2.031, de 11 de outubro de 1996

5320

Servidor público civil, auxílio-alimentação; Lei n 2 8.460/92, regulamen-

tação
Decreto nl!2.050, de 31 de outubro de 1996

5391

ADVOCAClA·GERAL DA UNIÃo
Orçamento Fiscal da União; Crédito Suplementar

(6) Decreto de 2 de outubro de 1996
(119) Decreto de 21 de outubro de 1996

o..

5405
5555

ANTíGUA E BARBUDA
Acordo de Cooperação Cultural, Científica e Técnica, promulgação

Decreto n' 2.045, de 24 de outubro de 1996

5363

AREÕES, ÁGUA BOA (MT)
Terra indígena; Demarcação administrativa, homologação

(11) Decreto de 2 de outubro de 1996

5426

ARGENTINA
Acordo de Complementação Econômica nl! 18; Décimo Sexto Protocolo,
execução; Brasil, Paraguai e Uruguai
Decreto n 2 2.023, de 7 de outubro de 1996

5302

ASILO DOS VELHOS E CASA DOS CEGOS DE LINHARES, LINHA·
RES(ES)
Utilidade pública, declaração

(43) Decreto de 8 de outubro de 1996

5463

ASSOClAÇÃO DOS DEFICIENTES FíSICOS DO ESTADO DE GOIÁS,
GOIÁNlA (GO)
Utilidade pública, declaração

(43) Decreto de 8 de outubro de 1996

5463

ASSOClAÇÃO DOS MORADORES DE SILVA CAMPOS tAMOSC) - POMo
PÉlA(MG)
Utilidade pública, declaração

(73) Decreto de 10 de outubro de 1996
ASSOClAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CENTRO COMUNITÁRIO URBANO,
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA (SP)
Utilidade pública, declaração
(106) Decreto de 21 de outubro de 1996

5499

5540
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5655
ASSOCIAÇÃO MENONITA BENEFICENTE (AMB), PALMEIRA (PR)
Utilidade pública, declaração

(73) Decreto de 10 de outubro de 1996

5499

ATALAIA DO NORTE (AM)
Imóvel, doação; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

(Incra)
(162) Decreto de 29 de outubro de 1996

5603

ATIVIDADES PERMANENTES

Lei de Retribuição no Exterior; Decretos nsa 72.02lJ73 e 91.256/85,
alteração
Decreto n" 2.0'16, de 12 de outubro de 1996

5291

ATIVIDADES pOLíTICAS
Pessoa desaparecida; Família, indenização

Decreto n' 2.038, de 15 de outubro de 1996

5330

ATIVOS IMOBILIZADOS
Alienação; Empresas estatais

Decreto n~ 2.033, de 11 de outubro de 1996

5322

AUMENTO DE CAPITAL
Autorização; Banco do Nordeste do Brasil

(141) Decreta de 24 de outubro de 1996
Instituições; Estado do Rio de Janeiro; Participação estrangeira
(2) Decreto de 12 de outubro de 1996

5580
o..

5400

Administração pública; Servidor público civil; Lei nl! 8.460/92, regulamentação
Decreto n 2 2.050, de 31 de outubro de 1996

5391

AuxíLIO-ALIMENTAÇÃO

B
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Aumento de Capital, autorização

(141) Decreta de 24 de outubro de 1996

5580

BEBIDA ALCOÓLICA
Uso; Propaganda, restrições; Lei nl!9.294196, regulamentação
Decreto n 2 2.018, de 12 de outubro de 1996

5292

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. lO, t. 2, p. 5653-5711, out. 1996

5656
BELO MONTE. CUBATI E PEDRA LAVRADA (PB)

Interesse social,declaração
(25) Decreto de 7 de outubro de 1996

5444

BONFIM, ALAGOINHA (PB)

Interesse social. declaração
(100) Decreto de 18 de outubro de 1996

5533

c
CAFÉ oer CONSELHO DEUBERATIVO DA POLíTICA DO CAFÉ
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)

Estatuto, alteração
Decreto n' 2.055. de 31 de outubro de 1996

cÂMARA DOS DEPUTADOS
Orçamento Fiscal da União; Crédito Suplementar
(36) Decreto de 7 de outubro de 1996
(125) Decreto de 21 de outubro de 1996
(175) Decreto de 31 de outubro de 1996

5396

5457
5561
5617

CAPITAL SOCIAL

Participação estrangeira, aumento; Instituições; Estado do Rio de
Janeiro
(2) Decreto de l' de outubro de 1996

5400

Ver também AUMENTO DE CAPITAL

CARGO
Administração pública, nomeação; Servidor público civil aposentado;

Militarreformado
Decreto n' 2.027. de 11 de outubro de 1996

5312

CARGO EM COMISSÃO
Aprovação; Ministério da Cultura; Decreto nll 1.673/95, alteração

Decreto n' 2.035, de 11 de outubro de 1996

5325

Estrutura Regimental; Quadro Demonstrativo, aprovaçãoç Míníatérío da
Indústria, do Comércio e do Turismo; Decreto nll1.757/95, alteração
Decreto n' 2.047, de 29 de outubro de 1996

5365

Estrutura Regimental; Quadro Demonstrativo, aprovação; Ministério
doa ComuoicaçõeB
Decreto n' 2.048, de 29 de outubro de 1996

5369
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5657
Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma da

Estado
Ministério do Planejamento e Orçamento
Decreto nº 2.043, de 23 de outubro de 1996

5354

Ministério Extraordinário de Política Fundiária
Decreto n' 2.024, de 8 de outubro de 1996

5307

Superintendência da Zona Franca de Manaus

Decreto n' 2.042, de 22 de outubro de 1996

5352

Remanejamento, prorrogação de prazo
Decreto n 2 2.053, de 31 de outubro de 1996

5395

Remanejamento, prorrogação de prazo; Ministério da Educação e do

Desporto
Decreto n' 2.054, de 31 de outubro de 1996

5395

Remanejamento, prorrogação de prazo; Ministério da Previdência e
Assistência Social
Decreto n' 2.051, de 31 de outubro de 1996
Decreto nl!2.052, de 31 de outubro de 1996

5394

5393

CARGOS PERMANENTES

Lei de Retribuição no Exterior; Decretos

nsa

72.021/73 e 91.256/85,

alteração
Decreto nl!2.016, de 12 de outubro de 1996

5291

CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ, GuARÁ (SP)

Utilidade pública, restabelecimento
(74) Decreto de 10 de outubro de 1996

5500

CASA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO E DE SANTO ANTONIO, RIO
DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(106) Decreto de 21 de outubro de 1996

5540

CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO, TOLEDO (PR)

Utilidade pública, declaração
(73) Decreto de 10 de outubro de 1996

5499

CENTRO DE ESTUDOS ORTOPÉDICOS DE PASSO FUNDO,PASSO FUNDO(RS)
Utilidade pública, declaração
(73) Decreto de 10 de outubro de 1996

5499
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5658
CENTRO ESpíRITA IRMÃ NICE, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 8 de outubro de 1996

5463

COCAíNA
Produtos e insumos químicos, controle e físcalízação, regulamentação;
Decreto ng 1.646195. alteração
Decreto n!12.036, de 14 de outubro de 1996
Publicado no DO de 15 de outubro de 1996
Retificado no DO de 16 de outubro de 1996
,..........

5326
5625

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃo PAULO (CODESP)
Orçamento de Investimento; Crédito Suplementar

(163) Decreto de 30 de outubro de 1996

5605

COMPANHIA NORDESTINA DE SONDAGENS E PERFURAÇÕES
(CONESP)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)

Decreto n 2 2.039, de 15 de outubro de 1996

5334

COMUNIDADE PROMOCIONAL ARCO íRIS DE PINHALZINHO, PINHALZINHO (SP)
Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 8 de outubro de 1996

5463

CONSELHO DELIBERATIVO DA POLíTICA DO CAFÉ
Normaa
Decreto n 2 2.047, de 29 de outubro de 1996

5365

CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE CARTAS ROGATÓRIAS
Protocolo adicional, promulgação
Decreto n' 2.022, de 7 de outubro de 1996

5305

CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO
Acordo de Sede, promulgação

Decreto n' 2.046, de 24 de outubro de 1996

5364

CRECHE COMUNITÁRIA CAlÇARAS, BELO HORIZONTE (MG)
Utilidade pública, declaração

(43) Decreto de 8 de outubro de 1996

5463
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5659
CRÉDITO ESPECIAL
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da ReformaAgrária
(150) Decreto de 25 de outubro de 1996

5589

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
(168) Decreto de 31 de outubro de 1996 ,'..,""""'"
,"'.............................
(170) Decreto de 31 de outubro de 1996

5611
5613

Transferências; Estados, Distrito Federal e Municípios
(87) Decreto de 16 de outubro de 1996

5518

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Advocacia-Geralda União
(6) Decreto de 2 de outubro de 1996
(119) Decrete de 21 de outubro de 1996
Câmara dos Deputados
(36) Decreto de "7 de outubro de 1996
(125) Decreto de 21 de outubro de 1996
(175) Decreto de 31 de outubro de 1996

5405
5555
5457
5561
5617

Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp)
(163) Decreto de 30 de outubro de 1996

5605

Estado-Maior das Forças Annadas
(37) Decreto de 7 de outubro de 1996
(176) Decreto de 31 de outubro de 1996

5457
5618

Instituto Nacional de Colonizaçãoe Reforma Agrária (Incra)
(124) Decreto de 21 de outubro de 1996

5560

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
(39) Decreto de 7 de outubro de 1996

5459

Ministério da Aeronáutica
(38) Decrete de 7 de outubro de 1996

5458

Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
(34) Decreto de 7 de outubro de 1996
(81) Decreto de 15 de outubro de 1996
(151) Decreto de 25 de outubro de 1996

5455
5506
5590

Ministério da Ciência e Tecnologia
(40) Decreto de 7 de outubro de 1996

5460

Ministério da Cultura
(80) Decreto de 15 de outubro de 1996
(85) Decrem de 15 de outubro de 1996

5505
5510

Ministério da Educação e do Desporto
(78) Decreto de 15 de outubro de 1996

5503
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5660
(79) Decreto de 15 de outubro de 1996
(84) Decreto de 15 de outubro de 1996
(121) Decreto de 21 de outubro de 1996

5504
5509
5557

Ministério da Fazenda

(107) Decreto de 21 de outubro de 1996

5541

Ministério da Justiça
(41) Decreto de 7 de outubro de 1996
(173) Decreto de 31 de outubro de 1996

5461
5618

Ministério da Marinha

(169) Decreto de 31 de outubro de 1996
(176) Decreto de 31 de outubro de 1996

5612
5618

Ministério da Saúde
(1) Decreto de l' de outubro de 1996

(35) Decreto de 7 de outubro de 1996
(42) Decreto de 7 de outubro de 1996
(71) Decreto de 10 de outubro de 1996
(174) Decreto de 31 de outubro de 1996

5399
5456
5462
5497
5616

Ministério da Saúde; Decreto Não Numerado (42196), revogação

(72) Decreto de 10 de outubro de 1996

5498

Ministério das Comunicações

(83) Decreto de 15 de outubro de 1996

5508

Ministério de Minas e Energia

(120) Decreto de 21 de outubro de 1996

5556

Ministério do Exército
(172) Decreto de 31 de outubro de 1996

5614

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia

Legal
(82) Decreto de 15 de outubro de 1996

5507

Ministério do Planejamento e Orçamento

(122) Decreto de 21 de outubro de 1996

5558

Órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo

(152) Decreto de 25 de outubro de 1996

5591

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás)
(163) Decreto de 30 de outubro de 1996

5605

Presidência da República

(119) Decreto de 21 de outubro de 1996
(123) Decreto de 21 de outubro de 1996

5555
5559

Secretaria de Assuntos Estratégicos
(119) Decreto de 21 de outubro de 1996

5555
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5661
Superior Tribunal de Justiça
(39) Decreto de 7 de outubro de 1996

5439

Supremo Tribunal Federal

(171) Decreto de 31 de outubro de 1996

5613

Transferências; Estados, Distrito Federal e Municípios

(107) Decreto de 21 de outubro de 1996

5541

Tribunal de Contas da União
(125) Decreto de 21 de outubro de 1996

5561

cURIMÃ, SÃO PAULO DO POTENGI (RN)
Interesse social, declaração

(130) Decreto de 22 de outubro de 1996

5567

D
DEFENSIVO AGRíCOLA
Uso; Propaganda, restrições; Lei nl!9.294196, regulamentação
Decreto nl.! 2.018, de 1!l de outubrode 1996

5292

DESAPROPRIAÇÃO
Imóvel

Babaçulândia (TO)
(86) Decreto de 16 de outubro de 1996

5511

Colinas do Tocantins (TO)
(86) Decreto de 16 de outubro de 1996

5511

Corumbataí (SP)
(4) Decreto de l' de outubro de 1996

5402

Estreito (MA)
(86) Decreto de 16 de outubro de 1996

5511

Filadélfia (TO)
(86) Decreto de 16 de outubro de 1996

5511

1mperatriz (MA)
(86) Decreto de 16 de outubro de 1996

5511

Montes Altos (MA)
(86) Decreto de 16 de outubro de 1996

5511

Porto Franco (MA)
(86) Decreto de 16 de outubro de 1996

5511
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5662
São Paulo (SP)
(5) Decreto de I' de outubro de 1996

5403

Tocantinópo1is (TO)
(86) Decreto de 16 de outubro de 1996

5511

Imóvel; Reforma agrária
Belo Monte, Cubati e Pedra Lavrada (PB)

(25) Decreto de 7 de outubro de 1996

5444

Bonfim, A1agoinba (PB)
(100) Decreto de 18 de outubro de 1996

5533

Curimã, São Paulo do Potengi (RN)
(130) Decreto de 22 de outubro de 1996

5567

Dois Rios, ConjuntoConceição,Conceição,Bom Sossego, RioBuera-

rema, São José, Repartimento, Ilhéus (BA)
(29) Decreto de 7 de outubro de 1996

5449

Engenho PintoslQuiaobo, Moreno (PE)

(161) Decreto de 29 de outubro de 1996

5602

Estância Coqueiro, Sant'Ana do Livramento (RS)
(51) Decreto de 8 de outubro de 1996

5473

Fazenda Apucarana Grande. Ortiqueira (PR)

(57) Decreto de 10 de outubro de 1996
(67) Decreto de 10 de outubro de 1996

5480
5492

Fazenda Aurora da Serra, Apodi (RN)
(144) Decreto de 24 de outubro de 1996

5583

Fazenda Bananeira, Quijingue (BA)

(93) Decreto de 18 de outubro de 1996

5524

Fazenda Barriguda, Buritis (MG)
(90) Decreto de 18 de outubro de 1998

5521

Fazenda Boa Vista, Sapé (PB)
(101) Decreto de 18 de outubro de 1996
Fazenda Bom Jardim. Tapira (MG)
(45) Decreto de 8 de outubro de 1996

5534
5466

Fazenda Boqueirão, Santa Maria da Boa Vista (PE)

(50) Decreto de 8 de outubro de 1996

5472

Fazenda Braço Grande. Carutapera (MA)

(22) Decreto de 7 de outubro de 1996

5441

Fazenda Buique, Buerarema (BA)

(48) Decreto de 8 de outubro de 1996

5469

Fazenda Canabrava I e lI, Cotegipe (BA)
(18) Decreto de 7 de outubro de 1996

5437
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5663
Fazenda Canto do Sítio, Recursolândia (TO)

(116) Decreto de 21 de outubro de 1996

5552

Fazenda Canto Grande, Reeuraolândia (TO)
(91) Decreto de 18 de outubro de 1996

5522

Fazenda Castanheira, Araguatins (TO)

(118) Decreto de 21 de outubro de 1996

5554

Fazenda Colônia, Padre Bernardo (GO)

(96) Decreto de 18 de outubro de 1996

5528

Fazenda Conjunto Palestina, Wagner (BA)

(105) Decreto de 18 de outubro de 1996.
Fazenda Consolação, São Bento do Tocantins (TO)
(156) Decreto de 25 de outubro de 1996

5539
5596

Fazenda Ferraria, Piratini (RS)
(56) Decreto de 8 de outubro de 1996

5479

Fazenda Independência, Bela Vista (MS)
(117) Decreto de 21 de outubro de 1996

5553

Fazenda João Gonçalves da Lagoa/Sítio Aroeiras, Aracati e Jagua-

ruana (CE)
(55) Decreto de 8 de outubro de 1996

5478

Fazenda Lago Azul, Carutapera (MA)
(21) Decreto de 7 de outubro de 1996

5440

Fazenda Manab, Santana do Araguaia (PA)
(32) Decreto de 7 de outubro de 1996

5453

Fazenda Maringá, Araguatins e Buriti do Tocantins (TO)

(115) Decreto de 21 de outubro de 1996

5551

Fazenda Morro Feio, Quimarânia (MG)

(112) Decreto de 21 de outubro de 1996

Fazenda Mucambo, Mosquito (TO)
(133) Decreto de 23 de outubro de 1996
(137) Decreto de 23 de outubro de 1996

5547

,.....................................

Fazenda Mussurepe, Lagarto (SE)
(142) Decreto de 24 de outubro de 1996

5570
5575
5580

Fazenda Nossa Senhora das Graças, Vila Velha da Santíssima

Trindade (MT)
(132) Decreto de 23 de outubro de 1996

5569

Fazenda Nossa Senhora de Fátima, Tamarana (PR)

(58) Decreto de 10 de outubro de 1996

5481

Fazenda Panambi, Porto Acre (AC)

(68) Decreto de 10 de outubro de 1996

5493
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5664
Fazenda Para Sempre, Recursolândia (TO)

(136) Decreto de 23 de outubro de 1996

5574

Fazenda Passo da Cruz, Piratini (RS)

(128) Decreto de 22 de outubro de 1996

5584

Fazenda Passo Dorneles, Piratini (RS)
(98) Decreto de 18 de outubro de 1996

5530

Fazenda Perdigão, Campo Verde (MT)

(89) Decreto de 18 de outubro de 1996

5520

Fazenda Ponderosa, Ortigueira (PR)

(66) Decreto de 10 de outubro de 1996

5491

Fazenda Porangaba, Querência do Norte (PR)

(110) Decreto de 21 de outubro de 1996

5545

Fazenda Presídio de Santa Cruz, Porangatu (GO)

(54) Decreto de 8 de outubro de 1996

5476

Fazenda Rancharia ou Cravo, Arinos (MG)

(60) Decreto de 10 de outubro de 1996

5484

Fazenda Rancho Alegre, Turiaçu e Cândido Mendes (MA)

(23) Decreto de 7 de outubro de 1996

5442

Fazenda Refúgio da Aza BrancalRefúgio do Zabelê, Quijingue (BA)

(113) Decreto de 21 de outubro de 1996

5548

Fazenda Reunida Caracol, Cachoeirinha (TO)

(61) Decreto de 10 de outubro de 1996

5485

Fazenda Reunidas Palame, Esplanada (BA)
(157) Decreto de 25 de outubro de 1996

5597

Fazenda Santa Maria da Lage, Poço Verde (SE)

(143) Decreto de 24 de outubro de 1996

5581

Fazenda Santa Maria do Xupé, Mara Rosa (00)

(138) Decreto de 23 de outubro de 1996

5576

Fazenda Santa Rita, Araguacema (TO)

(134) Decreto de 23 de outubro de 1996

5571

Fazenda Santa Rita, Lago do Junco (MA)
(19) Decreto de 7 de outubro de 1996

5438

Fazenda Santo Antonio, Araguatins (TO)

(114) Decreto de 21 de outubro de 1996

5549

Fazenda São FranciscolBerigue, Rondon6polis (MT)

(88) Decreto de 18 de outubro de 1996

5519

Fazenda São Miguel I, Pinheiro Machado (RS)
(154) Decreto de 25 de outubro de 1996

5593
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5665
Fazenda São Miguel, Taguatinga (TO)
(92) Decreto de 18 de outubro de 1996

5523

Fazenda São Pio/São Paulo, Unaí (MG)
(126) Decreto de 22 de outubro de 1996

5562

Fazenda São Valéria, São Valéria da Natividade (TO)
(111) Decreto de 21 de outubro de 1996
Fazenda Serana, Pirenópolis (GO)
(95) Deerew de 18 de outubro de 1996

5527

Fazenda Tabocas, Una! (MG)
(102) Decreto de 18 de outubro de 1996

5535

Fazenda Três Irmãos, Augustinópolis e Axixá do Tocantins
(TO)
(155) Decreto de 25 de outubro de 1996
Fazenda Valmini, Lindoeste (PR)
(99) Decreto de 18 de outubro de 1996
Fazenda Várzea, Pírípiri (PI)
(46) Decreto de 8 de outubro de 1996

5546

5594
5532
5467

Fazendas Frade Velho, Bandeira, Vereda da Água Piranga e Ypiranga, Cotegipe (BA)
(94) Decreto de 18 de outubro de 1996

5526

Fazendas Reunidas Corumbau,Prado (BA)
(129) Decreto de 22 de outubro de 1996

5566

Fazendas Reunidas Vazante, Itaberaba (BA)
(27) Decreto de 7 de outubro de 1996

5447

Fazendas Serra Negra e Bartira, Itaetê (BA)
(69) Decreto de 10 de outubro de 1996

5495

Fazendinha, Imperatriz (MA)
(17) Decreec de 7 de outubro de 1996

5435

Gleba Mercedes Benz V, Tapurah (0)
(97) Deerew de 18 de outubro de 1996

5529

Gleba Padovani, Matupá e Peixoto de Azevedo (MT)
(135) Decreto de 23 de outubro de 1996

5573

Guajarã, Senador Sá (CE)
(64) Decreto de 10 de outubro de 1996

5489

Isabel Paz e TesourasIFazenda Reeantão, Araguapaz (00)
(30) Decreto de 7 de outubro de 1996

5430

Jabuticaba, Andorinhas e Jaguarari (BA)
(103) Decreto de 18 de outubro de 1996
(104) Decreto de 18 de outubro de 1996

5536
5537
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5666
datobã, Campo do Meio (MG)
(153) Decreto de 25 de outubro de 1996

5592

Lagoa da Bananeira. São Benedito do Rio Preto (MA)

(24) Decreto de 7 de outubro de 1996
Lote nl!A-ô - Fazenda Perseverança, Marmeleiro (PR)
(109) Decreto de 21 de outubro de 1996
Lote ri' 3, Setor Leitão, do PF/JOP, Presidente Médici (RO)
(26) Decreto de 7 de outubro de 1996

5443
5543
5446

Loteamento Araguacema, Araguacema (TO)

(44) Decreto de 8 de outubro de 1996
Loteamento Cocal, Rio Sono (TO)
(108) Decreto de 21 de outubro de 1996
Loteamento ltaipavas - Lote n' 28, Xinguara (PA)
(31) Decreto de 7 de outubro de 1996
Poço RedondolGuarany, Cotegipe (BA)
(49) Decreto de 8 de outubro de 1996

5465
5542
5452
5471

Preguiça, Matinha e São Vicente de Férrer (MA)

(20) Decreto de 7 de outubro de 1996
QuilombolData Boqueirão, Altos (PI)
(127) Decreto de 22 de outubro de 1996

5439
5563

Rancho São José, Tamarana (PR)
(59) Decreto de 10 de outubro de 1996

5484

Saco/Curtume, São João do Piauí (PI)
(47) Decreto de 8 de outubro de 1996

5468

Santa Cruz, Tapiramutá (BA)
(28) Decreto de 7 de outubro de 1996
São Mateus, Jerumenha (FI)
(139) Decreto de 23 de outubro de 1996
São MiguellSerid6, São Bento do Norte (RN)
(70) Decreto de 10 de outubro de 1996

5448
5577
5496

São Patrício, Catanhede (MA)

(53) Decreto de 8 de outubro de 1996
Seriogal Espinhara, Porto Acre (AC)
(158) Decreto de 25 de outubro de 1996
Seringal São Sebastião do Anarl, Theobroma (RO)
(62) Decreto de 10 de outubro de 1996
Seriogal Tocantins, Porto Acre (AC)
(65) Decreto de 10 de outubro de 1996
Seriogal Tocantins, Porto Acre (AC)
(140) Decreto de 23 de outubro de 1996

5475
5598
5486
5490
5579
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5667
Tesouras, Araguapaz (GO)
(63) Deerew de 10 de outubro de 1996
Três Lagoas, São Valéria da Natividade (TO)
(160) Decreto de 29 de outubro de 1996
Usina Jaboatão, Joaboatão dos Guararapes (PE)
(52) Decreto de 8 de outubro de 1996

5488
5600
5474

DOIS RIOS, CONJUNTO CONCEIÇÃO, CONCEIÇÃO, BOM SUCESSO,
RIO BUERAREMA, SÃO JOSÉ, REPARTIMENTO, ILHÉUS (BA)
Interesse social, declaração
(29) Decreto de 7 de outubro de 1996

5449

E
ECUATORIANA
Funcionamento, autorização
(77) Decreto de 15 de outubro de 1996

5502

EFETIVOS DE OFICIAlS
Distribuição; Ministério da Marinha; Decreto Não Numerado 29.9.95,
alteração
(164) Decreto de 30 de outubro de 1996

5605

EMBAIXADA DO BRASIL
Criação;República do Azerbaijão
(76) Decreto de 14 de outubro de 1996

5502

Cumulatividade, transferência; República de Seuchelles; Moçambique
Decreto n Q 2.021, de 7 de outubro de 1996

5304

EMBRAFILME - DISTRIBUIDORA DE FILMES S.A.
Bens, haveres; Liquidação, transferência; Decreto n!:! 575/92, alteração
Decreto nº 2.035, de 11 de outubro de 1996

5325

EMPRESA ESTRANGEIRA
Funcionamento, autorização Ecuatoriana
(77) Decreto de 15 de outubro de 1996
Líneas Aéreas Paraguayas Sociedad Anónima (Lapsa)
(131) Decreto de 23 de outubro de 1996

5502

5568
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5668
Funcionamento, autorização, cancelamento; Decreto n2 52.689/63,
revogação

Líneas Aéreas Paraguayas (Lap)
(75) Decreto de 11 de outubro de 1996

5501

EMPRESA ESTRANGEIRA
Instalação, autorização

Task Brasil- Tbe Abandoned Street Kids of Brasil Trust
(33) Decreto de 7 de outubro de 1996

5454

EMPRESAS ESTATAIS
Ativos imobilizados, alienação

Decreto n' 2.033, de 11 de outubro de 1996................................................

5322

ENAWEN1!:-NAW1!:, JUfNA, COMODORO E CAMPO NOVO DO PARECIS (MT)
Terra indígena; Demarcação administrativa, homologação

(12) Decreto de 2 de outubro de 1996

5428

ENGENHO PlNTOS/QUlAOBO, MORENO (PE)
Interesse social, declaração

(161) Decreto de 29 de outubro de 1996

5602

ENSINO SUPERIOR
Cursos e Instituições, avaliação

Decreto n' 2.026, de 10 de outubro de 1996

5308

ESTADO DO RIO DE JANEffiO
Instituições; Capital social; Participação estrangeira, aumento

(2) Decreto de l' de outubro de 1996

5400

ESTADO-MAlOR DAS FORÇAS ARMADAS
Orçamento Fiscal da União; Crédito Suplementar

(37) Decreto de 7 de outubro de 1996
(176) Decreto de 31 de outubro de 1996

5457
5618

ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E l\1UNICÍPIOS
Orçamento Fiscal da União; Crédito especial
(87) Decreto de 16 de outubro de 1996

5518
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5669
ESTÂNCIA COQUEIRO, SANTANA DO LIVRAMENTO (RS)
Interesse social, declaração
(51) Decreto de 8 de outubro de 1996

5473

ESTRUTURA REGIMENTAL
Aprovação; Ministério da Cultura; Decreto ng 1.673/95, alteração

Decreto nl! 2.035, de 11 de outubro de 1996

5325

EXECUTIVO ver ÓRGÃOS DOS PODERES LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO
E EXECUTIVO
EXÉRCITO
Oficiais; Praças; Regulamento de Movimentação, aprovação

Decreto n' 2.040, de 21 de outubro de 1996

5335

Uso especial; Terras públicas federais; Decreto nl!97.596/89, alteração
(16) Decreto de 7 de outubro de 1996

5435

EXPORTAÇÃO ver SEGURO DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO

F
FAZENDA APUCARANA GRANDE, ORTIGUEIRA (PR)
Interesse social, declaração
(57) Decreto de 10 de outubro de 1996
(67) Decreto de 10 de outubro de 1996

5480
5492

FAZENDA AURORA DA SERRA, APODI (RN)
Interesse social, declaração
(144) Decreto de 24 de outubro de 1996

5583

FAZENDA BANANEIRA, QUIJINGUE (BA)
Interesse social, declaração
(93) Decreto de 18 de outubro de 1996

5524

FAZENDA BARRIGUDA
Interesse social, declaração
(90) Decreto de 18 de outubro de 1996

5521

FAZENDA BOA VISTA, SAPÉ (PB)
Interesse social. ueclaração
(l01) Decreto de 18 de outubro de 1996

5534
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5670
FAZENDA BOM JARDIM, TAPIRA (MG)
Interesse social, declaração

(45) Decreto de 8 de outubro de 1998

5466

FAZENDA BOQUEIRÃO, SANTA MARIA DA BOA VISTA (PE)
Interesse social. declaração

(50) Decreto de 8 de outubro de 1996

5472

FAZENDA BRAÇO GRANDE, CARUTAPERA (MA)
Interesse social, declaração

(22) Decreto de 7 de outubro de 1996

5441

FAZENDA BUIQUE, BUERAREMA (BA)
Interesse social, declaração
(48) Decreto de 8 de outubro de 1996

5469

FAZENDA CANABRAVA I e li, COTEGIPE (BA)
Interesse social, declaração
(18) Decreto de 7 de outubro de 1996

5437

FAZENDA CANTO DO SíTIO, RECURSOLÂNDIA (TO)
Interesse social, declaração
(116) Decreto de 21 de outubro de 1996

5552

FAZENDA CANTO GRANDE, RECURSOLÂNDIA (TO)
Interesse social, declaração
(91) Decreto de 18 de outubro de 1996

5522

FAZENDA CASTANHEIRA, ARAGUATINS (TO)
Interesse social, declaração
(118) Decreto de 21 de outubro de 1996

5554

FAZENDA coLôNIA, PADRE BERNARDO (GO)
Interesse social, declaração
(98) Decreto de 18 de outubro de 1996

5528

FAZENDA CONJUNTO PALESTlNA, WAGNER (BA)
Interesse social, declaração
(105) Decreto de 18 de outubro de 1998

5539

FAZENDA CONSOLAÇÃO, SÃO BENTO DO TOCANTINS (TO)
Interesse social, declaração
(156) Decreto de 25 de outubro de 1996

5596
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5671
FAZENDA FERRARIA, PIRATINI (RS)

Interesse social, declaração
(56) Decreto de 8 de outubro de 1996

5479

FAZENDA INDEPENDl1:NCIA, BELA VISTA (MS)

Interesse social, declaração

(117) Decreto de 21 de outubro de 1996

5553

FAZENDA JOÃO GONÇALVES DA LAGOA/SíTIO AROEIIIAS, AIIACATI
E JAGUARUANA (CE)

Interesse social, declaração
(55) Decreto de 8 de outubro de 1996

5478

FAZENDA LAGO AZUL, CARUTAPEIIA (MA)
Interesse social, declaração

(21) Decreto de 7 de outubro de 1996

5440

FAZENDA MANAR, SANTANA DO AIIAGUAIA (PA)
Interesse social, declaração
(32) Decreto de 7 de outubro de 1996

5453

FAZENDA MARINGÁ, AIIAGUATINS E BURITI DO TOCANTINS (TO)
Interesse social, declaração
(115) Decreto de 21 de outubro de 1996

5551

FAZENDA MORRO FEIO, GUIMARÃNIA (MG)
Interesse social, declaração

(112) Decreto de 21 de outubro de 1996

6547

FAZENDA MUCAMBO, MOSQUITO (TO)
Interesse social, declaração

(133) Decreto de 23 de outubro de 1996
(137) Decreio de 23 de outubro de 1996

5570
5575

FAZENDAMUSSAREPE, LAGARTO (SE)
Interesse social, .declaração

(142) Decreto de 24 de outubro de 1996
FAZENDA NOSSA SENHOIIA DAS GIlAÇAS, VILA BELA DA SANTíSSIMA TRINDADE (MT)
Interesse social, declaração
(132) Decreto de 23 de outubro de 1996

5580

5569

FAZENDA NOSSA SENHOIIA DE FÁTIMA, TAMARANA (PR)
Interesse social, declaração

(58) Decreto de 10 de outubro de 1996

5481
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5672
FAZENDA PANAMBI, PORTO ACRE (AC)
Interesse social, declaração
(68) Decreto de 10 de outubro de 1996

5493

FAZENDA PARA SEMPRE, RECURSOLÂNDIA (TO)
Interesse social, declaração
(136) Decreto de 23 de outubro de 1996

5574

FAZENDA PASSO DA CRUZ, PIRATINI (RS)
Interesse social, declaração
(128) Decreto de 22 de outubro de 1996

5564

FAZENDA PASSO DORNELES, PIRATINI (RS)
Interesse social, declaração
(98) Decreto de 18 de outubro de 1996

5530

FAZENDA PERDIGÃO, CAMPO VERDE (MT)
Interesse social, declaração
(89) Decreto de 18 de outubro de 1996

5520

FAZENDA PONDEROZA, ORTIGUEIRA (PR)
Interesse social, declaração
(66) Decreto de 10 de outubro de 1996

5491

FAZENDA PORANGABA, QUE~NCIA DO NORTE (PR)
Interesse social, declaração
(110) Decreto de 21 de outubro de 1996

5545

FAZENDA PREsíDIO DE SANTA CRUZ, PORANGATU (GO)
Interesse social, declaração
(54) Decreto de 8 de outubro de 1996

5476

FAZENDA RANCHARIA OU CRAVO, ARINOS (MG)
Interesse social, declaração
(60) Decreto de 10 de outubro de 1996

5484

FAZENDA RANCHO ALEGRE, TURIAÇU E CÂNDIDO MENDES (MA)
Interesse social, declaração
(23) Dec,.to de 7 de outubro de 1996

5442

FAZENDA REFÚGIO DA AZA BRANCAlREFÚGIO DO ZABELí:, QUIJINGUE(BA)
Interesse social, declaração
(113) Decreto de 21 de outubro de 1996

5548

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. lO, t. 2, p. 5653-5711, out. 1996

5673
FAZENDAREUNIDA CARACOL, CACHOEIRINHA (TO)
Interesse social, declaração
(61) Decreto de 10 de outubro de 1996

5485

FAZENDAREUNIDAS PALAME, ESPLANADA (BA)
Interesse social, declaração
(157) Decreto de 25 de outubro de 1996

5597

FAZENDASANTAMARIADE LAGE,POÇO VERDE(SE)
Interesse social, declaração
(143) Decreto de 24 de outubro de 1996

FAZENDASANTAMARIADO XUPÉ, MARAROSA(GO)
Interesse social,declaração
(138) Decreto de 23 de outubro de 1996

5581

5576

FAZENDASANTARITA, ARAGUACEMA (TO)
Interesse social, declaração

(134) Decreto de 23 de outubro de 1996

5571

FAZENDASANTARITA, LAGODOJUNCO (MA)
Interesse social, declaração
(19) Decreto de 7 de outubro de 1996

5438

FAZENDASANTOANTONIO,ARAGUATlNS (TO)
Interesse social,declaração
(114) Decreto de 21 de outubro de 1996

5549

FAZENDASÃO FRANCISCOIBERIGUE, RONDONÓPOLIS (MT)
Interesse social, declaração
(88) Decreto de 18 de outubro de 1996

5519

FAZENDASÃO MIGUEL I, PINHEIRO MACHADO (RS)
Interesse social, declaração
(154) Decreto de 25 de outubro de 1996

5593

FAZENDASÃO MIGUEL, TAGUATlNGA (TO)
Interesse social, declaração
(92) Decreto de 18 de outubro de 1996

5523

FAZENDASÃO PIO/SÃOPAULO,UNAÍ (MG)
Interesse social, declaração
(126) Decreto de 22 de outubro de 1996
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5674
FAZENDA SÃO VALÉRIO, SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE (TO)
Interesse social, declaração

(111) Decreto de 21 de outubro de 1996

5546

FAZENDA SERANA, PIRENÓPOLIS (GO)
Interesse social, declaração

(95) Decreto de 18 de outubro de 1996

5527

FAZENDA TABOCAS, UNAí (MG)
Interesse social, declaração

(102) Decreto de 18 de outubro de 1996
FAZENDA MS
TlNS(TO)

IRMÃos,

5535

AUGUSTlNÓPOLIS E AXIXÁ DA TOCAN-

Interesse social, declaração

(155) Decreto de 25 de outubro de 1996

5594

FAZENDA WALMINI, LlNDOESTE (PR)
Interesse social, declaração

(99) Decreto de 18 de outubro de 1996

5532

FAZENDA VÁRZEA, PIRIPIRI (Pl)
Interesse social, declaração

(46) Decreto de 8 de outubro de 1996

5467

FAZENDAS FRADE VELHO, BANDEIRA, VEREDA DA AGUA PlRANGA
E YPlRANGA, COTEGIPE (BA)
Interesse social, declaração

(94) Decreto de 18 de outubro de 1996

5526

FAZENDA REUNIDAS CORUMBAU, PRADO (BA)
Interesse social, declaração

(129) Decreto de 22 de outubro de 1996

5566

FAZENDAS REUNIDAS VAZANTE, ITABERABA (BA)
Interesse social, declaração

(27) Decreto de 7 de outubro de 1996

5447

FAZENDAS SERRA NEGRA E BARTIRA ITAET~ (BA)
Interesse social, declaração

(69) Decreto de 10 de outubro de 1996

5495

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 10, t. 2, p. 5653-5711, out. 1996

5675
FAZENDINHA, IMPERATRIZ (MA)
Interesse social, declaração

(17) Decreto de 7 de outubro de 1996

5435

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPJi:UTICAS,
CAMPINAS (SP)
Utilidade pública, declaração

(43) Decreto de 8 de outubro de 1996

5463

FORTALEZA
Imóvel, registro; União Federal

(159) Decreto de 29 de outubro de 1996

5599

FUMO ver PRODUTO FUM1GENO
FUNÇÃO GRATIFICADA
Aprovação; Ministério da Cultura; Decreto nV 1.673/95, alteração
Decreto n'l2.035, de 11 de outubro de 1996

5325

Aprovação; Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo; Decreto

ns t. 757/95, alteração
Decreto n' 2.047, de 29 de outubro de 1996

5365

Aprovação; Ministério das Comunicações
Decreto n!]. 2.048, de 29 de outubro de 1996

5369

FUNÇÕES PERMANENTES
Lei de Retribuição no Exterior; Decretos nss 72.021173 e 91.256/85,
alteração
Decreto n 2 2.016, de 12 de outubro de 1996

5291

FUNDAÇÃO CARGILL, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração

(73) Decreto de 10 de outubro de 1996

5499

FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE CAMPO BELO, CAMPO BELO (MG)
Utilidade pública, declaração

(43) Decreto de 8 de outubro de 1996

5463

FUNDAÇÃO CULTURAL CELINAUTA, PATO BRANCO (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio e Televisão Su-

doeste do Paraná Ltda.
(167) Decreto de 31 de outubro de 1996

5610
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5676
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO, EDUCAÇÃO E PESQUISA DA
REGIÃO CELEmO, TRll:s PASSOS (RS)

Utilidade pública, declaração
(73) Decreto de 10 de outubro de 1996

5499

FUNDAÇÃO JOSÉ DE PANA NETIO, MONTES CLAROS (MG)

Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; RádioSociedadeNorte
de Minas Ltda.
(166) Decreto de 31 de outubro de 1996

5609

FUNDO ESPEClAL DE DESENVOLVIMENTO E APr.RFEIÇOAMENTO
DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO (FUNDAF)
Normas, consolidação
Decreto n Q 2.037, de 15 de outubro de 1996

5328

G
GLEBA MERCEDES BENZ V, TAPURAH (MT)
Interesse social, declaração

(97) Decreto de 16 de outubro de 1996

5529

GLEBAPADOVANI, MATUPÁ E PEIXOTO DE AZEVEDO (MT)

interesse social, declaração
(135) Decreto de 23 de outubro de 1996
GRANDE ORIENTE DE MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE (MG)
Utilidade pública, declaração
(73) Decreto de 10 de outubro de 1996

5573

5499

GUARAJÁ, SENADOR SÁ (CE)

Interesse social, declaração
(64) Decreto de 10 de outubro de 1996

5469

H
HORA EXTRA

Normas; Lei nl! 8.112190
Decreto n' 2.030, de 11 de outubro de 1996................................................
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8985
mento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em
Ciência e Tecnologia, criadas pela Lei n' 8.691, de 28 de julho de
1993, em exercício de atividades inerentes às respectivas atribuições na agência, fazem jus à Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia ,(GDCT), criada pela Lei n' 9.638, de 20
de maio de 1998.
§ l' A gratificação referida no caput também será devida aos
ocupantes dos cargos efetivos de nível intermediário da carreira de
Desenvolvimento Tecnológico em exercício de atividades inerentes
às suas atribuições na agência.

§ 2' A Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e
Tecnologia (GDCT), para os ocupantes dos cargos efetivos de nível intermediário da carreira de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura
em Ciência e Tecnologia, criada pela Lei n' 9.647, de 26 de maio de
1998, será devida a esses servidores em exercício de atividades inerentes às atribuições dos respectivos cargos na agência.
§ 3' Para fins de percepção das gratificações referidas neste
artigo serão observados os demais critérios e regras estabelecidos na
legislação em vigor.

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se apenas aos servidores
da Fundação Osvaldo Cruz lotados no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde em 31 de dezembro de 1998, e que venham
a ser redistribuídos para a agência.
Art. 40. A Advocacia-Geral da União e o Ministério da Saúde, por intermédio de sua Consultoria Jurídica, mediante comissão
conjunta, promoverão, no prazo de cento e oitenta dias, levantamento das ações judiciais em curso, envolvendo matéria cuja competência tenha sido transferida à agência, a qual substituirá a
União nos respectivos processos.
§ l' A substituição a que se refere o caput, naqueles processos
judiciais, será requerida mediante petição subscrita pela Advocacia-Geral da União, dirigida ao juízo ou tribunal competente, requerendo a intimação da Procuradoria da Agência para assumir o feito.
§ 2' Enquanto não operada a substituição na forma do parágrafo anterior, a Advocacia-Geral da União permanecerá no feito,
praticando todos os atos processuais necessários.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 190, n. 12, t. 1, p. 8683-9011, dez. 1998
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Art. 41. O registro dos produtos de que trata a Lei n' 6.360, de
23 de setembro de 1976, e o Decreto-Lei n? 986, de 21 de outubro de
1969, poderá ser objeto de regulamentação pelo Ministério da Saúde e
pela agência, visando à desburocratização e à agilidade nos procedimentos, desde que isto não implique riscos à saúde da população ou à
condição de fiscalização das atividades de produção e circulação.
Parágrafo único. A agência poderá conceder autorização de
funcionamento a empresas e registro a produtos que sejam aplicáveis apenas a plantas produtivas e a mercadorias destinadas a mercados externos, desde que não acarrete riscos à saúde pública.

Art. 42. O art. 57 do Decreto-Lei n? 986, de 21 de outubro de
1969, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 57. A importação de alimentos, de aditivos para alimentos e de substãncias destinadas a serem empregadas no fabrico de artigos, utensílios e equipamentos destinados a entrar
em contato com alimentos, fica sujeita ao disposto neste decreto-lei e em seus regulamentos sendo a análise de controle efetuada por amostragem, a critério da autoridade sanitária, no momento de seu desembarque no país.» (NR)
Art. 43. A agência poderá apreender bens, equipamentos,
produtos e utensílios utilizados para a prática de crime contra a saúde pública, e a promover a respectiva alienação judicial, observado,
no que couber, o disposto no art. 34 da Lei n' 6.368, de 21 de outubro
de 1976, bem como requerer, em juízo, o bloqueio de contas bancárias de titularidade da empresa e de seus proprietários e dirigentes,
responsáveis pela autoria daqueles delitos.
Art. 44. Os arts. 20 e 21 da Lei n" 6.360, de 23 de setembro de
1976, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20.
Parágrafo único. Não poderá ser registrado o medicamento que não tenha em sua composição substância reconhecidamente benéfica do ponto de vista clínico ou terapêutico. (NR)
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Art. 21. Fica assegurado o direito de registro de medicamentos similares a outros já registrados, desde que satisfaçam
às exigências estabelecidas nesta medida provisória.
§ l' Os medicamentos similares a serem fabricados no
País, consideram-se registrados após decorrido o prazo de cento
e vinte dias, contado da apresentação do respectivo requerimento, se até então não tiver sido indeferido.
§ 2' A contagem do prazo para registro será interrompida
até a satisfação, pela empresa interessada, de exigência da autoridade sanitária, não podendo tal prazo exceder a cento e oitenta dias.
§ 3' O registro, concedido nas condições dos parágrafos
anteriores, perderá a sua validade, independentemente de notificação ou interpelação, se o produto não for comercializado no
prazo de um ano após a data de sua concessão, prorrogável por
mais seis meses, a critério da autoridade sanitária, mediante
justificação escrita de iniciativa da empresa interessada.
§ 4º O pedido de novo registro do produto poderá ser formulado dois anos após a verificação do fato que deu causa à perda
da validade do anteriormente concedido, salvo se não for imputável à empresa interessada.
§ 5º As disposições deste artigo aplicam-se aos produtos registrados e fabricados em Estado-Parte integrante do
Mercado Comum do Sul (Mercosul) para efeito de sua comercialização no País, se corresponderem a similar nacional já
registrado." (NR)
Art. 45. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 46. Fica revogado o art. 58 do Decreto-Lei nº 986, de 21 de
outubro de 1969.
Brasília, 30 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Luiz Carlos Bresser Pereira
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Anexo I
Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções
Comissionadas de Vigilância Sanitária
Unidade

Diretoria

Gabinete

Cargos!
Funções
N"

Denominação
CargolFunção

NE/
DAS/

FG

5

Diretor

5

Assessor Especial

102.5

3

Auxiliar

102.1

1

Chefe de Gabinete

101.4

1

Procurador

101.5

1

Corregedor

101.4

1

Ouvidor

101.4

1

Auditor

101.4

17

Gerente-Geral

101.5

38

Gerente

101.4

NE

Quadro Demonstrativo de Funções Comissionadas de Vigilância
Sanitária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Cód;goIFCVS

Qtde.

FCVS-V

42

1.170,00

FCVS-IV

58

855,00

FCVS-I1I

47

515,00

FCVS-I1

58

454,00

FCVS-j

69

402,00

TOTAL

274

177.005,00

Valor
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Anexo II
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
Valores em R$

Prazos para
Renovação

1.1. Sobre a indústria de medicamentos

40.000

anual

1.2. Sobre equipamentos e correlatos

20.000

anual

1.3. Distribuidores de medicamentos,
drogarias e farmácias

15.000

anual

1.3. Demais

Fatos Geradores
Autorização de funcionamento de empresa, para cada tipo de atividade

10.000

anual

2. Alteração ou acréscimo na autorização
(tipo de atividade, dados cadastrais, fusão ou incorporação empresarial)

6.600

indeterminado

3. Substituição de representante legal,
resp. Técnico ou cancelamento de autorização

Isento

indeterminado

4.1.1. Medicamentos

30.000

anual

4.1.2. Equipamentos e correlatos

12.000

anual

4.000

anual

37.000

anual

4. Certificação de boas práticas de fabricação e controle para cada estabelecimento ou unidade fabril, tipo de atividade e linha de produção! comercialização
4.1. No País e Mercosul

4.1.3. Demais
4.2. Outros países
5. Registro de
5.1. Cosméticos

3.700

três anos

5.2. Saneantes

11.700

três anos

5.3.!. Equipamentos, Aparelhos e
Instrumentos

65.000

três anos

5.3.2. Outros (conj. de diagn. e bolsas de
sangue

16.300

três anos

5.4.1. Novos

80.000

cinco anos

5.4.2. Similares

35.000

cinco anos

5.4. Medicamentos
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Valores em R$

Prazos para
Renovação

5.4.3. Genéricos

10.600

cinco anos

5.5. Alimentos e Bebidas

10.000

cinco anos

5.6. Tabaco e Similares

100.000

anual

Fatos Geradores

6. Acréscimo ou Modificação no Registro

6.1. Apresentação
6.2. Concentração e Forma Farmacêutíoa

1.800

indeterminado

4.500

indeterminado

6.3. Texto de bula, formulário de uso e rotulagem

2.200

indeterminado

6.4. Prazo de validade ou cancelamento

Isento

indeterminado

6.5. Qualquer outro

8.100

indeterminado

7. Isenção de registro

2.200

indeterminado

8. Certidão, atestado, classificação toxicolõgíca, extensão de uso, cota de comercialização por empresa de produto controlado demais atos declaratórios

10.000

indeterminado

2.200

indeterminado

10. Anuência na notificação de publicidade de produtos para veiculação méxíma de 6 meses

8.800

indeterminado

11. Anuência em processo de importação
ou exportação para pesquisa clínica

10.000

12. Anuência para isenção de imposto e
em processo de importação ou exportação de produtos, sujeito a Vigilância Sanitária.

Isento

indeterminado

100

indeterminado

9. Desarquivamento de processo e 2!! via

de documento

13. Anuência em processo de importação
e exportação para fins de comercialisação de produto sujeito a Vigilância Sanitéria

14. Colheita e transporte de amostras
para análise de controle de produtos importados.
- dentro do Município
- outro Município no mesmo Estado
- outro Estado

150
300
600

15. Vistoria para verificação de cumprimento de exigências sanitárias

500

Indeterminado

indeterminado
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Valores em R$

Prazos para
Renovação

16.1. Emissão de Certificado de Desratização e Isenção de Desratização de Embarcação

1000

Indeterminado

16.2. Emissão de Guia de Desembarque
de Passageiros e Tripulantes de Passageiros e Tripulantes de Embarcações Aeronaves e Veículos Terrestre de Trânsito
Internacional.

500

16.3. Emissão de Certificado de Livre
Prática

600

Indeterminado

16.4. Emissão de Guia Traslado de Cadáver em Embarcações, Aeronaves e Veículos Terrestres em Trânsito Interestadual
e Internacional

150

indeternrinado

Fatos Geradores
16. Atividades de Controle Sanitário de
Portos, Aeroportos e Fronteiras

Os valores da tabela ficam reduzidos, exceto 16.1, 16.2, 16.3,
16.4, em:
a) 30% no caso de empresas médias tal qual definido pela Lei
nº 9.531 de 10 de dezembro de 1997;
b) 60% no caso das pequenas empresas tal qual definido na Lei
nº 9.317 de 5 de dezembro de 1996;
c) 90% no caso das microempresas tal qual definido na Lei
nº 9.317 de 5 de dezembro de 1996.
Obs.: No caso de empresas que estejam em processo de instalação, a cobrança se realizará por autodeclaração, a ser comprovada no
ano subseqüente, sem a qual o valor descontado passará a ser devido.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.792, DE 30 DE DEZEMBRO
DE 1998
Dispõe sobre o recolhimento ao Tesouro
Nacional de parcela da Tarifa de Embarque
Internacional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DAREPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' Constitui receita própria do Tesouro Nacional a parcela correspondente ao aumento concedido pela Portaria nº 861/GM2,
de 9 de dezembro de 1997, do Ministério da Aeronáutica, às Tarifas
de Embarque Internacional, vigentes naquela data, incluindo o seu
correspondente Adicional Tarifário, previsto na Lei nº 7.920, de 12
de dezembro de 1989.
Parágrafo único. O Ministério da Aeronáutica e a Empresa
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) adotarão, no
prazo de até trinta dias, as providências necessárias para:
I - discriminar os valores correspondentes a esta medida
provisória nos respectivos demonstrativos de arrecadação;
II - promover o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional até o 15º dia útil do mês subseqüente à arrecadação;

III - dar cumprimento aos efeitos financeiros desta medida
provisória, determinado no artigo 3º, inclusive mediante o repasse
ao Tesouro Nacional, em até sessenta dias, dos valores correspondentes.
Art. 2' A receita a que se refere o artigo anterior destinar-se-á, exclusivamente, à amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 11 de janeiro
de 1998.
Brasília, 30 de dezembro de 1998; 177' da Independência e 110º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Lélio Viana Lõbo
Paulo Paiva
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Fazenda Maringá, Araguatins e Buriti do Tocantins (TO)

(115) Decreto de 21 de outubro de 1996

5551

Fazenda Morro Feio, Quimarânia (MG)

(112) Decreto de 21 de outubro de 1996

5547

Fazenda Mucambo, Mosquito (TO)
(133) Decreto de 23 de outubro de 1996
(137) Decreto de 23 de outubro de 1996

5570
5575

Fazenda Mussurepe, Lagarto (SE)

(142) Decreto de 24 de outubro de 1996

5580

Fazenda Nossa Senhora das Graças, Vila Bela da Santíssima
Trindade (MT)
(132) Decreto de 23 de outubro de 1996

5569

Fazenda Nossa Senhora de Fátima, Tamarana (PR)

(58) Decreto de 10 de outubro de 1996

5481

Fazenda Panambi, Porto Acre (AC)
(68) Decreto de 10 de outubro de 1996

5493

Fazenda Para Sempre, Recursolândia (TO)

(136) Decreto de 23 de outubro de 1996

5574

Fazenda Passo da Cruz, Piratini (RS)

(128) Decreto de 22 de outubro de 1996

5564

Fazenda Passo DomeIes, Piratini (RS)

(98) Decreto de 18 de outubro de 1996

5530

Fazenda Perdigão, Campo Verde (0)

(89) Decreto de 18 de outubro de 1996

5520

Fazenda Ponderosa, Ortigueira (PR)

(66) Decreto de 10 de outubro de 1996

5491

Fazenda Parangaba, Querência do Norte (PR)

(110) Decreto de 21 de outubro de 1996

5545

Fazenda Presídio de Santa Cruz, Porangatu (GO)

(54) Decreto de 8 de outubro de 1996

5476

Fazenda Rancharia ou Cravo, Arinos (MG)

(60) Decreto de 10 de outubro de 1996

5464

Fazenda Racho Alegre, Turiaçu e Cândido Mendes (MA)

(23) Decreto de 7 de outubro de 1996

5442

Fazenda Refúgio da Aza BrancalRefúgio do Zabelê, Quijingue, (BA)

(113) Decreto de 21 de outubro de 1996

5548

Fazenda Reunida Caracol, Cachoeirinha (TO)
(61) Decreto de 10 de outubro de 1996

5485
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5686
Fazenda Reunidas Palame, Esplanada (BA)
(157) Decrete de 25 de outubro de 1996

5597

Fazenda Santa Maria da Lage, Poço Verde (SE)
(143) Decreto de 24 de outubro de 1996

5581

Fazenda Santa MariadoXupé,MaraRosa (GO)
(138) Deerero de 23 de outubro de 1996

5576

Fazenda Santa Rita, Araguacema (TO)
(134) Deerero de 23 de outubro de 1996

5571

Fazenda Santa Rita, Lago do Junco (MA)
(19) Decreto de 7 de outubro de 1996

5438

Fazenda Santo Antonio, Araguatins (TO)

(114) Decreto de 21 de outubro de 1996

5549

Fazenda São FranciscolBerigue, Rondonópolis (MT)

(88) Deerero de 18 de outubro de 1996
Fazenda São Miguel I, Pinheiro Machado (RS)
(154) Decreto de 25 de outubro de 1996

5619
5593

Fazenda São Miguel, Taguatinga (TO)
(92) Deerero de 18 de outubro de 1996

5523

Fazenda São Pio/São Paulo, Unaí (MG)
(126) Decreto de 22 de outubro de 1996

5562

Fazenda São Valéria, São Valéria da Natividade (TO)
(111) Decreto de 21 de outubro de 1996

5546

Fazenda Serena, Pirenópolis (GO)
(95) Decreto de 18 de outubro de 1996

5527

Fazenda Tabocas, Unaí (MG)
(102) Decreto de 18 de outubro de 1996

5535

Fazenda Três Irmãos, Augustin6polis e Axixá do Tocantins (TO)
(155) Deerero de 25 de outubro de 1996

5594

Fazenda Valmini, Lindoeste (PR)
(99) Decreto de 18 de outubro de 1996

5532

Fazenda Várzea, Piripiri (Pl)
(46) Decreto de 8 de outubro de 1996

5467

Fazendas Frade Velho, Bandeira, Vereda da Água Piranga e Ypi-

ranga, Cotegipe (BA)
(94) Decreto de 18 de outubro de 1996

5526

Fazendas Reunidas Corumbau, Prado (BA)
(129) Deerero de 22 de outubro de 1996

5566

Fazendas Reunidas Vazante, Itaberaba (BA)
(27) Decreto de 7 de outubro de 1996

5447
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Fazendas Serra Negra e Bartíra, Itaetê (BA)

(69) Decreto de 10 de outubro de 1996

5495

Fazendinha, Imperatriz (MA)

(17) Decreto de 7 de outubro de 1996

5435

Gleba Mercedes Benz V, Tapurah (MT)

(97) Decreto de 18 de outubro de 1996

5529

Gleba Padovani, Matupá e Peixoto de Azevedo (MT)

(135) Decreto de 23 de outubro de 1996

5573

Guajará, Senador Sá (CE)

(64) Decreto de 10 de outubro de 1996

5489

IzabeI paz e TesourasIFazenda Recantão, Araguapaz (GO)

(30) Decreto de 7 de outubro de 1996

Jabuticaba, Andorinhaa e Jaguarari (BA)
(103) Decreto de 18 de outubro de 1996
(104) Decreto de 18 de outubro de 1996
-Iatobâ, Campo do Meio (MG)
(153) Decreto de 25 de outubro de 1996

5450
5536
5537
5592

Lagoa da Bananeira, São Benedito do Rio Preto (MA)

(24) Decreto de 7 de outubro de 1996

5443

Lote n!il A-G -Fazenda Perseverança, Marmeleiro (PR)

(109) Decreto de 21 de outubro de 1996

5543

Lote n' 3, Setor Leitão, do PF/JOP, Presidente Médici (RO)
(26) Decreto de 7 de outubro de 1996

5446

Loteamento Araguacema, Araguacema (TO)

(44) Decreto de 8 de outubro de 1996

5465

Loteamento Cocal, Rio Sono (TO)

(108) Decreto de 21 de outubro de 1996

5542

Loteamento Itaipavas - Lote n2 28, Xinguara (PA)
'.....................................
(31) Decreto de 7 de outubro de 1996

5452

Poço Redondo/Guarany, Cotegipe (BA)
(49) Decreto de 8 de outubro de 1996
Preguiça, Matinha e São Vicente de Férrer (MA)
(20) Decreto de 7 de outubro de 1996

5471
5439

QuilombolData Boqueirão, Altos (PI)

(127) Decreto de 22 de outubro de 1996

5563

Rancho São José, Tamarana (PR)

(59) Decreto de 10 de outubro de 1996

5483

Saco/Curtume, São João do Piauí (FI)
(47) Decreto de 8 de outubro de 1996

5468
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Santa Cruz, Tapiramutá (BA)
(28) Decreto de 7 de outubro de 1996
São Mateus, Jerumenha (PI)
(139) Decreto de 23 de outubro de 1996
São MiguellSerid6, São Bento do Norte (RN)
(70) Decreto de 10 de outubro de 1996
São Patrício, Catanhede (MA)
(53) Decreto de 8 de outubro de 1996
Seringal Espinhara, Porto Acre (AC)
(158) Decreto de 25 de outubro de 1996

5448
5577
5496
5475
5598

Seringal São Sebastião do Anari, Tbeobroma (RO)
(62) Decreto de 10 de outubro de 1996

5486

Seringal Tocantius, Porto Acre (AC)
(65) Decreto de 10 de outubro de 1996
(140) Decreto de 23 de outubro de 1996

5490
5579

Tesouras, Araguapaz (GO)

(63) Decreto de 10 de outubro de 1996

5488

Três Lagoas, São Valério de Natividade (TO)
(160) Decreto de 29 de outubro de 1996

5600

Usina Jaboatão, -Iaboatão dos Guararapes (PE)
(52) Decreto de 8 de outubro de 1996

5474

IZABEL PAZ E TESOURASlFAZENDA RECANTÃO, ARAGUAPAZ(GO)
Interesse social, declaração
(30) Decreto de 7 de outubro de 1996

5450

J
JABUTICABA, ANDORINHAS E JAGUARARI (BA)
Interesse social, declaração

(103) Decreto de 18 de outubro de 1996
(104) Decreto de 18 de outubro de 1996

5536
5537

JATOBÁ, CAMPO DO MEIO <MG)
Interesse social, declaração

(153) Decreto de 25 de outubro de 1996

5592
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JUDICIÁRIO oer ÓRGÃOS DOS PODERES LEGISLATIVO,JUDICIÁRIO E
EXECUTIVO
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

OrçamentoFiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(39) Decreto de 7 de outubro de 1996

5459

L
LAGOA DA BANANEIRA, SÃO BENEDITO DO RIO PRETO (MA)

Interesse social. declaração
(24) Decreto de 7 de outubro de 1996

5443

LARANJINHA, SANTA AMÉLIA E ABATIÁ (PR)

Terra indígena; Demarcação administrativa, homologação
(8) Decreto de 2 de outubro de 1996

5412

LEGISLATIVO eer ÓRGÃOS DOS PODERES LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E EXECUTIVO
LEI DE RETRIBUIÇÃO NO EXTERIOR

Órgãos, disposição; Cargos, funções, atividades permanentes; Decretos
n's 72.021173e 91.256185, alteração
Decreto n 2 2.016, de 12 de outubro de 1996

5291

LíNEAS AÉREAS PARAGUAYAS (LAP)
Funcionamento, autorização, cancelamento; Decreto nl! 52.689/63,
revogação
(75) Decreto de 11 de outubro de 1996

5501

LlNEAS AÉREAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANÓNIMA (LAPSA)
Funcionamento, autorização
(131) Decreto de 23 de outubro de 1996

5568

LOTE N' A·6 - FAZENDA PERSEVERANÇA, MARMELEmO (PR)
Interesse social, declaração
(109) Decreto de 21 de outubro de 1996

5543

LOTE N' 3, SETOR LEITÃO, DO PF/JOP, PRESIIlENTE MÉDICI (RO)
Interesse social, declaração
(26) Decreto de 7 de outubro de 1996

5446
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LOTEAMENTO ARAGUACEMA, ARAGUACEMA (TO)
Interesse social, declaração

(44) Decreto de 8 de outubro de 1996

5465

LOTEAMENTO COCAL, RIO SONO (TO)
Interesse social, declaração

(108) Decreto de 21 de outubro de 1996

5542

LOTEAMENTO ITAlPAVAS - LOTE N' 28, XINGUARA (PA)
Interesse social, declaração
(31) Decreto de 7 de outubro de 1996

5452

M
MARECHAL RONDON, PARANATINGA (MT)
Terra indígena; Demarcação administrativa, homologação
(10) Decreto de 2 de outubro de 1996

5424

MAXACALI,BERTÓPOLIS (MG)
Terra indígena; Demarcação administrativa, homologação

(7) Decreto de 2 de outubro de 1996

5406

MEDICAMENTO
Uso; Propaganda, restrições; Lei 02 9.294196, regulamentação
Decreto n' 2.018, de l' de outubro de 1996

5292

MILITAR REFORMADO
Nomeação; Administração pública
Decreto nl' 2.027, de 11 de outubro de 1996

5312

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMADO ESTADO
Remanejamento

Ministério do Planejamento e Orçamento

Decreto n' 2.043, de 23 de outubro de 1996

5354

Ministério Extraordinário de Política Fundiária
Decreto nl' 2.024, de 8 de outubro de 1996

5307

Superintendência da Zona Franca de Manaus
Decreto nl' 2.042, de 22 de outubro de 1996

5352

Remanejamento, prorrogação de prazo

Decreto n' 2.053, de 31 de outubro de 1996

5395
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5691
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(38) Decreto de 7 de outubro de 1996

5458

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA

Orçamento Fiscal da União; Crédito especial
(150) Decreto de 25 de outubro de 1996

5589

Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(34) Decreto de 7 de outubro de 1996
(81) Decreto de 15 de outubro de 1996
(151) Decreto de 25 de outubro de 1996

5455
5506
5590

Remanejamento,. prorrogação de prazo
Decreto nº 2.053, de 31 de outubro de 1996

5395

MINISTÉRlO DA CIÉNCIA E TECNOLOGIA

Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(40) Decreto de 7 de outubro de 1996

:................

5460

Cargo em comissão; Estrutura Regimental; Função gratificada, aprovação; Decreto n!l 1.673/95, alteração
Decreto nº 2.035, de 11 de outubro de 1996

5325

Orçamento da Seguridade Social; crédito suplementar
(80) Decreto de 15 de outubro de 1996
(85) Decreto de 15 de outubro de 1996

5505
5510

MINISTÉRlO DA CULTURA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

Orçamento da União; Crédito suplementar
(78) Decreto de 15 de outubro de 1996
(79) Decreto de 15 de outubro de 1996

5503
5504

Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(84) Decreto de 15 de outubro de 1996
(121) Decreto de 21 de outubro de 1996

5509
5557

Remanejamento, prorrogação de prazo
Decreto n Q 2.054, de 31 de outubro de 1996

5395
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5692
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar

(107) Decreto de 21 de outubro de 1996

5641

Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar

(107) Decreto de 21 de outubro de 1996

5641

MINISTÉRIO DA INDÚSTRlA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
Cargo em comissão; Função gratificada; Decreto 0 2 1.757/95, alteração
Decreto nl!2.047, de 29 de outubro de 1996

5365

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar

(41) Decreto de 7 de outubro de 1996
(173) Decreto de 31 de outubro de 1996

5461
5615

MINISTÉRIO DA MARINHA

Oficiais; Efetivos, distribuição; Decreto Não Numerado 29/95, alteração

(164) Decreto de 30 de outubro de 1996

5605

Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar

(169) Decreto de 31 de outubro de 1996
(176) Decreto de 31 de outubro de 1996

5612
5618

MINISTÉRIO DA PREVIDÉNCIA E ASSIST1!:NClA SOCIAL
Remanejamento, prorrogação de prazo

Decreto n' 2.051, de 31 de outubro de 1996
Decreto n' 2.052, de 31 de outubro de 1996

5393
5394

MINISTÉRIO DA SAúDE
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar

(1) Decreto de l' de outubro de 1996
(35) Decreto de 7 de outubro de 1996
(42) Decreto de 7 de outubro de 1996
(71) Decreto de 10 de outubro de 1996
(174) Decreto de 31 de outubro de 1996

5399
5456
5462
5497
5616

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar; Decreto Não
Numerado 42196, revogação

(72) Decreto de 10 de outubro de 1996
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Cargo em comissão; Funções gratificadas
Decreto n ll 2.048, de 29 de outubro de 1996

5498

5369

Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar

(83) Decreto de 15 de outubro de 1996

5508
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5693
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar

(120) Decreta de 21 de outubro de 1996

6656

MINISTÉRlO DO EXÉRCITO
Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar

(172) Decreta de 31 de outubro de 1996

5614

MINISTÉRlO DO MElO AMBIENTE, DOS RECURSOS HíDRICOS E DA
AMAZÔNIA LEGAL
Orçamento Fiscal da União; Crédito especial

(168) Decreta de 31 de outubro de 1996
(170) Decreto de 31 de outubro de 1996

5611
5613

Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar

(82) Decreto de 15 de outubro de 1996

5507

MINISTÉRlO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Cargo em comissão, remanejamento

Decreto nl! 2.043, de 23 de outubro de 1996

5354

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar

(122) Decreta de 21 de outubro de 1996

5558

MINISTÉRlO EXTRAORDINÁRIO DE POLíTICA FUNDIÁRIA
Cargo em comissão, remanejamento

Decreto n1l2.024, de 8 de outubro de 1996

5307

MINISTRO DE ESTADO
Ausência do território nacional, substituição
(3) Decreto de 19 de outubro de 1996

5401

MOÇAMBIQUE
Embaixada do Brasil; República de Seychelles, transferência

Decreto n!! 2.021, de 7 de outubro de 1996

5304

N
NúCLEO ASSISTENCIAL IRMÃo ALFREDO (NAIA), SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração

(73) Decreto de 10 de outubro de 1996

5499
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5694

o
OBRAS ASSISTENCIAIS IRMÃ CLARA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

Utilidade pública, declaração
(43) Decreta de 8 de outubro de 1996

5463

OFICIAIS ver EFETIVOS DE OFICIAIS
OFICIAIS ver também EXÉRCITO
ORÇAMENTO
Receita; Despesa. compatibilização; Decreto nO 1.923/96, alteração

Decreta n' 2.034, de 11 de outubro de 1996

5327

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Programação e execução orçamentária e financeira; Normas; Decreto nl!
825/93, aplicação
Decreto n!! 2.019, de 12 de outubro de 1996

5302

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL ver também CRÉDITO SUPLEMENTAR
ORÇAMENTO DA UNIÃo ver CRÉDITO SUPLEMENTAR
ORÇAMENTOS DA UNIÃo ver CRÉDITO SUPLEMENTAR
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO ver CRÉDITO SUPLEMENTAR
ORÇAMENTO FISCAL
Programação e execução orçamentária e fmanceira; Normas; Decreto

n" 825/93, aplicação
Decreto n!!2.019, de 111 de outubro de 1996

5302

ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃo ver CRÉDITO ESPECIAL
ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃO ver ainda CRÉDITO SUPLEMENTAR
ÓRGÃOS DOS PODERES LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E EXECUTIVO
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar

(152) Decreto de 25 de outubro de 1996

5591

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar

(152) Decreta de 25 de outubro de 1996

5591
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5695

p
PARAGUAI
Acordo de Complementação Econômica nO 18; Décimo Sexto Protocolo.
execução; Brasil, Argentina e Uruguai
Decreto nl!2.023, de 7 de outubro de 1996

5306

PESSOA DESAPARECIDA
Atividades políticas; Família, indenização

Decreton' 2.038, de 15 de outubro de 1996

5330

PESSOAL
Pagamento; Administração pública
Decreto nl! 2.028, de 11 de outubro de 1996

5313

PETRÓLEO BRAS1LEIRO S.A. (PETROBRÁS)
Orçamento de Investimento; Crédito suplementar

(163) Decreto de 30 de outubro de 1996

5605

PUNO DE RETENÇÃO DE CUÉ
Promulgação
Decreto nl! 2.020, de 2 de outubro de 1996

5303

POÇO REDONDO/GUARANY, COTEGlPE (BA)
Interesse social, declaração
(49)

Decreto de 8 de outubro de 1996

5471

PRAÇAS ver EXÉRC1TO
PREGUlÇA, MATlNHA E SÃO ViCENTE DE FÉRRER (MA)
Interesse social, declaração
(20) Decreto de 7 de outubro de 1996

5439

PRESIDftNClA DA REPúBLICA
Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar

(119) Decreto de 21 de outubro de 1996
(123) Decreto de 21 de outubro de 1996

5555
5559

PRODUTO AGRíCOLA
Preços mínimos básicos, fixação
Decreto n 2 2.041, de 22 de outubro de 1996

5349

PRODUTO FUMíGENO
Uso; Propaganda, restrições; Lei nl!9.294196, regulamentação

Decreto n 2 2.018, de 12 de outubro de 1996

5292
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5696
PRODUTOS REGIONAIS
Preços mínimos básicos, fixação
Decreto n 2 2.041. de 22 de outubro de 1996

5349

PROGRAMA DE DISP~NDIOS GLOBAIS (PDG)
Aprovação

Decreto n' 2.032, de 11 de outubro de 1996

5321

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
Companhia Nordestina de Sondagens e Perfurações (Conesp), inclusão

Decreto n' 2.039, de 15 de outubro de 1996

5334

PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA
FAMILIAR (PRONAF)
Registro, dispensa; Decreto n2 58.380/66
Decreto n 2 2.025, de 9 de outubro de 1996

5308

PRONAF ver PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DAAGRICULTURA FAMILIAR

Q
QUILOMBOIDATA BOQUEIRÃO, ALTOS (PI)
Interesse social, declaração

(127) Decreto de 22 de outubro de 1996

5563

R
RÃDIO BRASIL DE ADAMANTINA LTDA.; ADAMANTINA (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(149) Decreto de 25 de outubro de 1996......................................................

5588

RÃDIO CLUBE DE MIRANDÓPOLIS LTDA., MIRANDÓPOLIS (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(146) Decreto de 25 de outubro de 1996

5585

RÃDIO CLUBE DE MOCOCA LTDA., MOCOCA (SP)

Radiodifusão;Serviço, concessão,renovação
(147) Decreto de 25 de outubro de 1996

5586
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5697
RÁDIO CORNÉLIO PROCÓPIO LTDA., CORNÉLIO PROCÓPIO (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(14) Decreto de 2 de outubro de 1996

5433

RÁDIO CRUZEIRO DO SUL DE LONDRINA LTDA., LONDRINA (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(13) Decreto de 2 de outubro de 1996

5432

RÁDIO E TELEVISÃO SUDOESTE DO PARANÁ LTDA., PATO BRANCO
(PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Fundação Cultural Celinauta
(167) Decreto de 31 de outubro de 1996

5610

RÁDIO PLANALTO DE ARAGUARI LTDA., ARAGUARI (MG)
Radiodifusão, concessão, renovação

(145) Decreto de 25 de outubro de 1996

5584

RÁDIO SOCIEDADE NORTE DE MINAS LTDA., MONTES CLAROS (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Fundação José de Paiva

Netto
(166) Decreto de 31 de outubro de 1996

5609

RÁDIO SUBAÉ LTDA., FEIRA DE SANTANA (BA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; TV Subaé Ltda.

(165) Decreto de 31 de outubro de 1996

5608

RÁDIO TELEVISÃO DE UBERLÁNDIA LTDA., UBERLÁNDIA (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

(15) Decreto de 2 de outubro de 1996

5434

RADIODIFUSÃO
Se~.concessão.renovação

Rádio Brasil de Adamantina Ltda., Adamantina (SP)
(149) Decreto de 25 de outubro de 1996
Rádio Clube de Mirandópolia Ltda., Mirandópolia (SP)
(146) Decreto de 25 de outubro de 1996
Rádio Clube de Mococa Ltda., Mococa (SP)
(147) Decreto de 25 de outubro de 1996
Rádio Camélia Procópio Ltda., Camélia Procópio (PR)
(14) Decreto de 2 de outubro de 1996

5588
5585
5586
5433
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5698
Rádio Cruzeiro do Sul de Londrina Ltda., Londrina (PR)
(l3) Decreto de 2 de outubro de 1996

5432

Rádio Planalto de Araguari Ltda., Araguari (MG)
(145) Decreto de 25 de outubro de 1996

5584

Rádio Televisão de Uberlãndia Ltda., Uberlãndia (MG)
(l5) Decreto de 2 de outubro de 1996

5434

sm -Sistema Independência de Rádio e Comunicações Ltda., São
José do Rio Preto (SP)
(148) Decreto de 25 de outubro de 1996

5587

Serviço, concessão, transferência
Fundação Cultural Celinauta; Rádio e Televisão Sudoeste do Para-

ná Ltda., Pato Branco (PR)
(167) Decreto de 31 de outubro de 1996

5610

Fundação José de Paiva Netto; Rádio Sociedade Norte de Minas

Ltda., Mon!ea Claros (MG)
(166) Decreto de 31 de outubro de 1996
Rádio Subaé Ltda., TV Subaé Ltda., Feira de Santana (BA)
(165) Decreto de 31 de outubro de 1996

5609
5608

RANCHO SÃO JOSÉ, TAMARANA (PR)
Interesse social, declaração

(59) Decreto de 10 de outubro de 1996

5483

REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICJ;;NCIA,CAMPINAS(SP)
Utilidade pública, declaração

(43) Decreto de 8 de outubro de 1996

5463

REFORMA AGRÁRIA
Imóvel, desapropriação
Belo Monte, Cubati e Pedra Lavrada (PB)

(25) Decreto de 7 de outubro de 1996
Bonfim, Alagoinha (PB)
(100) Decreto de 18 de outubro de 1996
Curimã, São Paulo do Potengi (RN)
(130) Decreto de 22 de outubro de 1996
Dois Rios, ConjuntoConceição,Conceição, Bom Sossego, Rio Buerarema, São José, Repartimento, Ilhéus (BA)
(29) Decreto de 7 de outubro de 1996
Engenho PtotoslQuiaobo, Moreno (PE)
(161) Decreto de 29 de outubro de 1996

5444
5533
5567

5449
5602
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5699
Estância Coqueiro, Sant'Ana do Livramento (RS)

(51) Decreto de 8 de outubro de 1996

5473

Fazenda Apucarana Grande, Ortiqueira (PR)

(57) Decreto de 10 de outubro de 1996
(67) Decreto de 10 de outubro de 1996

5480
5492

Fazenda Aurora da Serra, Apodi (RN)

(144) Decreto de 24 de outubro de 1996

5583

Fazenda Bananeira, Quijingue (BA)

(93) Decreto de 18 de outubro de 1996
Fazenda Barriguda, Buritia (MG)
(90) Decreto de 18 de outubro de 1996
Fazenda Boa Vista, Sapé (PB)
(101) Decreto de 18 de outubro de 1996

5524
5521
5534

Fazenda Bom Jardim, Tapira (MG)

(45) Decreto de 8 de outubro de 1996

5466

Fazenda Boqueirão, Santa Maria da Boa Vista (PE)

(50) Decreto de 8 de outubro de 1996

5472

Fazenda Braço Grande, Carutapera (MA)

(22) Decreto de 7 de outubro de 1996

5441

Fazenda Buique, Buerarema (BA)

(48) Decreto de 8 de outubro de 1996

5469

Fazenda Canabrava I e 11,Cotegipe (BA)

(18) Decreto de 7 de outubro de 1996
Fazenda Canta do Sítio, Reeuraolândia (TO)
(116) Decreto de 21 de outubro de 1996

5437
5552

Fazenda Canto Grande, Recursolândia (TO)

(91) Decreto de 18 de outubro de 1996

5522

Fazenda Castanheira, Araguatins (TO)

(118) Decreto de 21 de outubro de 1996

5554

Fazenda Colônia, Padre Bernardo (GO)

(96) Decreto de 18 de outubro de 1996

5528

Fazenda Conjunto Palestina, Wagner (BA)

(105) Decreto de 18 de outubro de 1996

5539

Fazenda Consolação, São Bento do Tocantins (TO)

(156) Decreto de 25 de outubro de 1996

5596

Fazenda Ferraria, Piratini (RS)

(56) Decreto de 8 de outubro de 1996
Fazenda Independência, Bela Vista (MS)
(117) Decreto de 21 de outubro de 1996

5479
5553
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5700
Fazenda João Gonçalves da Lagoa/Sítio Aroeiras, Aracati e Jagua-

ruana(CE)
(55) Decreto de 8 de outubro de 1996
Fazenda Lago Azul, Carutapera (MA)
(21) Decreto de 7 de outubro de 1996
Fazenda Manah, Santana do Araguaia (P A)
(32) Decreto de 7 de outubro de 1996

5478
5440
5453

Fazenda Maringá, Araguatins e Buriti do Tocantins (TO)

(115) Decreto de 21 de outubro de 1996
Fazenda Morro Feio, Guimarânia(MG)
(112) Decreto de 21 de outubro de 1996
Fazenda Mucambo, Mosquito (TO)
(133) Decreto de 23 de outubro de 1996
(137) Decreto de 23 de outubro de 1996
Fazenda Musarepe, Lagarto (SE)
(142) Decreto de 24 de outubro de 1996
Fazenda Nossa Senhora das Graças, Vila Bela da Santíssima
Trindade (MT)
(132) Decreto de 23 de outubro de 1996

5551
5547
5570
5575
5580

5569

Fazenda Nossa Senhora de Fátima, Tamarana (PR)

(58) Decreto de 10 de outubro de 1996
Fazenda Panambi, Porto Acre (AC)
(68) Decreto de 10 de outubro de 1996
Fazenda Para Sempre, Recursolândia (TO)
(136) Decreto de 23 de outubro de 1996

5481
5493
5574

Fazenda Passo da Cruz, Piratini (RS)

(128) Decreto de 22 de outubro de 1996
Fazenda Passo Dornelea, Piratini (RS)
(98) Decreto de 18 de outubro de 1996
Fazenda Perdigão, CampoVerde (MT)
(89) Decreto de 18 de outubro de 1996
Fazenda Ponderosa, Ortigueira (PR)
(66) Decreto de 10 de outubro de 1996

5564
5530
5520
5491

Fazenda Porangaba, Querência do Norte (PR)

(110) Decreto de 21 de outubro de 1996

5545

Fazenda Presídio de Santa Cruz. Porangatu (00)

(54) Decreto de 8 de outubro de 1996

5476

Fazenda Rancharia ou Crave, Arinos (MG)

(60) Decreto de 10 de outubro de 1996

5484

Fazenda Rancho Alegre, Turiaçu e Cândido Mendes (MA)

(23) Decreto de 7 de outubro de 1996

5442
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5701
Fazenda Refúgio da Aza BrancalRefúgio do Zabelê, Quijingue (BA)
(113) Decreto de 21 de outubro de 1996
Fazenda Reunida Caracol, Cachoeirinha (TO)
(61) Decreto de 10 de outubro de 1996
Fazenda Reunidas Palame, Esplanada (BA)
(157) Decreto de 25 de outubro de 1996
Fazenda Santa Maria da Lage, Poço Verde (SE)
(143) Decreto de 24 de outubro de 1996

5548

5485
5597
5581

Fazenda Santa Maria do Xupé, Mara Rosa (GO)
(138) Decreto de 23 de outubro de 1996

5576

Fazenda Santa Rita, Araguacema (TO)
(134) Decreto de 23 de outubro de 1996

5571

Fazenda Santa Rita, Lago do Junco (MA)
(19) Decreto de 7 de outubro de 1996

5438

Fazenda Santo Antonio, Araguatins (TO)
(114) Decreto de 21 de outubro de 1996

5549

fazenda São FranciscolBerigue, Rondon6polis (MT)
(88) Decreto de 18 de outubro de 1996

5519

Fazenda São Miguel I, Pinheiro Machado (RS)

(154) Decreto de 25 de outubro de 1996

5593

Fazenda São Miguel, Taguatinga (TO)
(92) Decreto de 18 de outubro de 1996

5523

Fazenda São Pio/São Paulo, Unaí (MG)
(126) Decreto de 22 de outubro de 1996

5562

Fazenda São Valéria, São Valéria da Natividade (TO)
(111) Decreto de 21 de outubro de 1996

5546

Fazenda Serana, Piren6polis (GO)
(95) Decreto de 18 de outubro de 1996

5527

Fazenda Tabocas, Unaí (MG)

(102) Decreto de 18 de outubro de 1996

5535

Fazenda Três Irmãos, Augustin6polis e Axixá do Tocantins (TO)
(155) Decreto de 25 de outubro de 1996

5594

Fazenda Valmini, Lindoeste (PR)

(99) Decreto de 18 de outubro de 1996

5532

Fazenda Várzea, Piripiri (PI)
(46) Decreto de 8 de outubro de 1996

5467

Fazendas Frade Velho, Bandeira, Vereda da Água Piranga e
Ypiranga, Cotegipe (BA)
(94) Decreto de 18 de outubro de 1996

5526
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5702
Fazendas Reunidas Corumbau, Prado (BA)
(129) Decreto de 22 de outubro de 1996
Fazendas Reunidas Vazante, Itaberaba (BA)
(27) Decreto de 7 de outubro de 1996
Fazendas Serra Negra e Bartira, Itaetê (BA)
(69) Decreto de 10 de outubro de 1996
Fazendinha, Imperatriz (MA)
(17) Decreto de 7 de outubro de 1996
Gleba Mercedes Benz V, Tapurab (MT)
(97) Decreto de 18 de outubro de 1996

5566
5447
5495
5435
5529

Gleba Padovani, Matupá e Peixoto de Azevedo (0)
(135) Decreto de 23 de outubro de 1996

5573

Guajará, Senador Sá (CE)
(64) Decreto de 10 de outubro de 1996

5489

Isabel Paz e TesourasIFazenda Recantão, Araguapaz (GO)
(30) Decreto de 7 de outubro de 1996
Jabuticaba, Andorinhas e Jaguararí (BA)
(103) Decreto de 18 de outubro de 1996
(104) Decreto de 18 de outubro de 1996
Jatobá, Campo do Meio (MG)
(153) Decreto de 25 de outubro de 1996

5450
5536
5537
5592

Lagoa da Bananeira, São Benedito do Rio Preto (MA)
(24) Decreto de 7 de outubro de 1996

5443

Lote nQ A-6 - Fazenda Perseverança, Marmeleiro (PR)
(109) Decreto de 21 de outubro de 1996

5543

Lote n' 3, Setor Leitão, do PF/JOP, Presidente Médici (RO)
(26) Decreto de 7 de outubro de 1996

5446

Loteamento Araguacema, Araguacema (TO)
(44) Decreto de 8 de outubro de 1996

5465

Loteamento Cocal, Rio Sono (TO)
(108) Decreto de 21 de outubro de 1996

5542

Loteamento ltaipavas - Lote nO 28, Xinguara (P A)
(31) Decreto de 7 de outubro de 1996

5452

Poço RedondolGuarany, Cotegipe (BA)
(49) Decreto de 8 de outubro de 1996

5471

Preguiça, Matinha e São Vicente de Férrer (MA)
(20) Decreto de 7 de outubro de 1996

5439

QuilombolData Boqueirão, Altos (PI)
(127) Decreto de 22 de outubro de 1996

5563
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5703
Rancho São José, Tamarana (PR)
(59) Decreto de 10 de outubro de 1996

5483

Saco/Curtume, São João do Piam (PI)
(47) Decreto de 8 de outubro de 1996

5468

Santa Cruz, Tapiramutá (RA)
(28) Deerew de 7 de outubro de 1996

5448

São Mateus, Jerumenha (PI)

(139) Decreto de 23 de outubro de 1996

5577

São MiguellSeridó, São Bento do Norte (RN)

(70) Decreto de 10 de outubro de 1996

5496

São Patrício, Catanhede (MA)

(53) Decreto de 8 de outubro de 1996

5475

Seringal Espinhara, Porto Acre (AC)
(158) Decreta de 25 de outubro de 1996

5598

Seringal São Sebastião do Anari, Theobrona (RO)

(62) Decreto de 10 de outubro de 1996

5486

Seringal Tocantins, Porto Acre (AC)
(65) Decreto de 10 de outubro de 1996

(140) Decreto de 23 de outubro de 1996

5490
5579

Tesouras, Araguapaz (GO)

(63) Decreto de 10 de outubro de 1996

5488

Três Lagoas, São Valério da Natividade (TO)
(160) Decreto de 29 de outubro de 1996

5600

Usina Jaboatão, Jaboatão dos Guararapes (PE)

(52) Decreto de 8 de outubro de 1996

5474

REPúBLICA DE SAYCGELLES
Embaixada do Brasil, transferência; Moçambique
Decreto n Q 2.021, de 7 de outubro de 1996

5304

REPúBLICA DO AZERBAIJÃO
Embaixada do Brasil, criação
(76) Decreto de 14 de outubro de 1996

5502

RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL(RAV)
Regulamentação; Decreto n2 97.667/89, alteração

Decreto n!! 2.017, de III de outubro de 1996

5292
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5704

s
SACO/CURTUME, SÃO JOÃO DO PIAuí (PI)
Interesse social, declaração

(47) Decreto de 8 de outubro de 1996

5468

SANTA CRUZ, TAPIRAMUTÁ <BA)

Interesse social, declaração
(28) Decreto de 7 de outubro de 1996

5448

SÃO MATEUS, JERUMENHA (PI)

Interesse social, declaração
(139) Decreto de 23 de outubro de 1996

5577

SÃO MIGUEIJSERlDó, SÃO BENTO DO NORTE (RN)
Interesse social, declaração
(70) Decreto de 10 de outubro de 1996

5496

SÃO PATRÍCIO, CATANHEDE (MA)
Interesse social, declaração
(53) Decreto de 8 de outubro de 1996

5475

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(119) Decreto de 21 de outubro de 1996

SEGURO DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO (SC)
Lei ng 6.704179, regulamentação
Decreto n' 2.049, de 31 de outubro de 1996

5555

5386

SERINGAL ESPINHARA, PORTO ACRE (AC)

Interesse social,declaração
(158) Decreto de 25 de outubro de 1996
SERINGAL SÃO SEBASTIÃO DO ANARI, THEOBROMA (RO)
Interesse social, declaração
(62) Decreto de 10 de outubro de 1996

5598

5486

SERINGAL TOCANTINS, PORTO ACRE (AC)

Interesse social.declaração
(65) Decreto de 10 de outubro de 1996
(140) Decreto de 23 de outubro de 1996

5490
5579
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5705
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Contratação; Administração pública
Decreto n ll 2.031, de 11 de outubro de 1996

5320

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Contratação; Administração pública
Decreto n' 2.031, de 11 de outubro de 1996

5320

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS ver HORA EXTRA
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA

Imóvel; Utilidade pública
Paraoapuã e Santa Albertina (SP)
(117) Decreto de 27 de setembro de 1996. Publicado no DO de 30 de
setembro de 1996 e retificado noDO de I' de outubro de 1996 .......

5627

SERVIDOR APOSENTADO
Nomeação; Administração pública

Decreto n' 2.027, de 11 de ontubro de 1996

5312

SERVIDOR PÚBLICO
Conferências; Congressos; Treinamento. participação
Decreto n 1l2.029, de 11 de outubro de 1996
Publicado no DO de 14 de outubro de 1996
Republicado no DO de 15 de outubro de 1996

5316
5621

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL

Auxilio-alimentação; Lei n' 8.460/92, regulamentação
Decreto n' 2.050, de 31 de outubro de 1996

5391

SIR - SISTEMA INDEPEND~NCIA DE RÁDIO E COMUNICAÇÕES
LTDA., SÃO JOSÉ DO RiO PRETO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(148) Decreto de 25 de outubro de 1996

5587

SOCIEDADE DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO, BRASíLIA
(DF)

Utilidade pública, declaração
(43) Decreto de 8 de outubro de 1996

.

5463
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5706
SUPERlNTEND1!:NCIA DAZONA FRANCA DE MANAUS
Cargo em comissão, remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
Decreto nº 2.042, de 22 de outubro de 1996

5352

SUPERIOR TRIDUNAL DE JUSTIÇA
Orçamento FiscaI e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(39) Decreto de 7 de outubro de 1996

5459

SUPREMO TRIDUNAL FEDERAL
Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(171) Decreto de 31 de outubro de 1996

5613

T
TASKBRASIL- THE ABANDONED STREET KIDS OF BRASILTRUST
Empresa estrangeira. instalação, autorização

(33) Decreto de 7 de outubro de 1996

5454

TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

Rádio Brasil de Adamantina Ltda., Adamantina (SP)
(149) Decreto de 25 de outubro de 1996
Rádio Clube de Mirand6polis Ltda., Mirand6polis (SP)
(146) Decreto de 25 de outubro de 1996
Rádio Clube de Mococa Ltda., Mococa (SP)
(147) Decreto de 25 de outubro de 1996
Rádio Comélio Procópio Ltda., Cornélio Procópio (PR)
(14) Decreto de 2 de outubro de 1996
Rádio Cruzeiro do Sul de Londrina Ltda., Londrina (PR)
(13) Decreto de 2 de outubro de 1996
Rádio Planalto de Araguari Ltda., Araguari (MG)
(145) Decreto de 25 de outubro de 1996
Rádio Televisão de Uberlândía Ltda., Uberlândía (MG)
(15) Decreto de 2 de outubro de 1996

sm-

5588
5585
5586
5433
5432
5584
5434

Sistema Independência de Rádio e Comunicações Ltda., São

José do Rio Preto (SP)
(148) Decreto de 25 de outubro de 1996

5587
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5707
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Fundação Cultural Celinauta; Rádio e Televisão Sudoeste do Paraná Ltda., Pato Branco (PR)

(167) Decreto de 31 de outubro de 1996
Fundação José de Paiva Netto; Rádio Sociedade Norte de Minas
Ltda., Montes Claros (MG)
(166) Decreto de 31 de outubro de 1996
Rádio Subaé Ltda.; TV Subaé Ltda., Feira de Santana (BA)
(165) Decreto de 31 de outubro de 1996

5610

5609
5608

TERAPIA
Uso; Propaganda, restrições; Lei ol!9.294/96, regulamentação
Decreto nº 2.018, de 12 de outubro de 1996

5292

TERRA INDíGENA
Demarcação administrativa, homologação

Areões, Água Boa (MT)
(11) Decreto de 2 de outubro de 1996

5426

Enawenê-Navê, Juína, Comodoro e Campo Novo do Parecia (MT)

(12) Decreto de 2 de outubro de 1996
Laranjinha, Santa Amélia e Abatiá (PR)
(8) Decreto de 2 de outubro de 1996

5428
5412

Marechal Rondou, Paratinga (MT)

(10) Decreto de 2 de outubro de 1996
Maxacali, Bertópolis (MG)
(7) Decreto de 2 de outubro de 1996
Trincheira Bacajá (PA)
(9) Decreto de 2 de outubro de 1996
TERRAS PúBLICAS
Exército, uso especial; Decreto nl! 97.596189, alteração
(16) Decreto de 7 de outubro de 1996

5424
5406
5414

5435

TESOURAS, ARAGUAPAZ (GO)
Interesse social, declaração

(63) Decreto de 10 de outubro de 1996

5488

TRANSFEMNClAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar

(107) Decreto de 21 de outubro de 1996

5541
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5708
Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar

{107} Decreto de 21 de outubro de 1996

5541

TRÊlSLAGOAS, SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE (TO)
Interesse social, declaração

(160) Decreto de 29 de outubro de 1996

5600

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃo
Orçamento da União; Crédito suplementar

(125) Decreto de 21 de outubro de 1996

5561

TRINCHEIRA BACAJÁ {PA}
Terra indígena; Demarcação administrativa, homologação
(9) Decreto de 2 de outubro de 1996

5414

TV SUBAÊlLTDA., FEIRA DE SANTANA (BA)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Subaé Ltda.

(165) Decreto de 31 de outubro dé1996

5608

u
uCRÃNIA
Acordo sobreIsençãode Visto para Portadores de Passaportes Diplomáticos e de Serviço, promulgação
Decreto n!2 2.044, de 24 de outubro de 1996

5362

UNIÃo FEDERAL
Imóvel, registro

Fortaleza iCE}
(159) Decreto de 29 de outubro de 1996

5599

URUGUAI
Acordo de Complementação Econômica nl! 18; Décimo Sexto Protocolo,
execução; Brasil, Argentina e Paraguai
Decreto nl! 2.023, de 7 de outubro de 1996

5306

USINA HIDRELÉTRICA CUBATÃO S.A., JOINVILLE (SC)
Utilidade pública. declaração

(118) Decreto de 27 de setembro de 1996
Publicado no DO de 30 de setembro de 1996 e retificado no DO de 111 de
outubro de 1996

5627
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5709
USINA JABOATÃO, JABOATÃO DOSGUARARAPES <PE)
Interesse social, declaração

(52) Decreto de 8 de outubro de 1996

5474

UTILIDADE PÚBLICA
Concessão

Usina Hidrelétrica Cubatão S.A., Joinville (SC)
(118) Decreto de 27 de setembro de 1996. PublicadonoDO de 30 de
setembro de 1996 e retificado no DO 12 de outubro de 1996

5627

Declaração
Asilo dos Velhos e Casa dos Cegos de Linhares, Linhares (ES)

(43) Decreto de 8 de outubro de 1996
Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás,Goiânia (GO)
(43) Decreto de 8 de outubro de 1996
Associação dos Moradoresde Silva Campos (Amosc),Pompéia (MG)
(73) Decreto de 10 de outubro de 1996

5463
5463
5499

Associação dos Usuários do Centro Comunitário Urbano, Euclides

da Cunha Paulista (SP)
(106) Decreto de 21 de outubro de 1996

5540

Associação Menonita Beneficente (AMB), Palmeira (PR)

(73) Decreto de 10 de outubro de 1996
Casa de Nossa Senhora do Desterro e de Santo Antonio, Rio de
Janeiro (0)
(106) Decreto de 21 de outubro de 1996

5499

5540

Centro Assistencial da Diocese de Toledo, Toledo (PR)

(73) Decreto de 10 de outubro de 1996

5499

Centro de Estudos Ortopédicos de Passo Fundo, Passo Fundo (RS)

(73) Decreto de 10 de outubro de 1996
Centro Espírita Irmã Nice, São Paulo (SP)
(43) Decreto de 8 de outubro de 1996

5499
5463

Comunidade Promocional Arco íris de Pinhalztnho, Pinhalzi-

nho(SP)
(43) Decreto de 8 de outubro de 1996

5463

Creche Comunitária Caiçaras, Belo Horizonte <MG)

(43) Decreto de 8 de outubro de 1996

5463

Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, Campinas

(SP)
(43) Decreto de 8 de outubro de 1996
Fundação Cargill, São Paulo (SP)
(73) Decreto de 10 de outubro de 1996

5463
5499
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5710
Fundação Caaa da Cultura de Campo Belo, Campo Belo <MG)
(43) Decreto de 8 de outubro de 1996

5463

Fundação de Desenvolvimento, Educação e Pesquisa da Região
Celeiro, Três Passos (RS)

(73) Decreto de 10 de outubro de 1996

5499

GrandeOriente de Minas Gerais, Belo Horizonte<MG)
(73) Decreto de 10 de outubro de 1996

5499

Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas de Gastroenterologia,

São Paulo (SP)
(43) Decreto de 8 de outubro de 1996

5463

lnBtituto Educacional de Jequitinhonha, Jequitinhonha <MG)
(43) Decreto de 8 de outubro de 1996

5463

Núcleo Assistencial Irmão Alfredo (Naia), São Paulo (SP)

(73) Decreto de 10 de outubro de 1996

5499

Obras Assistenciais Irmã Clara, São José dos Campos (SP)

(43) Decreto de 8 de outubro de 1996

5463

Real Sociedade Portuguesa de Beneficência, Campinas (SP)

(43) Decreto de outubro de 1996

5463

Sociedade de Amparo ao Menor Casa do Caminho, Brasília (DF)

(43) Decreto de 8 de outubro de 1996

5463

Deaapropríação; Imóvel
Corumbataí (SP)
(4) Decreto de 19 de outubro de 1996

5402

São Paulo (SP)
(5) Decreto de l' de outubro de 1996

5403

Desapropriação; Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Babaçulândia (TO)
(86) Decreto de 17 de outubro de 1996

5511

Colinaa do Tocantins (TO)
(86) Decreto de 17 de outubro de 1996

5511

Estreito (MA)
(86) Decreto de 17 de outubro de 1996
FiladélfIa (TO)
(86) Decreto de 17 de outubro de 1996

,........

5511
5511

Imperatriz (MA)

(86) Decreto de 17 de outubro de 1996

5511

Montes Altos (MA)
(86) Decreto de 17 de outubro de 1996

5511
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5711
Porto Franco (MA)
(86) Decreto de 17 de outubro de 1996
Tocantinópolis (TO)
(86) Decreto de 17 de outubro de 1996

5511
5511

Restabelecimento
Casa da Criança de Guará, Guará (SP)
(74) Decreto de 10 de outubro de 1996

5500

v
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS SA
Imóvel, desapropriação

Babaçulândia (TO)
(86) Decreto de 16 de outubro de 1996

5511

Colinas do Tocantins (TO)
(86) Decreto de 16 de outubro de 1996
Estreito (MA)
(86) Decreto de 16 de outubro de 1996
Filadélfia (TO)
(86) Decreto de 16 de outubro de 1996
Imperatriz (MA)
(86) Decreto de 16 de outubro de 1996
Montes Altos (MA)
(86) Decreto de 16 de outubro de 1996
Porto Franco (MA)
(86) Decreto de 16 de outubro de 1996
Tocantinópolis (TO)
86) Decreto de 16 de outubro de 1996
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LEIS

LEI N" 9.312 DE 5 DE NOVEMBRO DE 1996
Altera o art. 5' de. Lei n" 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, que ereetabelece principios de. Lei n' 7.505, de 2 de julho de 1986,
institui o Programa Nacional de Apoio à
Cultura (pronac) e dá outras providências».

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º O inciso VIII do art. 5º da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro
de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º
.
VIII - um por cento da arrecadação bruta dos concursos
de prognósticos e loterias federais e similares cuja realização
estiver sujeita a autorização federal, deduzindo-se este valor do
montante destinados aos prêmios.»
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Weffort
Cal. Leie'Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 5713-5727, novo 1996

5714
LEI N' 9.313, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a distribuição gratuita de
medicamentos aos portadores do HN e doentestkAIDS.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 12 Os portadores do HIV (vírus da imunodeficiência humana) e doentes de AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida)
receberão, gratuitamente, do Sistema Único de Saúde, toda a medicação necessária a seu tratamento.
§ 12 O Poder Executivo, através do Ministério da Saúde, padronizará os medicamentos a serem utilizados em cada estágio evolutivo
da infecção e da doença, co"}vistas a orientar a aquisição dos mesmos
pelos gestores do Sistema Unico de Saúde.

§ 2· A padronização de terapias deverá ser revista e rspublicada anualmente, ou sempre que se fizer necessário, para se adequar
ao conhecimento científico atualizado e à disponibilidade de novos
medicamentos no mercado.

Art. 2· As despesas decorrentes da implementação desta lei
serão financiadas com recursos do orçamento da Seguridade Social
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municíuios, conforme
regulamento.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4· Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de novembro de 1996; 175· da Independência e lOS·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Carlos Seixas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 5713-5727, novo 1996

5715
LEI Nº 9.314, DE 14 NOVEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Decreto-LeiniJ. 227,
de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 6º, 7º, 15, 16, 17,20,22,23,24,25,26,30,
31 37, 38, 41, 43, 44, 55, o caput do 58, 63, 64, 81, 85, 92 e 93 do
D~creto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 - Código de Mineração,
alterado pelo Decreto-Lei nº 318, de 14 de março de 1967 e pelas Leis
nOs 6.403, de 15 de dezembro de 1976, 6.567, de 24 de setembro de
1978,7.085, de 21 de dezembro de 1982, 7.805, de 18 d~julho de 1989,
7.886, de 20 de novembro de 1989 e 8.901, de 30 de Junho de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' Os regimes de aproveitamento das substãncias
minerais, para efeito deste código, são:
I - regime de concessão, quando depender de portaria de
concessão do Ministro de Estado de Minas e Energia;
U - regime de autorização, quando depender de expedição de alvará de autorização do Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM);
UI - regime de licenciamento, quando depender de licença
expedida em obediência a regulamentos administrativos locais e
de registro da licença no Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM);
IV - regime de permissão de lavra garimpeira, quando
depender de portaria de permissão do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM);
V - regime de monopolização, quando, em virtude de lei
especial, depender de execução direta ou indireta do Governo
Federal."
«Art. 3º

.
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§ 1· Não estão sujeitos aos preceitos deste código os trabalhos de movimentação de terras e de desmonte de materiais in
natura, que se fizerem necessários à abertura de vias de transporte, obras gerais de terraplenagem e de edificações, desde que
não haja comercialização das terras e dos materiais resultantes
dos referidos trabalhos e ficando o seu aproveitamento restrito à
utilização na própria obra.
§ 2·Compete ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) a execução deste código e dos diplomas legais
complementares.»
«Art. 6' Classificam-se as minas, segundo a forma representativa do direito de lavra, em duas categorias:
I - mina manifestada, a em lavra, ainda que transitoriamente suspensa a 16 de julho de 1934 e que tenha sido manifestada na conformidade do art. 10 do Decreto n' 24.642, de 10 de
julho de 1934, e da Lei n' 94, de 10 de dezembro de 1935;
II - mina concedida, quando o direito de lavra é outorgado
pelo Ministro de Estado de Minas e Energia.
«Art.
7· O aproveitamento das jazidas depende de alvará
de autorização de pesquisa, do Diretor-Geral do DNPM, e de
concessão de lavra, outorgada pelo Ministro de Estado de Minas
e Energia.
Parágrafo único. Independe de concessão do Governo Federal
o aproveitamento de minas manifestadas e registradas, as quais,
no entanto, são sujeitas às condições que este código estabelece para
a lavra, tributação e fiscalização das minas concedidas."
«Art. 15. A autorização de pesquisa será outorgada pelo
DNPM a brasileiros, pessoa natural, firma individual ou empresas
legalmente habilitadas, mediante requerimento do interessado.
Parágrafo único. Os trabalhos necessários à pesquisa serão
executados sob a responsabilidade profissional de engenheiro de
minas, ou de geólogo, habilitado ao exercício da profissão."
«Art. 16. A autorização de pesquisa será pleiteada em requerimento dirigido ao Diretor-Geral do DNPM, entregue mediante recibo no protocolo do DNPM, onde será mecanicamente
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numerado e registrado, devendo ser apresentado em duas vias e
conter os seguintes elementos de instrução:
I - nome, indicação da nacionalidade, do estado civil, da
profissão, do domicílio e do número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, do requerente, pessoa
natural. Em se tratando de pessoa jurídica,lazão social, número
do registro de seus atos constitutivos no Orgão de Registro de
Comércio competente, endereço e número de inscrição no Cadastro Geral dos Contribuintes do Ministério da Fazenda;
II
prova de recolhimento dos respectivos emolumentos;
III - designação das substâncias a pesquisar;
IV - indicação da extensão superficial da área objetivada, em hectares, e do Município e Estado em que se situa;
V - memorial descritivo da área pretendida, nos termos.
a serem definidos em portaria do Diretor-Geral do DNPM;
VI - planta de situação, cuja confignração e elementos
de informação serão estabelecidos em portaria do Diretor-Geral
doDNPM;
VII - plano dos trabalhos de pesquisa, acompanhado do
orçamento e cronograma previstos para sua execução.
§ 1· O requerente e o profissional responsável poderão ser
interpelados pelo DNPM para justificarem o plano de pesqnisa e
o orçamento correspondente referidos no inciso VII deste artigo,
bem como a disponibilidade de recursos.
§ 2· Os trabalhos descritos no plano de pesqnisa servirão
de base para a avaliação judicial da renda pela ocupação do solo
e da indenização devida ao proprietário ou posseiro do solo, não
guardando nenhuma relação com o valor do orçamento apresentado pelo interessado no referido plano de pesqnisa.
§ 3· Os documentos a que se referem os incisos V, VI e VII
deste artigo deverão Ser elaborados sob a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilítado.»

"Art. 17. Será indeferido de plano pelo Diretor-Geral do
DNPM o requerimento desacompanhado de qualquer dos elementos de instrução referidos nos incisos I a VII do artigo anterior.
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§ 1Q Será de sessenta dias, a contar da data da publicação
da respectiva intimação no Diário Oficial da União, o prazo para
cumprimento de exigências formuladas pelo DNPM sobre dados
complementares ou elementos necessários à melhor instrução do
processo.
§ 2Q Esgotado o prazo de que trata o parágrafo anterior,
sem que haja o requerente cumprido a exigência, o requerimento
será indeferido pelo Diretor-Geral do DNPM.»

«Art. 20. A autorização de pesquisa importa nos seguintes
pagamentos:

I - pelo interessado, quando do requerimento de autorização de pesquisa, de emolumentos em quantia equivalente a
duzentas e setenta vezes a expressão monetária Ufir, instituída
pelo art. 1Q da Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
H - pelo titular de autorização de pesquisa, até a entrega
do relatório final dos trabalhos ao DNPM, de taxa anual, por
hectare, admitida a fixação em valores progressivos em função
da substância mineral objetivada, extensão e localização da área
e de outras condições, respeitado o valor máximo de duas vezes
a expressão monetária Ufir, instituída pelo art. 1Q da Lei nQ 8.383,
de 30 de dezembro de 1991.
§ 1Q O Ministro de Estado de Minas e Energia, relativamente à taxa de que trata o inciso H do caput deste artigo,
estabelecerá, mediante portaria, os valores, os prazos de recolhimento e demais critérios e condições de pagamento.
§ 2· Os emolumentos e a taxa referidos, respectivamente,
nos incisos I e H do caput deste artigo, serão recolhidos ao Banco
do Brasil S/A e destinados ao DNPM, nos termos do inciso IH do
caput do art. 5º da Lei nQ 8.876, de 2 de maio de 1994.
§ 3Q O não pagamento dos emolumentos e da taxa de que
tratam, respectivamente, os incisos I e H do caput deste artigo,
ensejará, nas condições que vierem a ser estabelecidas em portaria do Ministro de Estado de Minas e Energia, a aplicação das
seguintes sanções:
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I - tratando-se de emolumentos, indeferimento de plano
e conseqüente arquivamento do requerimento de autorização de
pesquisa;
H - tratando-se de taxa:
a) multa, no valor máximo previsto no art. 64;
b) nulidade ex officio do alvará de autorização de pesquisa,
após imposição de multa.»
«Art. 22. A autorização de pesquisa será conferida nas
seguintes condições, além das demais constantes deste código:

I - o título poderá ser objeto de cessão ou transferência,
desde que o cessionário satisfaça os requísitos legais exígídos. Os
atos de cessão e transferência só terão validade depois de devidamente averbados no DNPM;
H - é admitida a renúncia à autorização, sem prejuízo do
cumprimento, pelo titular, das obrigações decorrentes deste código, observado o disposto no inciso V deste artigo, parte final,
tornando-se operante O efeito da extinção do título autorizativo
na data da protocolização do instrumento de renúncia, com a
desoneração da área, na forma do art. 26 deste código;

IH - o prazo de validade da autorização não será inferior
a um ano, nem superior a três anos, a critérios do DNPM,
consideradas as características especiais da situação da área e
da pesquísa mineral objetivada, admitida a sua prorrogação, sob
as seguintes condições:
a) a prorrogação poderá ser concedida, tendo por base a
avaliação do desenvolvimento dos trabalhos, conforme critérios
estabelecidos em portaria do Diretor-Geral do DNPM;

b) a prorrogação deverá Ser requerida até sessenta dias antes
de expirar-se o prazo da autorização vigente, devendo o competente
requerimento ser instruído com um relatório dos trabalhos efetuados e justificativa do prosseguimento da pesquísa;

c) a prorrogação independe da expedição de novo alvará,
contando-se o respectivo prazo a partir da data da publicação, no
Diário Oficial da União, do despacho que a deferir;
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IV - o titular da autorização responde, com exclusividade,
pelos danos causados a terceiros, direta ou indiretamente decorrentes dos trabalhos de pesquisa;
V - o titular da autorização fica obrigado a realizar os
respectivos trabalhos de pesquisa, devendo submeter à aprovação
do DNPM, dentro do prazo de vigência do alvará, ou de sua renovação, relatório circunstanciado dos trabalhos, contendo os estudos
geológicos e tecnológicos quantificativos da jazida e demonstrativos
da exeqüibilidade técnico-econômica da lavra, elaborado sob a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado. Excepcionalmente, poderá ser dispensada a apresentação do relatório, na
hipótese de renúncia à autorização de que trata o inciso II deste
artigo, conforme critérios fixados em portaria do Diretor-Geral do
DNPM, caso em que não se aplicará o disposto no § 1" deste artigo.
§ F A não apresentação do relatório referido no inciso V
deste artigo sujeita o titular à sanção de multa, calculada à razão
de uma Ufir por hectare da área outorgada para pesquisa.
§ 2º É admitida, em caráter excepcional, a extração de
substâncias minerais em área titulada, antes da outorga da
concessão de lavra, mediante prévia autorização do DNPM, observada a legislação ambiental pertinente .»
«Art. 23. Os estudos referidos no inciso V do art. 22 concluirão pela:
I
exeqüibilidade técnico-econômica da lavra;
II - inexistência de jazida;
III - inexeqüibilidade técnico-econômica da lavra em face
da presença de fatores conjunturais adversos, tais como:
a) inexistência de tecnologia adequada ao aproveitamento
econômico da substância mineral;
b) inexistência de mercado interno ou externo para a substância mineral.»
«Art. 24. A retificação de alvará de pesqnisa a ser efetivada
mediante despacho publicado no Diário Oficial da União, não acarreta modificação no prazo original, salvo se, a juízo do DNPM,
houver alteração significativa no polígono delimitador da área.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. lI, p. 5713-5727, novo 1996

5721
Parágrafo único. Na hipótese de que trata a parte final do
caput deste artigo, será exp~did." alvará .retificador, cont":,,do:se
o prazo de validade da au!onzaçao a p?,rtir da data da pubhcaçao,
no Diário Oficial da União, do novo título.»
«Art. 25. As autorizações de pesquisa ficam adstritas às
áreas máximas que forem fixadas em portaria do Diretor-Geral
doDNPM.»
«Art. 26. A área desonerada por publicação de despacho no
Diário Oficial da União ficará disponível pelo prazo de sessenta
dias, para fins de pesquisa ou lavra, conforme dispuser portaria
do Ministro de Estado de Minas e Energia.
§ F Salvo quando dispuser diversamente o despacho respectivo, a área desonerada na forma deste artigo ficará disponível
para pesquisa.
§ 2º O Diretor-Geral do DNPM poderá estabelecer critérios e
condições especificos a serem atendidos pelos interessados no processo de habilitação às áreas disponíveis nos termos deste artigo.
§ 3º Decorrido o prazo fixado neste artigo, sem que tenha
havido pretendentes, a área estará livre para fins de aplicação
do direito de prioridade de que trata a alinea a do art. 11.
§ 4º As vistorias realizadas pelo DNPM, no exercício da
fiscalização dos trabalhos de pesquisa e lavra de que trata este
código, serão custeadas pelos respectivos interessados, na forma
do que dispuser portaria do diretor-geral da referida autarquia».

«Art. 30. Realizada a pesquisa e apresentado o relatório
exigido nos termos do inciso V do art. 22, o DNPM verificará sua
exatidão e, à vista de parecer conclusivo, proferirá despacho de:

I - aprovação do relatório, quando ficar demonstrada a
existência de jazida;
II - não aprovação do relatório, quando ficar constada
insuficiência dos trabalhos de pesquisa ou deficiência técnica na
sua elaboração;
III - arquivamento do relatório, quando ficar demonstrada a inexistência de jazida, passando a área a ser livre para futuro
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requerimento, inclusive com acesso do interessado ao relatório
que concluiu pela referida inexistência de jazida;

IV - sobrestamento da decisão sobre o relatório, quando
ficar caracterizada a impossibilidade temporária da exeqüibilidade técnico-econômica da lavra, conforme previsto no inciso III
do art. 23.
§ I s Na hipótese prevista no inciso IV deste artigo, o DNPM
fixará prazo para o interessado apresentar novo estudo da exeqüibilidade técnico-econômica da lavra, sob pena de arquívamento do relatório.
§ 2º Se, no novo estudo apresentado, não ficar demonstrada
a exeqüibilidade técnico-econômica da lavra, O DNPM poderá
conceder ao interessado, sucessivamente novos prazos, ou colocar
a área em disponibilidade, na forma do art. 32, se entender que
terceiro poderá viabilizar a eventual lavra.
§ 3° Comprovada a exeqüibilidade técnico-econômica da
lavra, o DNPM proferirá, ex ofticio ou mediante provocação do
interessado, despacho de aprovação do relatório."
«Art. 31.
.
Parágrafo único. O DNPM poderá prorrogar o prazo referido no caput, por igual período, mediante solicitação justificada
do titular, manifestada antes de findar-se o prazo inicial ou a
prorrogação em curso.»
«Art. 37
..
Parágrafo único. Não haverá restrições quanto ao número
de concessões outorgadas a uma mesma empresa..
«Art. 38.
,
.
I - certidão de registro, no Departamento Nacional de
Registro do Comércio, da entidade constituída;
Parágrafo único. Quando tiver por objeto área situada na
faixa de fronteira, a concessão de lavra fica ainda sujeita aos
critérios e condições estabelecidas em lei."
«Art. 41.
.
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§ 3' Poderá esse prazo ser prorrogado, até igual período, a
juízo do Diretor-Geral do DNPM, desde que requerido dentro do
prazo concedido para cumprimento das exigências.
§ 4' Se o requerente deixar de atender, no prazo próprio,
as exigências formuladas para melhor instrução do processo, o
pedido será indeferido, devendo o DNPM declarar a disponibilidade da área, para fins de requerimento de concessão de lavra,
na forma do art. 32."
«Art. 43. A concessão de lavra terá por título uma portaria
assinada pelo Ministro de Estado de Minas e Energia."
«Art. 44. O titular da concessão de lavra requererá ao
DNPM a Posse da Jazida, dentro de noventa dias a contar da
data da publicação da respectiva portaria no Diário Oficial da
União.
Parágrafo único. O titular pagará uma taxa de emolumentos correspondente a quinhentas Ufir.»
«Art. 55
..
§ l' Os atos de alienação ou oneração só terão validade
depois de averbados no DNPM.
.................................................................................................»

«Art. 58. Poderá o titular da portaria de concessão de lavra,
mediante requerimento justificado ao Ministro de Estado de
Minas e Energia, obter a suspensão temporária da lavra, ou
comunicar a renúncia ao seu título.
.................................................................................................»

«Art. 63. O não cumprimento das obrigações decorrentes
das autorizações de pesquisa, das permissões de lavra garimpeira, das concessões da lavra e do licenciamento implica,
dependendo da infração, em:

I
II III -

advertência;
multa; e
caducidade do título.

§ l' As penalidades de advertência, multa e de caducidade
de autorização de pesquisa serão de competência do DNPM.
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§ 2" A caducidade da concessão de lavra será objeto de
portaria do Ministro de Estado de Minas e Ensrgia.»
«Art. 64. A multa inicial variará de 100 (cem) a 1.000 (um
mil) UFIR, segundo a gravidade das infrações.
........................................................................................................

-

«Art. 81. As empresas que pleitearem autorização para pesquisa ou lavra, ou que forem titulares de direitos minerários de
pesquisa ou lavra, ficam obrigadas a arquivar no DNPM, mediante
protocolo, os estatutos ou contratos sociais e acordos de acionistas
em vigor, bem como as futuras alterações contratuais ou estatutárias, dispondo neste caso do prazo máximo de trinta dias após
registro do Departamento Nacional de Registro de Comércio.

Parágrafo único. O não-cumprimento do prazo estabelecido
neste artigo ensejará as seguintes sanções:
I -

advertência;

II - multa, a qual será aplicada em dobro no caso de não
atendimento das exigências objeto deste artigo, no prazo de trinta
dias da imposição da multa inicial, e assim- sucessivamente, a
cada trinta dias subseqüentss.»
«Art. 85. O limite subterrâneo da jazida ou mina é o plano
vertical coincidente com o perímetro definidor da área titulada,
admitida, em caráter excepcional, a fixação de limites em profundidade por superficie horizontal.
§ 1º A iniciativa de propor a fixação de limites no plano
horizontal da concessão poderá ser do titular dos direitos minerários preexistentes ou do DNPM, ex officio, cabendo sempre ao
titular a apresentação do plano dos trabalhos de pesquisa, no
prazo de noventa dias, contado da data de publicaçâo da intimação no Diário Oficial da União, para fins de prioridade na
obtenção do novo título.

§ 2' Em caso de inobservância pelo titular de direitos minerários preexistentes no prazo a que se refere o parágrafo anterior,
o DNPM poderá colocar em disponibilidade o título representativo
do direito minerário decorrente do desmembramento.
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§ 3' Em caráter excepcional, ex officio ou por requerimento
de.parte interessada, poderá o DNPM, no interesse do setor mineral, efetuar a limitação de jazida por superfície horizontal, inclusive em áreas já tituladas.
§ 4' O DNPM estabelecerá, em portaria, as condições mediante as quais os depósitos especificados no caput poderão ser
aproveitados, bem como os procedimentos inerentes à outorga da
respectiva titulação, respeitados os direitos preexistentes e as
demais condições estabelecidas neste artigo .»

«Art. 92. O DNPM manterá registros próprios dos títulos
minerários>
«Art. 93. Serão publicados no Diário Oficial da União os
alvarás de pesquisa, as portarias de lavra e os demais atos
administrativos deles decorrentes .»
Art. 2' Fica suprimido o titulo do Capítulo VII - Da Empresa
de Mineração do Decreto-Lei n" 227, de 28 de fevereiro de 1967,
passando o referido capítulo a ter o título Das Disposições Finais, com
início no art. 81 do citado diploma e renumerado, em conseqüência, o
seu atual Capítulo VIII.

Art. 3' Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente os arts. 5', 21, 79, 80 e 82 do Decreto-Lei n' 227, de 28 de
fevereiro de 1967.
Art. 4' O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, na íntegra, o texto do Decreto-Lei n' 227, de 28 de fevereiro
de 1967, com todas as alterações subseqüentes à sua publicação e
as decorrentes desta Lei, no prazo de noventa dias da promulgação
desta lei.
Brasília, 14 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito
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LEI Nº 9.315 DE 20 DE NOVEMBRO DE 1996
Inscreve o nome de Zumbi dos Palmares
no Livro dos Heróis da pátria

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º Em comemoração ao tricentenário da morte de Zumbi
será inscrito no Livro dos Heróis da Pátria que se encontra no Panteão
da Liberdade e da Democracia o nome de Zumbi dos Palmares
(Francisco).
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

LEI Nº 9.316, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1996
Altera a legislação do Imposto de Renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida
Provisória nº 1.516-2, de 1996, que o Congresso Nacional aprovou, e
eu, Ronaldo Perim, primeiro Vice-Presidente da Mesa do Congresso
Nacional, no exercício da Presidência, para os efeitos do disposto no
parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a
seguinte lei:
Art. 1º O valor da contribuição social sobre o lucro líquido não
poderá ser deduzido para efeito de determinação do lucro real, nem
de sua própria base de cálculo.
Parágrafo único. Os valores da contribuição social a que se
refere este artigo, registrados como custo ou despesa, deverão ser
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adicionados ao lucro líquido do respectivo período de apuração para
efeito de determinação do lucro real e de sua própria base de cálculo.
Art. 2Q A contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
instituições a que se refere o § 1Q do art. 22 da Lei n? 8.212, de 24 de
julho de 1991, será calculada à alíquota de dezoito por cento.
Art. 3Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.516-1, de 26 de setembro de 1996.
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos em relação aos períodos de apuração iniciados a
partir de 1Q de janeiro de 1997.
Senado Federal, 22 de novembro de 1996; 175 Q da Independência
e 108 Q da República.
DEPUTADO RONALDO PERIM
Primeiro Vice-Presidente da Mesa
do Congresso Nacional,
no exercício da Presidência
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.526, DE 5 DE NOVEMBRO
DE 1996 (*)
Dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. l' Esta medida provisória regula, em conformidade com
o disposto no art. 179 da Constituição, o tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido, aplicável às microempresas e empresas
de pequeno porte, relativo aos impostos e às contribuições que
menciona.
(") Retificada no DO de 13.11.1996 (pág. 6318 desta obra).
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CAPÍTULO II
Da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Seção Única
Da Definição

Art. 2º Para os fins do disposto nesta medida provisória, considera-se:
I - microempresa, a pessoa jurídica que tenha. auferido, no
ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 120.000,00 (cento
e vinte mil reais);
II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que tenha
auferido, no ano-calendário, receita bruta superior a R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais) e igual ou inferior a R$ 720.000,00 (setecentos
e vinte mil reais).
§ 1º No caso de início de atividades no próprio ano-calendário,
os limites de que tratam os incisos I e II deste artigo serão proporcionais ao número de meses em que a pessoa juridica houver exercido
atividade, desconsideradas as frações de meses.
§ 2º Para os fins do disposto neste artigo, considera-se receita
bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta
própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em
conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

CAPÍTULO III
Do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições (Simples)
Seção I
Da Definição e da Abrangência

Art. 3' A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de empresa de pequeno porte, na forma do art. 2º, poderá
optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples).
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§ 1Q A inscrição no Simples imp.li:a pagamento mensal unificado dos seguintes impostos e contribuições:
a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ);
b) Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Plô/Pasep);
c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
d) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(Cofins);
e) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
f) Contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa
jurídica, de que tratam o art. 22 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de
1991, e a Lei Complementar nO 84, de 18 de janeiro de 1996.
§ 2° O pagamento na forma do parágrafo anterior não exclui a
incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será
observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:
a) Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF);
b) Imposto sobre Importação de Produtos Estrangeiros (II);
c) Imposto sobre Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou Nacionalizados (IE);
d) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa jurídica, bem assim aos
rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa
ou variável;
e) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);
f) Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira
(CPMF);
g) Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
h) Contribuição para a Seguridade social, relativa ao emprego.
§ 3° A incidência do imposto de renda na fonte relativa aos rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou
variável, na hipótese da alínea d do parágrafo anterior, será definida.
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§ 4Q A inscrição no Simples dispensa a pessoa jurídica do pagamento das demais contribuições instituídas pela União.

Art. 4Q O Simples poderá incluir o Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Serviços de Transporte
Interestadual e intermunicipal (ICMS) ou o Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza (ISS) devido por microempresa e empresa de
pequeno porte, desde que a Unidade Federada ou o município em que
esteja estabelecida venha a ele aderir mediante convênio.
§ l Q Os convênios serão bilaterais e terão como partes a União,
representada pela Secretaria da Receita Federal, e a Unidade Federada ou o município.
§ 2Q O convênio entrará em vigor a partir do terceiro mês subseqüente ao da publicação no Diário Oficial da União, de seu extrato.
§ 3 Q Denunciado o convênio por qualquer das partes, a exclusão
do ICMS ou do ISS do Simples somente produzirá efeitos a partir de
l Q de janeiro do ano-calendário subseqüente ao da sua denúncia.

Seção II
Do Recolhimento e dos Percentuais

Art. 5

O valor devido mensalmente pelas microempresas e
empresas de pequeno porte, inscrita no Simples, será determinado
mediante a aplicação, sobre a receita bruta mensal auferida, dos.
seguintes percentuais:
Q

I - para as microempresas: 5% (cinco por cento);
II - para as empresas de pequeno porte, em relação à receita
bruta acumulada dentro do ano-calendário:
a) até R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais): 5,4% (cinco
inteiros e quatro décimos por cento);
b) de R$ 240.000,01 (duzentos e quarenta mil reais e um centavo)
a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais): 5,8% (cinco inteiros
e oito décimos por cento);
c) de R$ 360.000,01 (trezentos e sessenta mil reais e um centavo)
a R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais): 6,2% (seis inteiros
e dois décimos por cento);
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d) de R$ 480.000,01 (quatrocentos e oitenta mil reais e um
centavo) a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais): 6,6% (seis inteiros e
; seis décimos por cento);
e) de R$ 600.000,01 (seiscentos mil reais e um centavo) a
R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais): 7% (sete por cento).

§ 1" O percentual a ser aplicado em cada mês, na forma deste
artigo, será o correspondente à receita bruta acumulada até o próprio
mês.
§ 2" No casa de pessoa jurídica contribuinte do IPI, os percentuais referidos no caput deste artigo serão acrescidos de 0,5 (meio)
ponto percentual.

§ 3" Caso a Unidade Federada em que esteja estabelecida a
microempresa ou a empresa de pequeno porte tenha celebrado convênio com a União, nos termos do art. 4Q, os percentuais referidos no
caput deste artigo serão acrescidos, a título de pagamento do ICMS,
observado o disposto no respectivo convênio:
.
a) em relação a microempresa contribuinte exclusivamente do
ICMS: de até 1 (um) ponto percentual;
b) em relação a microempresa contribuinte do ICMS e do ISS:
de até 0,5 (meio) ponto percentual;

c) em relação a empresa de pequeno porte contribuinte exclusivamente do ICMS: de até 2,5 (dois e meio) pontos percentuais;
d) em relação a empresa de pequeno porte contribuinte do ICMS
e do ISS: de até 2 (dois) pontos percentuais.

§ 4" Caso o município em que esteja estabelecida a microempresa ou a empresa de pequeno porte tenha celebrado convênio com a
União, nos termos do art. 4", os percentuais referidos no caput deste
artigo serão acrescidos, a título de pagamento do ISS, observado o
disposto no respectivo convênio:
a) em relação a microempresa contribuinte exclusivamente do
ISS: de até 1 (um) ponto percentual;
b) em relação a microempresa contribuinte do ISS e do ICMS:
de até 0,5 (meio) ponto percentual;
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c) em relação a empresa de pequeno porte contribuinte exclusivamente do ISS: de até 2,5 (dois e meio) pontos percentuais;
d) em relação a empresa de pequeno porte contribuinte do ISS e
do ICMS: de até 0,5 (meio) ponto percentual.

§ 5' A inscrição no Simples veda, para a microempresa ou
empresa de pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer
valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a
transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS.

Seção/lI
Da Data e da Forma de Pagamento

Art. 6' O pagamento unificado de impostos e contribuições, devidos pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte, inscritas
no Simples, será feito de forma centralizada, até o décimo dia do mês
subseqüente àquele em que houver sido auferida a receita bruta.
§ l' Para fins do disposto neste artigo, a Secretaria da Receita Federal instituirá documento de arrecadação único e específico
(Darf-Simples).
§ 2' Os impostos e contribuições devidos pelas pessoas jurídicas
inscritas no Simples não poderão ser objeto de parcelamento.

SeçãoN
Da Declaração Anual Simplificada, da Escrituração
e dos Documentos

Art. 7' A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas
no simples apresentarão, anualmente, declaração simplificada, que
será entregue até o último dia útil do mês de maio do ano-calendário
subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores dos impostos e
contribuições de que tratam os arts. 3' e 4'.
§ l' A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de escrituração comercial desde que mantenham, em boa
ordem e guarda e enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes:
a) Livro-Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua
movimentação financeira, inclusive bancária;
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b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar
registrados os estoques existentes no término de cada ano-calendário;
c) todos os documentos e demais papéis que serviram de base
para a escrituração dos livros referidos nas alíneas anteriores.

§ 2' O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento, por
parte da microempresa e da empresa de pequeno porte, das obrigações acessórias prevístas na legislação previdenciária e trabalhista.
CAPÍTULO IV
Da Opção Pelo Simples

Art. 8' A opção pelo Simples dar-se-á medíante a inscrição da
pessoajurídíca enquadrada na condição de microempresa ou empresa
de pequeno porte no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério
da Fazenda (CGCIMF), quando o contribuinte prestará todas as
informações necessárias, inclusive quanto:

I - à especificação dos impostos, dos quais é contribuinte (IPI,
ICMS ou ISS);
II - ao porte da pessoa jurídica (microempresa ou empresa de
pequeno porte).
§ l' As pessoas jurídícas já devidamente cadastradas no CGCIMF
exercerão sua opção pelo Simples medíante alteração cadastral.
§ 2' A opção exercida de conformidade com este artigo submeterá a pessoa jurídica à sistemática do Simples a partir do primeiro
día do ano-calendário subseqüente, sendo definitiva para todo o
período.
§ 3' Excepcionalmente, no ano-calendário de 1997, a opção poderá ser efetuada até 31 de março, com efeitos a partir de l' de janeiro
daquele ano.
§ 4' As pessoas jurídicas inscritas no Simples deverão manter
em seus estabelecimentos, em local vísível ao público, placa indícativa
que esclareça tratar-se de microempresa ou empresa de pequeno
porte inscrita no Simples.
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CAPÍTULO V
Das Vedações à Opção

Art. 9º Não poderá optar pelo Simples, a pessoa jurídica:
I - na condição de microempresa, que tenha auferido no
ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);
11 - na condição de empresa de pequeno porte, que tenha
auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta
superior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais);

111 -

constituída sob a forma de sociedade por ações;

IV - cuja atividade seja banco comercial, banco de investimentos, banco de desenvolvimento, caixa econômica, sociedade de
crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedade corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio,
distribuidora de títulos e valores imobiliários, empresa de arrendamento mercantil, cooperativa de crédito, empresa de seguros privados
e de capitalização e entidade de previdência privada aberta;
V - que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à
incorporação ou à construção de imóveis e à execução de obras da
construção civil;
VI -

que tenha sócio residente no exterior;

VII - constituída sob qualquer forma, de cujo capital participe
entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal;
VIII - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no
País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por
cento) do capital de outra empresa, desde que a receita bruta global
ultrapasse os limites de que tratam os incisos I e 11do art. 2';
X -

de cujo capital participe, como sócio, outra pessoa jurídica;

XI - cuja receita decorrente da venda de bens importados
seja superior a 10% (dez por cento) de sua receita bruta total;
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XII -

que realize operações relativas a :

a) importação de produtos estrangeiros;

locação ou administração de imóveis;
c) armazenamento e depósito de produtos de terceiros;
d) propaganda e publicidade, excluídos os veículos de comunicação;
e) factoring;
fJ prestação de serviço de vigilância, limpeza, conservação e
locação de mão-de-obra;
XlII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial, despachante, ator, empresário, diretor ou produtor
de espetáculos, cantor, músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico, economista,
contador, auditor, consultor, estatístico, administrador, programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão
cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
b)

XlV - que participe do capital de outra pessoa jurídica, ressalvados os investimentos provenientes de incentivos fiscais efetuados antes da vigência da Lei n Q 7.256, de 27 de novembro de 1984,
quando se tratar de microempresa, ou antes da vigência desta medida
provisória, quando se tratar de empresa de pequeno porte;
XV - que tenha débito inscrito em Dívida Ativa da União ou
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
XVI - cujo titular, ou sócio que participe de seu capital com
mais de 10% (dez por cento), esteja inscrito em Dívida Ativa da União
ou do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cuja exigibilidade
não esteja suspensa;
XVII - seja resultante de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento da pessoa juridica, salvo em relação aos eventos
ocorridos antes da vigência desta medida provisória;
XVIII - cujo titular, ou sócio com participação em seu capital
superior a 10% (dez por cento), adquira bens ou realize gastos em
valor incompatível com os rendimentos por ele declarados.
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§ 1Q Na hipótese de início de atividade no ano-calendário imediatamente anterior ao da opção, os valores a que se referem os
incisos I e II serão, respectivamente, de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) multiplicados pelo número
de meses de funcionamento naquele período, desconsideradas as
frações de meses.
Q
§ 2 O disposto nos incisos IX e XIV deste artigo não se aplica

à participação em centrais de compras, bolsas de subcontratação,
consórcio de exportação e associações assemelhadas, desde que estas
não exerçam as atividades referidas no inciso XII.
§ 3 Q O disposto no inciso XI e na alínea a do inciso XII não se
aplica à pessoa jurídica situada exclusivamente em área da Zona
Franca de Manaus e da Amazônia Ocidental, a que se referem os
Decretos-Leis nQs 288, de 28 de fevereiro de 1967, e 356, de 15 de
agosto de 1968.

Art. 10. Não poderá pagar o ICMS, na forma do Simples, ainda
que a Unidade Federada onde esteja estabelecida seja conveniada, a
pessoa jurídica:
I - que possua estabelecimento em mais de uma Unidade
Federada;
II - que exerça, ainda que parcialmente, atividade de transporte interestadual ou intermunicipal.

Art. 11. Não poderá pagar o ISS, na forma do Simples, ainda
que o Município onde esteja estabelecida seja conveniado, a pessoa
jurídica que possua estabelecimento em mais de um município.
CAPÍTULO VI
Da Exclusão do Simples

Art. 12. A exclusão do Simples será feita mediante comunica,ão pela pessoa jurídica ou de ofício.
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica
dar-se-á:
por opção;
I
1I- obrigatoriamente, quando:
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a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do

art.9º;
b) ultrapassado, no ano-calendário de inicio de atividades, o limite
de receita bruta correspondente a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
multiplicados pelo número de meses de funcionamento nesse período.
§ 1" A exclusão na forma deste artigo será formalizada mediante alteração cadastral.
§ 2" A microempresa que ultrapassar, no ano-calendário imediatamente anterior, o limite de receita bruta correspondente a
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), estará excluída do Simples
nessa condição, podendo, mediante alteração cadastral, inscrever-se
na condição de empresa de pequeno porte.

§ 3º No caso do inciso II do caput deste artigo e do parágrafo
anterior, a comunicação deverá ser efetuada:
a) até O último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente àquele em que se deu o excesso de receita bruta, nas
hipóteses dos inciso I e II do art. 9º.
b) até O último dia útil do mês subseqüente àquele em que houver
ocorrido o fato que deu ensejo à exclusão, nas hipóteses dos demais
incisos do art. 9" e da alínea b do inciso deste artigo.

Art. 14. A exclusão dar-se-á de oficio quando a pessoa jurídica
incorrer em quaisquer das seguintes hipóteses:
.
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2" do artigo
anterior, quando não realizada por comunicação da pessoajuridica;
II - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiver obrigada,
bem assim pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros,
quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição de
auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei n" 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional);

III - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de
acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro
local onde se desenvolvam as atividades da pessoa jurídica ou se
encontrem bens de sua posse ou propriedade;
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IV - constituição da pessoa juridica por interpostas pessoas
que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso
de firma individual;
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
VI - comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho;
VII - incidência em crime contra a ordem tributária, com decisão definitiva.

Art. 15. A exclusão do Simples nas condições de que tratam os
arts. 13 e 14 surtirá efeito:
I - a partir do ano-calendário subseqüente, na hipótese de
que trata o inciso I do art. 13;
II - a partir do mês subseqüente ao em que ocorrida a situação
excludente, nas hipóteses de que tratam os incisos UI a XVIII do art. 9";
III - a partir do início de atividade da pessoa jurídica, sujeitando-a ao pagamento da totalidade ou diferença dos respectivos
impostos e contribuições, devidos de conformidade com as normas
gerais de incidência, acrescidos, apenas, de juros de mora quando
efetuado antes do início de procedimento de ofício, na hipótese do
inciso Il, alínea b, do art 13;
IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que foi
ultrapassado o limite estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do
art.D";
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos
fatos mencionados nos incisos II a VII do artigo anterior.

§ 1º A pessoa juridica que, por qualquer razão, for excluída do
Simples deverá apurar o estoque de produtos, matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem existente no último
dia do último mês em que houver apurado o IPI ou o ICMS de
conformidade com aquele sistema e determinar, a partir da respectiva
documentação de aquisição, o montante dos créditos que serão passíveis de aproveitamento nos periodos de apuração subseqüentes.
§ 2º O convênio poderá estabelecer outra forma de determinação dos créditos relativos ao ICMS, passíveis de aproveitamento, na
hipótese de que trata o parágrafo anterior.
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Art. 16. A pessoa jurídica excluída do Simples sujeitar-se-á, a
partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
CAPÍTULO VII
Das Atividades de Arrecadação, Cobrança, Fiscalização
e Tributação

Art. 17. Competem à Secretaria da Receita Federal as atividades de arrecadação, cobrança, fiscalização e tributação dos impostos
e contribuições pagos de conformidade com o Simples.
§ 1" Aos processos de determinação e exigência dos créditos
tributários e de consulta, relativos aos impostos e contribuições
devidos de conformidade com o Simples, aplicam-se às normas relativas ao imposto de renda.
§ 2" A celebração de convênio, na forma do art. 4·, implica
delegar competência, à Secretaria da Receita Federal, para o exercício
das atividades de que trata este artigo, nos termos do art. 7" da Lei
n" 5.172, de 1966.
§ 3" O convênio a que se refere o parágrafo anterior poderá,
também, disciplinar a forma de participação das Unidades Federadas
nas atividades de fiscalização.

Seção I
Da Omissão de Receita

Art. 18. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno
porte todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos impostos e contribuições de que trata esta
medida provisória, desde que apuráveis com base nos livros e documentos a que estiverem obrigadas aquelas pessoas jurídicas.

Seção II
Dos Acréscimos Legais
Art. 19. Aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pelas
microempresas e pelas empresas de pequeno porte, inscritas no
Simples, as normas relativas aos juros e multa de mora e de oficio
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previstas para o imposto de renda, inclusive, quando for o caso, em
relação ao ICMS e ao ISS.

Art. 20. A inobservância da existência de que trata o § 4Q do art.
SQ sujeitará a pessoa jurídica à multa correspondente a 2% (dois por
cento) do total dos impostos e contribuições devidos de conformidade
com o Simples no próprio mês em que constatada a irregularidade,
não inferior a R$ 100,00 (cem reais), insusceptível de redução.
Parágrafo único. A multa a que se refere este artigo será aplicada, mensalmente, enquanto perdurar o descumprimento da obrigação a que se refere.

Art. 21. A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da pessoa jurídica do Simples, nos prazos determinados no § 3 Q
do art. 13, sujeitará a pessoa jurídica à multa correspondente a 10%
(dez por cento) do total dos impostos e contribuições devidos de
conformidade com o Simples no mês que anteceder o início dos efeitos
da exclusão, não inferior a R$ 100,00 (cem reais) insusceptível de
redução.
Art. 22. A imposição das multas de que trata esta medida
provisória não exclui a aplicação das sanções previstas na legislação
penal, inclusive em relação a declaração falsa, adulteração de documentos e emissão de nota fiscal em desacordo com a operação efetivamente praticada, a que estão sujeitos o titular ou sócio da pessoa
jurídica.
Seção III
Da Partilha dos Valores Pagos

Art. 23. Os valores pagos pelas pessoas jurídicas inscritas no
Simples corresponderão a:
I -

no caso de microempresas:

a) 0% (zero por cento), relativo ao IRPJ;

b) 0% (zero por cento), relativo ao PISlPasep;
c) 1% (um por cento), relativo à CSLL;
d) 2% (dois por cento), relativo à Cofins;
e) 2% (dois por cento), relativo às contribuições de que trata a
alínea f do § 1" do art. 3Q;
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II - no caso de empresa de pequeno porte:
a) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea «a»
do inciso II do art. 5º:
1. 0,13% (treze centésimos por cento), relativo ao IRPJ;
2. 0,13% (treze centésimos por cento), relativo ao PISlPasep;
3. 1% (um por cento), relativo à CSLL;
4. 2% (dois por cento), relativo à Cofins;
5. 2,14% (dois inteiros e quatorze centésimos por cento), relativo
às contribuições de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;
b) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea «h»
do inciso II do art. 5º:
1. 0,26% (vinte e seis centésimos por cento), relativo ao IRPJ;
2. 0,26% (vinte e seis centésimos por cento), relativo ao PISlPasep;
3. 1% (um por cento), relativo à CSLL;
4. 2% (dois por cento), relativo à Cofins;
5. 2,28% (dois inteiros e vinte e oito centésimos por cento),
relativo às contribuições de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;
c) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea «c»
do inciso II do art. 5º:
1. 0,39% (trinta e nove centésimos por cento), relativo ao IRPJ;
2. 0,39% (trinta e nove centésimos por cento), relativo ao PISlPasep;
3. 1% (um por cento), relativo à CSLL;
4. 2% (dois por cento), relativo à Cofins;
5. 2,42% (dois inteiros e quarenta e dois centésimos por cento),
relativo às contribuições de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;
d) em relação à faíxa de receita bruta de que trata a alínea d do
inciso II do art. 5º:
1. 0,52% (cinqüenta e dois centésimos por cento), relativo a IRPJ;
2. 0,52% (cinqüenta e dois centésimos por cento), relativo ao
PISlPasep;
3. 1% (um por cento), relativo à CSLL;
4. 2% (dois por cento), relativo à Cofins;
5. 2,56% (dois inteiros e cinqüenta e seis centésimos por cento),
relativo às contribuições de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 11, p. 5729-6019, novo 1996

5744
e) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea e do
inciso II do art. 5':

1. 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), relativo ao IRPJ;
2. 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), relativo ao
PISlPasep;
3. 1% (um por cento), relativo à CSLL;
4. 2% (dois por cento), relativo à Cofins;
5. 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento), relativo às
contribuições de que trata a alínea f do § l' do art. 3'.
§ l' Os percentuais relativos ao IPI, ao ICMS e ao ISS serão
acrescidos de conformidade com o disposto nos §§ 2' e 4' do art. 5',
respectivamente.

§ 2' A pessoa jurídica, inscrita no Simples na condição de microempresa, que ultrapassar, no decurso do ano-calendário, o limite
de que trata o art. 2º, inciso I, sujeitar-se-á, em relação aos valores
excedentes, dentro daquele ano, aos percentuais e normas aplicáveis
às empresas de pequeno porte, observado o disposto no parágrafo
seguinte.
§ 3' A pessoa jurídica cuja receita bruta, no decurso do ano-calendário, exceder ao limite a que se refere o inciso II do art. 2º adotará,
em relação aos valores excedentes, dentro daquele ano, os percentuais
previstos na alínea e do inciso 11 e nos §§ 2 9, 39 , alínea c ou d, e 4 9,
alínea c ou d, todos do art. 5', acrescidos de 20% (vinte por cento),
observado o disposto em seu § I",
§ 4' Na hipótese do parágrafo anterior, o acréscimo corresponderá integralmente ao IRPJ.

Art. 24. Os valores arrecadados pelo Simples serão creditados
a cada imposto e contribuição a que corresponder.
Parágrafo único. Serão repassadas diretamente, pela União, às
Unidades Federadas e aos Municípios converúados, até o último dia
útil do mês da arrecadação, os valores correspondentes, respectivamente, ao ICMS e ao ISS, vedada qualquer retenção.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 11, p. 5729-6019, novo 1996

5745
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Gerais e Transitórias
Seção I
Da Isenção dos Rendimentos Distribuídos aos Sócios
e ao Titular
Art. 25. Consideram-se isentos do Imposto de Renda na Fonte e na
declaração de ajuste do beneficiário, os valores efetivamente pagos ao
titular ou sócio da microempresa ou da empresa de pequeno porte, salvo
os que corresponderem a pro-labore, aluguéis ou serviços prestados.
Seção II
Do Parcelamento
Art. 26. Poderá ser autorizado o parcelamento, em até setenta
e duas parcelas mensais e sucessivas, dos débitos para com a Fazenda
Nacional e para com a Seguridade Social, de responsabilidade da
microempresa ou empresa de pequeno porte e de seu titular ou sócio,
relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de outubro de 1996.
§ lº O valor mínimo da parcela mensal será de R$ 100,00 (cem
reais), considerados isoladamente os débitos para com a Fazenda
Nacional e para com a Seguridade Social.
§ 2Q Aplicam-se ao disposto neste artigo as demais regras vigentes para parcelamento de tributos e contribuições federais.

Art. 27. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1Q de janeiro de 1997.
Art. 28. Revogam-se os arts. 2Q , 3Q , 11 a 16, 19, incisos II e III,
e 25 a 27 da Lei n Q 7.256, de 27 de novembro de 1984, e O art. 42 da
Lei n'' 8.383, de 30 de dezembro de 1991, e os arts. 12 a 14 da Lei
nQ 8.864, de 28 de março de 1994.
Brasília, 5 de novembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.527, DE 12 DE NOVEMBRO
DE 1996
Institui o Programa de Desligamento
Voluntário de servidores civis do Poder Executivo Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Federal,
o Programa de Desligamento Voluntário, (PDVJ, do servidor público
civil, com o objetivo de possibilitar melhor alocação dos recursos
humanos, propiciar a modernização da administração e auxiliar no
equilíbrio das contas públicas.
Parágrafo único. O PDV terá período de adesão de 28 dias, na
forma do regulamento.
Art. 2Q Poderão aderir ao PDV os servidores públicos civis da
Administração direta, autárquica e fundacional, inclusive dos extintos territórios, ocupantes de cargo efetivo, exceto os ocupantes dos
cargos relacionados no anexo e aqueles que:
I
estejam em estágio probatório;
II - tenham requerido aposentadoria;
III - tenham se aposentado em função pública, em cargo cuja
acumulação não esteja prevista no art. 37, XVI e XVII, da Constituição, e tenham optado pela remuneração do cargo efetivo que ocupem;
IV - tenham sido condenados por decisão judicial transitada
em julgado, que importe na perda do cargo;
V - estejam afastados nas condições previstas nos incisos I e
II do art. 229 da Lei n Q8.112, de 11 de dezembro de 1990;
VI - estejam afastados em virtude de licença para tratamento
de saúde, quando acometidos das doenças especificadas no § 1Qdo art.
186 da Lei n Q8.112, de 1990.
§ 1Q A administração, no estrito interesse do serviço público,
reserva-se o direito de não aceitar pedidos de adesão ao PDV.
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§ 2' O servidor que tenha ingressado com requerimento para
fins de aposentadoria, desde que ainda não publicada no Diário
Oficial da União, poderá participar do PDV, mediante apresentação
de prova formal de desistência daquele processo.
§ 3' O deferimento definitivo da inclusão no PDV de servidor
que esteja respondendo a procedimento administrativo ou procedimento penal dependerá da conclusão do processo no prazo máximo de
120 dias, a contar da data de encerramento do prazo de adesão, com
decisão pelo não cabimento da pena de demissão, observado o disposto
no § l' deste artigo, valendo, para fins de adesão ao programa, a data
constante do seu pedido.
§ 4' O servidor que tiver participado ou esteja participando de
curso às expensas do Governo Federal somente poderá aderir ao PDV
após ressarcimento da despesa havida com o afastamento, na hipótese de ainda não ter decorrido, após o curso, período de efetivo exercício

equivalente ao do afastamento.
§ 5' Serão indeferidos e publicados no Diário Oficial da União
os pedidos de exoneração em desacordo com o disposto neste artigo,
não sendo admitido recurso em nível administrativo.
Art. 3' O servidor que aderir ao PDV deverá permanecer em
efetivo exercício até a data da publicação de sua exoneração.
Parágrafo único. O ato de exoneração dos servidores que tiverem deferida sua adesão ao PDV será publicado no Diário Oficial da
União, impreterivelmente nos trinta dias seguintes à data de entrega
do pedido de adesão ao programa na unidade de Recursos Humanos,
à exceção dos casos previstos no § 3' do artigo anterior.
Art. 4' Ao servidor que aderir ao PDV serão concedidos os
seguintes incentivos financeiros:

I - para o servidor que contar, na data da exoneração, com até
catorze anos, inclusive, de efetivo exercício no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício;

b) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista

na alínea a deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos primeiros

quinze dias do programa;
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c) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
na alínea a deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre o
décimo-sexto e o vigésimo dia do programa;
II - para o servidor que contar, na data da exoneração, com
mais de catorze e até vinte e quatro anos, inclusive, de efetivo
exercício no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício
até o décimo-quarto ano;
b) indenização de uma remuneração e meia por ano de efetivo
exercício, a partir do décimo-quinto até o vigésimo-quarto ano;
c) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a e b deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos
primeiros quinze dias do programa;
d) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a e b deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre o
décimo-sexto e o vigésimo dia do programa;
III - para o servidor que contar, na data da exoneração, com
mais de vinte e quatro anos de efetivo exercício no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício
até o décimo-quarto ano;
b) indenização de uma remuneração e meia por ano de efetivo
exercício a partir do décimo-quinto até o vigésimo-quarto ano;
c) indenização de uma remuneração, somada a 80% do seu valor,
por ano de efetivo exercício a partir do vigésimo-quinto ano;
d) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a, b e c deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos
primeiros quinze dias do programa;
e) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a, b e c deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre
o décimo-sexto e o vigésimo dia do programa.
§ I" Na contagem do tempo de efetivo exercício para o cálculo
de concessão dos incentivos financeiros considerar-se-á, como ano
integral, a fração igual ou superior a seis meses.
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§ 2º As licenças-prêmio vencidas e não-gozadas serão contadas
em dobro e integrarão o cálculo do tempo de efetivo exercício.
§ 3º Ainda integrará o cálculo do tempo de efetivo exercício,
para os efeitos deste artigo, o período em que o servidor esteve em
disp0IÚbilidade.

Art. 5º Considerar-se-á como remuneração mensal, para o cálculo dos incentivos financeiros, a soma do vencimento básico, das
vantagens permanentes relativas ao cargo e dos adicionais de caráter
individual, devidos no mês em que se efetivar o desligamento, além
das demais vantagens percebidas com regularidade nos últimos seis
meses pelo servidor, nestas compreendidas as relativas à natureza
ou local de trabalho, à exceção de:

I - retribuição pelo exercício de função ou cargo de direção,
chefia ou assessoramento;
II -

diárias;

III - ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
IV
V
VI
VII

VIII
IX

salário-fanulia;
gratificação natalina;
auxílio-natalidade;
auxílio-funeral;
adicional de férias;
adicional pela prestação de serviço extraordinário.

Parágrafo ÚIÚCO. A remuneração mensal máxima, para fins de
base do cálculo dos incentivos financeiros, não poderá exceder, a
qualquer título, o valor devido, em espécie, aos Ministros de Estado.
Art. 6º O pagamento dos incentivos de que trata o art. 4º desta
medida provisória será feito, mediante depósito em conta corrente,
em até cinco dias úteis a contar da data da publicação, no Diário
Oficial da UIÚão, do ato de exoneração do servidor.
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Art. 72 Além dos incentivos a que se refere o art. 42 , serão pagas,
em até trinta dias a contar da publicação do ato de exoneração, as
férias e a gratificação natalina proporcional a que o servidor tiver
direito.

Art. 8" Fica o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (Codefat) autorizado a instituir programas destinados
ao atendimento dos servidores que aderirem ao PDV, com recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Art. 9" Os dirigentes dos órgãos, autarquias e fundações da
Administração Federal são responsáveis pelo cumprimento dos prazos explicitados nesta medida provisória.
Art. 10. No caso de novo ingresso no serviço público federal, o
tempo de serviço considerado para apuração do incentivo, nos termos
desta medida provisória, não poderá ser reutilizado para o mesmo
fim ou usufruto de qualquer benefício ou vantagem de idêntico
fundamento.
Art. 11. Ficam extintos os cargos que vagarem em decorrência do
desligamento de seus ocupantes, nos termos desta medida provisória.
Art. 12. Fica o Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado (Mare) incumbido de coordenar, no âmbito da Administração Federal, o Programa de Desligamento Voluntário, podendo, para
tanto, convocar servidores e requisitar equipamentos e instalações de
órgãos e entidades da Administração Federal, com encargos para o
órgão de origem.
Art. 13. Ficam as entidades fechadas de previdência privada
autorizadas a manter vinculados a seus planos previdenciários e
assistenciais, mediante condições a serem repactuadas entre as partes, e sem qualquer ônus para a Administração Pública, os servidores
que aderirem ao PDV.
Art. 14. Para fins de incidência do Imposto de Renda na Fonte
e na declaração de rendimentos, serão considerados como indenizações isentas os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas de direito
público a servidores públicos civis, a título de incentivo à adesão a
programas de desligamento voluntário.
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Art. 15. O Poder Executivo regulamentará a execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

ANEXO
(Medida Provisória nº 1.527, de 12 de novembro de 1996)
1. Advocacia-Geral da União:
• Advogado da União
• Procurador da Fazenda Nacional
• Assistente Jurídico
2. Auditoria do Tesouro Nacional:
• Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional
• Técnico do Tesouro Nacional
3. Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
4. Serviço Exterior Brasileiro:
• Diplomata
• Oficial de Chancelaria
5. Planejamento e Orçamento:
• Analista de Orçamento
• Técnico de Orçamento
• Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
6. Finanças e Controle:
• Analista de Finanças e Controle
• Técnico de Finanças e Controle
7. Cargos de nível superior das Carreiras da área de Ciência e
Tecnologia
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8. Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo:
• Técnico de Programação e Operação de Defesa Aérea e Controle
de Tráfego Aéreo
• Técnico em Informações Aeronáuticas
• Controlador de Tráfego Aéreo
• Técnico em Eletrõnica e Telecomunicações Aeronáuticas
• Técnico de Prop. Op. de Defesa e Conto Tráfego
• Técnico em Meteorologia Aeronáutica
9. No Ministério da Agricultura e do Abastecimento:
• Cargos de Engenheiro Agrõnomo, Médico Veterinário, Farmacêutico, Químico e Zootecnista, cujos ocupantes exerçam atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal
ou vegetal e insumos de uso na agropecuária
10. No Ministério da Educação e do Desporto e nos Ministérios Militares:
• Grupo-Magistério
11. No Ministério da Previdência e Assistência SociallINSS:
• Fiscal de Contribuições Previdenciárias
12. Nos Ministérios da Saúde e da Educação e do DesportolHospitais
Universitários:
• Ocupantes de cargos de: Enfermeiro, Fisioterapeuta, Médico,
Médico de Saúde Pública, Médico-Cirurgião, Técnico em Radiologia, Técnico em Raio-X, Operador de Raio-X, Técnico em Enfermagem (inclusive Técnico Enfermagem ou Técnico de Enfermagem), Auxiliar de Enfermagem, Atendente de Enfermagem,
Agente de Saúde Pública, Agente de Saúde, Dentista, Odontólogo,
Cirurgião-Dentista, Farmacêutico, Farmacêutico Bioquímica, Laboratorista, Técnico em Laboratório (inclusive Técnico de Laboratório), Auxiliar de Laboratório, Sanitarista, Técnico de Banco
de Sangue, Biomédico, Técnico em Anatomia e Necrópsia, Instrumentador Cirúrgico, Fonoaudiólogo, Técnico em Reabilitação ou
Fisioterapia, Técnico em Prótese Dentária, Nutricionista
13. No Mínistério do Trabalho:
• Fiscal do Trabalho
• Médico do Trabalho
• Engenheiro
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14. No Ministério de Minas e EnergialDNC:
• Fiscal de Derivados de Petróleo e outros Combustiveis
15. No Ministério da Justiça:
• Patrulheiro Rodoviário Federal
• Delegado de Polícia Federal
• Perito Criminal Federal
• Censor Federal
• Escrivão de Polícia Federal
• Agente de Polícia Federal
• Papiloscopista Policial Federal
16. No Ministério Extraordinário de Política FundiárialIncra:
• Fiscal de Cadastro e Tributação Rural
17. Ocupantes de Cargos de:
• Procurador Autárquico
• Procurador
• Advogado (Fundação)
• Contador
18. Ocupantes de cargos de fiscal da CVM e da Susep
19. Ocupantes de cargos do Banco Central do Brasil
20. Ocupantes de cargos da Secretaria de Assuntos Estratégicos e da
Subsecretaria de Inteligência da Presidência da República.

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.528, DE 19 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (lTR)~ sobre o pagamento da divida representada por Títulos da
Divida Agrária, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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CAPÍTULO I
Do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural (ITR)

Seção I
Do Fato Gerador do ITR

Definição

Art. 1° O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
de apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio
útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana
do município, em 1º de janeiro de cada ano.
§ F O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de reforma agrária, enquanto não transferida a
propriedade, exceto se houver imissão prévia na posse.

§ 2° Para os efeitos desta medida provisória, considera-se imóvel rural a área contínua, formada de uma ou mais parcelas de terras,
localizada na zona rural do município.
§ 3° O imóvel que pertencer a mais de um município deverá ser
enquadrado no município onde fique a sede do imóvel e, se esta não
existir, será enquadrado no município onde se localize a maior parte
do imóvel.

Imunidade
Art. 2° Em conformidade com o disposto no art. 153, § 4°, in fine,
da Constituição, é imune do ITR o imóvel rural que preencha os
seguintes requisitos:
I - O proprietário o explore só ou com sua família e não possua
outro imóvel;
II - tenha área igualou inferior a:
a) SOha, se localizado em município compreendido na Amazônia
Ocidental ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
b) 40ha, se localizado em município compreendido no Polígono
das Secas ou na Amazônia Oriental;
c) 25ha, se localizado em qualquer outro município.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 5729-6019, novo 1996

5755

Seção I!
Da Isenção
Art. 3º São isentos do ITR:
I - o imóvel rural compreendido em programa oficial de reforma agrária, caracterizado pelas autoridades competentes como aSsentamento, que, cumulativamente, atenda aos seguintes requisitos:

seja explorado por associação ou cooperativa de produção;
a fração ideal por família assentada não ultrapasse os limites
estabelecidos no art. 2º;
c) o assentado não possua outro imóvel;
II - o conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário,
cuja área total observe os limites fixados no inciso II do artigo
a)
b)

anterior, desde que, cumulativamente, o proprietário:
a) o explore só ou com sua família, admitida ajuda eventual de

terceiros;
b) não possua imóvel urbano.

Seção lI!
Do Contribuiente e do Responsável
Contribuinte
Art. 4º Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
Responsável
Art. 5º É responsável pelo crédito tributário o sucessor, a qualquer título, nos termos dos arts. 128 a 133 da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1996 (Código Tributário Nacional).
Seção IV
Das Informações Cadastrais
Entrega do Diac
Art. 6º O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão
local da Secretaria da Receita Federal, por meio do Documento de
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Informação e Atualização Cadastral do ITR (Diac), as informações
cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem assim qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal.
§ l' É obrigatória, no prazo de sessenta dias, contado de sua
ocorrência, a comunicação das seguintes alterações:
a) desmembramento;
b) anexação;

c) transmissão, por alienação da propriedade ou dos direitos a
ela inerentes, a qualquer título;
d) sucessão causa mortis;
e) cessão de direitos;
fJ constituição de reservas ou usufruto.
§ 2' As informações cadastrais integrarão o Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir), administrado pela Secretaria da Receita Federal,
que poderá, a qualquer tempo, solicitar informações visando à sua
atualização.
§ 3' Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4', o
contribuinte poderá indicar no Diac, somente para fins de intimação,
endereço diferente daquele constante do domicílio tributário, que
valerá para esse efeito até ulterior alteração.

Entrega do Diac Fora do Prazo
Art. 7' No caso de apresentação espontânea do Diac fora do
prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, será cobrada
multa de um por cento ao mês ou fração sobre o imposto devido não
inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais), sem prejuízo da multa e dos
juros de mora pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto
ou quota.
Seção V
Da Declaração Anual
Art. 8' O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em
cada ano, o Documento de Informação e Apuração do ITR-Diat,
correspondente a cada imóvel, observadas data e condições fixadas
pela Secretaria da Receita Federal.
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§ 1" O contribuinte declarará, no Diat, o Valor da Terra Nua
(VTN) correspondente ao imóvel.
§ 2" O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em
1" de janeiro do ano a que se referir o Diat, e será considerado
auto-avaliação da terra nua a preço de mercado.
§ 3" O contribuinte cujo imóvel se enquadre nas hipóteses estabelecidas nos arts. 2" e 3" fica dispensado da apresentação do Diat,

Entrega do Diai Fora do Prazo
Art. 9" A entrega do Diat fora do prazo estabelecido sujeitará o
contribuinte à multa de que trata o art. 7", sem prejuízo da multa e
dos juros de mora pela falta ou insuficiência de recolhimento do
imposto ou quota.
Seção VI
Da Apuração e do Pagamento
Subseção!
Da Apuração
Apuração pelo Contribuinte
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1" Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
a) VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:

1.
2.
3.
4.

construções, instalações e benfeitorias;
culturas permanentes e temporárias;
pastagens cultivadas e melhoradas;
florestas plantadas;

b) área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:

1. de preservação permanente e de reserva legal, prevista na
Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei
n? 7.803, de 18 de julho de 1989;
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2. de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e
qne ampliem as restrições de uso previstas no número anterior;
c) VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN pelo quociente entre a área tributável e a área tatal;
d) área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:

1. ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
2. de que tratam os números 1 e 2 da alínea b;
3. comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração
agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal;
e) área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano
anterior tenha:
1. sido plantada com produtos vegetais;
2. servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices
de lotação por zona de pecuária;
3. sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de
rendimento por produto e a legislação ambiental;
4. servido para exploração de atividades granjeiras e aqüícola;

fJ Grau de Utilização (GU), a relação percentual entre a área
efetivamente utilizada e a área aproveitável.
§ 2Q As informações que permitam determinar
constar do Diat.

O

GU deverão

§ 3Q OS índices a que se refere os números 2 e 3 da alínea e do
§ 1Q serão fixados em decreto, podendo a Secretaria da Receita Federal
dispensar da sua aplicação os imóveis com área inferior a:
a) 1.000ha, se localizados em municípios compreendidos na
Amazônia Ocidental ou no Pantanal mato-grossense e sul-mata-grossense;

b) 500ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas ou na Amazônia Oriental;

c) 200ha, se localizados em qualquer outro município.
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§ 4· Para os fins da alínea e do § 1·, o contribuinte poderá valer-se
dos dados sobre a área utilizada e respectiva produção, fornecidos pelo
arrendatário ou parceiro, quando O imóvel, ou parte dele, estiver sendo
explorado em regime de arrendamento ou parceria.
§ 50 Na hipótese de que trata o número 3 da alínea e do § 1·,
será considerada a área total objeto de plano de manejo sustentado,
desde que aprovado pelo órgão competente, e cujo cronograma esteja
sendo cumprido pelo contribuinte.
Valor do Imposto
Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o
Valor da Terra Nua Tributável (VTN) a alíquota correspondente,
prevista no anexo desta medida provisória, considerados a área total
do imóvel e o Grau de Utilização (GU).
§ 1· Na hipótese de inexistir área aproveitável após efetuadas
as exclusões previstas no art. 10, § 1·, alínea d, serão aplicadas as
alíquotas correspondentes aos imóveis com grau de utilização superior a oitenta por cento, observada a área total do imóvel.
§ 2· Em nenhuma hipótese o valor do imposto devido será inferior
a R$ 10,00 (dez reais).
Subseção II
Do Pagamento

Prazo
Art. 12. O imposto deverá ser pago até o último dia útil do mês
fixado para a entrega do Diat.
Parágrafo único. À opção do contribninte, o imposto a pagar
poderá ser parcelado em até três quotas iguais, mensais e consecutivas, observado o seguinte:
a) nenhuma quota será inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais), e
O imposto de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais) será pago de uma
s6 vez;
b) a primeira quota ou quota única deverá ser paga até a data
fixada no caput;
c) as demais quotas, acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
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federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro
dia do mês subseqüente à data fixada no caput até O último dia do
mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês do pagamento, vencerão no último dia útil de cada mês;
d) é facultado ao contribuinte antecipar, total ou parcialmente,
o pagamento do imposto ou das quotas.

Pagamento Fora do Prazo

Art. 13. O pagamento do ITR fora dos prazos previstos nesta
medida provisória será acrescido de:
I -

multa de mora calculada à taxa de 0,33%, por dia de atraso:

a) a multa de que trata este inciso será calculada a partir do
primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do imposto até o dia em que ocorrer o seu pagamento;
b) o percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por
cento;

II - juros de mora calculados à taxa a que se refere o art. 12,
parágrafo único, alínea c, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês do pagamento.

Seção VII
Dos Procedimentos de Ofício

Art. 14. No caso de falta de entrega do Diac ou do Diat, bem
assim de subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do ITR, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização
do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, será cobrada
multa calculada em consonãncia com os arts. 42 , 52 e 62 da Lei n 2 8.218,
de 29 de agosto de 1991.
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Seção VIII
Da Administração do Imposto

Competência da Secretaria da Receita Federal
Art. 15. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração do ITR, incluídas as atividades de arrecadação, tributação e
fiscalização.
Parágrafo único. No processo administrativo fiscal, compreendendo os procedimentos destinados à determinação e exigência do
imposto, imposição de penalidades, repetição de indébitos e solução
de consultas, bem assim na compensação do imposto, observar-se-á a
legislação prevista para os demais tributos federais.
Convênios de Cooperação
Art. 16. A Secretaria da Receita Federal poderá celebrar convênio com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), com a finalidade de delegar as atividades de fiscalização das
informações sobre 08 imóveis rurais, contidas no Diac e no Diat.
§ 1º No exercício da delegação a que se refere este artigo, o Incra
poderá celebrar convênios de cooperação com o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Fundação Nacional do Índio (Funai) e Secretarias Estaduais de Agricultura.
§ 2º No uso de suas atribuições, os agentes do Incra terão acesso
ao imóvel de propriedade particular, para levantamento de dados e
informações.
§ 3º A Secretaria da Receita Federal, na forma do convênio a
que se refere este artigo colocará à disposição do Incra as informações
contidas no Cafir, para fins de levantamentos, pesquisas e proposição
de ações administrativas e judiciais de política fundiária.
§ 4º Às informações enviadas ao Incra na forma do parágrafo
anterior, aplica-se o disposto no art. 198 da Lei nº 5.162, de 1966.

Art. 17. A Secretaria da Receita Federal poderá, também, celebrar convênios com:
I - órgãos da administração tributária das unidades federadas, visando delegar competência para a cobrança e o lançamento do
ITR;
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II - a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), com a
finalidade de fornecer dados cadastrais de imóveis rurais que possibilitem a cobrança das contribuições sindicais devidas àquelas entidades.

Seção IX
Das Disposições Gerais

Dívida Ativa - Penhora ou Arresto
Art. 18. Na execução de dívida ativa, decorrente de crédito
tributário do ITR, na hipótese de penhora ou arresto de bens, previstos no art. 11 da Lei n' 6.830, de 22 de setembro de 1980, será
penhorado ou arrestado, preferencialmente, imóvel rural, não tendo
recaído a penhora ou o arresto sobre dinheiro.
§ l' No caso do imóvel rural penhorado ou arrestado, na lavratura do termo ou auto de penhora, deverá ser observado, para efeito
de avaliação, o VTN declarado e o disposto no art. 14.
§ 2' A Fazenda Pública poderá, ouvido o lncra, adjudicar, para
fins fundiários, o imóvel rural penhorado, se a execução não for
embargada ou se rejeitados os embargos.

§ 3' O depósito da diferença de que trata o parágrafo único do

art. 24 da Lei n" 6.830, de 1980, poderá ser feito em Títulos da Dívida
Agrária.
§ 4' Na hipótese do § 2', o imóvel passará a integrar o patrimônio do lncra, e a carta de adjudicação e o registro imobiliário serão
expedidos em seu nome.

Valores para Apuração de Ganho de Capital
Art. 19. A partir do dia I? de janeiro de 1997, para fins de apuração
de ganho de capital, nos termos da legislação do imposto de renda,
considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural O VTN
declarado, na forma do art. 8', observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural adquirido anteriormente à data a que se refere
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o caput, será considerado custo de aquisição o valor constante da
escritura pública, observado o disposto no art. 17 da Lei nº 9.249, de
26 de dezembro de 1995.

Incentivos Fiscais e Crédito Rural
Art. 20. A concessão de incentivos fiscais e de crédito rural, em
todas as suas modalidades, bem assim a constituição das respectivas
contrapartidas ou garantias, ficam condicionadas à comprovação do
recolhimento do ITR, relativo ao imóvel rural objeto do incentivo ou
financiamento e referente aos últimos cinco exercícios, ressalvados os
casos em que a exigibilidade do imposto esteja suspensa, ou em curso
de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora.

Parágrafo único. Fica dispensada a comprovação de regularidade do recolhimento do imposto relativo ao imóvel rural, para efeito de
concessão de financiamento ao amparo do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Registro Público
Art. 21. É obrigatória a comprovação do pagamento do ITR,
referente aos cinco últimos exercícios, para serem praticados quaisquer dos atos previstos nos arts. 167 e 168 da Lei n' 6.015, de 31 de
dezembro de 1973 (Lei dos Registros Públicos).

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis pelo imposto
e pelos acréscimos legais, nos termos do art. 134 da Lei nº 5.172, de
1966, os serventuários do registro de imóveis que descumprirem o
disposto neste artigo, sem prejuízo de outras sanções legais.

Depósito Judicial na Desapropriação
Art. 22. O valor da terra nua para fins do depósito judicial, a
que se refere o inciso I do art. 6' da Lei Complementar n" 76, de 6 de
julho de 1993, na hipótese de desapropriação do imóvel rural de que
trata o art. 184 da Constituição, não poderá ser superior ao VTN
declarado, observado o disposto no art. 14.
Parágrafo único. A desapropriação por valor inferior ao declarado
não autorizará a redução de imposto a ser pago, nem a restituição de
quaisquer importâncias já recolhidas.
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CAPÍTULO H
Do Pagamento da Dívida Vencida e Vincenda
Representada por TDA
Art. 23. Fica a União, por intermédio da Secretaria do Tesouro
Nacional, do Ministério da Fazenda, autorizada a pagar, na forma
prevista nesta Medida Provisória, a dívida vencida e vincenda representada por Títulos da Dívida Agrária (TDA), emitidos pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), até 23 de junho
de 1992, que tenham sido ou venham a ser registrados, sob forma
escrituraI, junto ao Sistema Securitizar, da Central de Custódia e de
Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
Parágrafo único. Para serem pagos na forma prevista nesta
Medida Provisória, os TDA ainda em circulação sob a forma cartular
deverão ser previamente registrados, sob forma escritural, junto ao
Sistema Securitizar da Cetip.
Art. 24. O pagamento a que se refere o artigo anterior obedecerá aos seguintes critérios e condições:
I -

para os TDA vencidos:

a) atualização do valor da dívida, mediante a multiplicação do
número de TDA vencidos pelo respectivo preço unitário, acrescida de
juros remuneratórios de seis por cento ao ano, incluindo as frações
pro rata mês, calculados do vencimento até o pagamento;

b) pagamento, em espécie, de dez por cento do saldo devedor
atualizado na forma da alínea anterior;

c) pagamento do restante em TDA, série E - TDA-E, conforme
estabelecido em regulamento;
H - para os TDA vincendos:
pagamento, em espécie, no mês imediatamente posterior ao
do vencimento original, de dez por cento do saldo devedor;
b) pagamento do restante em TDA-E;
a)

IH - quitação plena, rasa e irrestrita de qualquer direito relativo aos TDA então pagos, ou deles decorrentes.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,

V.

188, n. 11, p. 5729-6019, novo 1996

5765

Art. 25. Os TDA-E serão lançados sob a forma escritural, no
Sistema Securitizar da Cetip, no primeiro dia útil de cada mês, em
cinco séries autônomas.
§ I" O prazo de vencimento dos TDA-E será de seis anos.
§ 2Q O lançamento de cada série autônoma será composto de

quantidades anuais, iguais e sucessivas, de títulos, com data de
resgate inicial a partir do segundo ano.
§ 3Q Os TDA-E serão:
a) nominativos, e terão valor nominal divulgado mediante portaria do Secretário do Tesouro Nacional, atualizados mensalmente
por índice calculado com base na Taxa Referencial (TR) referente ao
mês anterior;
b) remunerados com juros de seis por cento ao ano, ou fração pro
rata, calculados sobre o valor nominal atualizado, pagos anualmente.
Art. 26. Ficam assegurados aos titulares de TDA-E os direitos
e vantagens relativos aos Títulos da Dívida Agrária previstos no art.
105, § 1', da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Art. 27. Esta medida provisória não se aplica aos TDA utilizados na aquisição de bens e direitos alienados no âmbito do Programa
Nacional de Desestatização (PND).
CAPÍTULO IH
Das Disposiçôes Finais

Art. 28. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos, quanto aos arts. 1Q a 22, a partir de 1Q
de janeiro de 1997.
Art. 29. Revogam-se os arts. l' a 22 e 25 da Lei n Q 8.847, de 28
de janeiro de 1994.
Brasília, 19 de novembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raul Belens Jungmann. Pinto
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ANEXO
(Medida Provisória nº 1.528, de 19 de novembro de 1996)
Tabela de Alíquotas
(Art. 11)
Grau de Utilização (GU) (em %)
Área total do imóvel
(em hectares)

Maior que Maior que
80
65 até 80

Maiorque Maiorque
50 até 65 30 até 50

Até 30

Até 50

0,05

0,20

0,40

0,70

1,00

Maior que 50 até 200

0,13

0,40

0,80

1,40

2,00

Maior que 200 até 500

0,20

0,60

1,30

2,30

3,30

Maior que 500 até 1.000

0,30

0,85

1,90

3,30

4,70

Maior que 1.000 até 5.000

0,60

1,60

3,40

6,00

8,60

Acima de 5.000

1,20

3,00

6,40

12,00

20,00

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.529, DE 19 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre o pagamento com sub·roga.

çõo. pela União, de dtoiâos da Rede Ferroviária Federal SA (RFFSA) junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e (),
Fundação Rede Ferroviária de Segurídaae
Social (Refer), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica a União autorizada ao pagamento com sub-rogação
dos débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) junto:
I - ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), até o montante de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de
reais);
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II Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social (Refer), até o montante de R$ 408.000.000,00 (quatrocentos e oito
milhões de reais);
à

Parágrafo único. Os débitos referidos neste artigo serão objeto
de auditoria por parte daSecretaria Federal de Controle do Ministério
da Fazenda.

Art. 2º Fica a União autorizada a assumir os débitos da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência junto ao INSS, até o
montante de R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais).
Art. 3º A RFFSA pagará o débito decorrente do pagamento com
sub-rogação de que trata o art. 1e com ativos especificados abaixo,
ficando a União autorizada a recebê-los a seu exclusivo critério:
I - imóveis não operacionais pertencentes RFFSA;
II - recursos provenientes da alienação ou da exploração comercial de imóveis não operacionais pertencentes RFFSA;
lU - recursos provenientes do processo de privatização dos
ativos operacionais da RFFSA;
IV - créditos de que a RFFSA seja titular contra a União;
V - outros ativos de propriedade da RFFSA e de suas subsidiárias;
VI - ações da RFFSA, mediante subscrição para aumento de
capital.
à

à

Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda, ouvido o
Ministro de Estado dos Transportes, definirá o percentual núnimo a
ser pago com os ativos referidos nos incisos I a Hl deste artigo.

Art. 4º Fica o INSS autorizado a receber da União, para liquidação das dividas a que se referem o inciso I do art. 1ee o art. 2º desta
medida provisória, créditos securitizados de responsabilidade do Tesouro Nacional, com as seguintes características:
I
II -

prazo de resgate: doze anos;
carência para principal e juros: quatro anos;
III - remuneração: juros de seis por cento ao ano calculado
sobre o valor atualizado;
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IV - forma: nominativa escritural, devendo haver registro dos
respectivos direitos creditórios, bem como das cessões destes direitos,
em central de custódia, por intermédio da qual serão também creditados os juros e o resgate do principal, quando for o caso.
§ 1· Os créditos a que se refere este artigo serão atualizados
pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (lGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas.
§ 2· O INSS expedirá Certidão Negativa de Débito (CND),
referente aos débitos mencionados no art. 1·, inciso I, até o mês de
outubro de 1996, devendo manifestar desistência das ações ajuizadas
para execução por débitos da RFFSA, assumidos pela União, nos
termos desta medida provisória.
§ 3· A desistência a que se refere o parágrafo anterior não
implicará para o INSS pagamento de custas judiciais, nem de honorários e nem de qualquer outra verba de sucumbência.
Art. 5· O Tesouro Nacional poderá resgatar antecipadamente
os créditos securitizados referidos no artigo anterior, ficando o INSS
autorizado a conceder o desconto previsto neste artigo.
§ 1· O resgate previsto no caput deste artigo dar-se-á por 65%
do valor nominal atualizado dos referidos créditos securitizados.
§ 2· Caso a emissão e o resgate antecipado dos créditos securitizados a que se refere este artigo ocorram antes de concluída a
auditoria de que trata o parágrafo único do art. 1·, o INSS se obriga,
no prazo de trinta dias a partir da constatação de diferença, a restituir
ao Tesouro N acionaI os valores recebidos a maior, remunerados à taxa
equivalente àquela aplicada à Conta Única do Tesouro Nacional.
Art. 6· A liquidação dos débitos referidos no inciso II do art. l'
desta medida provisória dar-se-á por meio de créditos securitizados de
responsabilidade do Tesouro Nacional, com as seguintes características:
I
prazo de resgate: oito anos;
II - carência para principal e juros: até 15 de fevereiro de 1998;
III - forma de pagamento de principal e juros:
a) juros e dez por cento do principal em 15 de fevereiro de 1998;
b) juros e dez por cento do principal em 15 de fevereiro de 1999;
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c) juros e dez por cento do principal em 15 de fevereiro de 2000;
d) juros e quinze por cento do principal em 15 de fevereiro de 2001;

e) juros e quinze por cento do principal em 15 de fevereiro de 2002;

j) juros e vinte por cento do principal em 15 de fevereiro de 2003;
g) juros e vinte por cento do principal em 15 de fevereiro de 2004;

IV - remuneração: juros de seis por cento ao ano, calculados
sobre o valor atualizado;
V - forma: nominativa escritural, devendo haver registro dos
respectivos direitos creditórios bem como das cessões destes direitos,
em central de custódia, por intermédio da qual serão também creditados os juros e o resgate do principal, quando for o caso;
VI - utilização no Programa Nacional de Desestatização (PND),
em conformidade com as normas e os limites estabelecidos com base
na legislação em vigor.
§ 1Q os créditos securitizados a que se refere este artigo serão
atualizados pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas.
§ 2Q A Refer deverá dar plena, rasa e total quitação de todas as
obrigações da RFFSA correspondentes ao valor mencionado no art.
l Q, inciso lI, desta medida provisória, devendo manifestar desistência
de todas as ações ajuizadas por débito da RFFSA.

Art. 7 O Poder Executivo constituirá grupo de trabalho com a
participação de representantes dos Ministérios da Fazenda, da Previdência e Assistência Social, dos Transportes e da RFFSA para
estudar e sugerir medidas com vistas à redução do déficit potencial
da Refer e a eliminação de dispositivos do estatuto social e regulamento básico da mesma, que imponham às instituições patrocinadoras a obrigatoriedade de cobrir majoritariamente o referido déficit.
Q

Parágrafo único. O pagamento com sub-rogação de dívidas a que
se refere o inciso II do art. 1Q desta medida provisória ficará condicionado à implementação das medidas sugeridas pelo grupo de trabalho,
que venham a ser aprovadas pelo Poder Executivo.

Art. 8 Q A receita proveniente da alienação dos imóveis e de
outros ativos referidos no art. 3 Q desta medida provisória deverá ser
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utilizada integralmente para abatimento de dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional.

§ l' Após a incorporação dos imóveis ao patrimônio da União,
serão estes alienados pela Secretaria do Patrimônio da União, que
poderá contratar os serviços da Caixa Econômica Federal, inclusive
para a realização das necessárias avaliações e alienações.
§ 2' A venda dos bens imóveis da União de que trata o parágrafo
anterior será feita mediante concorrência ou leilão público, independentemente do valor, podendo ser aceitos, como meio de pagamento,
créditos securitizados de responsabilidade do Tesouro Nacional na
proporção e condições a serem definidas no edital.
Art. 9' O disposto no § 2' do artigo anterior aplica-se, também,
aos imóveis e outros ativos a serem alienados diretamente pela
RFFSA.
Art. 10. Excepcionalmente, aos participantes da Refer que tenham sido transferidos a empresas não patrocinadoras desta entidade em função da desestatização por meio das concessões das malhas
da RFFSA, será facultado o resgate do respectivo saldo de reserva de
poupança, de acordo com percentual e limite de restituição e conforme
os critérios técnicos de atualização financeira estipulados pelas normas internas da entidade.
§ I? Para os participantes ativos que já tenham sido transferidos
na forma do caput deste artigo, o prazo máximo para solicitação do
resgate será de noventa dias da publicação desta medida provisória.
§ 2' Para os participantes ativos que no futuro venham a ser
transferidos na forma do caput deste artigo, o prazo máximo para
solicitação do resgate será de noventa dias, contados da transferência.

Art. 11. Fica autorizado o pagamento de reservas da poupança
aos participantes ativos da Refer, conforme disposições constantes do
artigo anterior, e também aos participantes que tenham seus contratos de trabalho rescindidos junto a empresas patrocinadoras.
Parágrafo único. A autorização constante do caput fica condicionada a que o valor total pago seja reembolsado pela RFFSA e amortizado no déficit atuarial.
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Art. 12. O § 3º do art. 4º da Lei n" 8.693, de 3 de agosto de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3º Ficará assegurado ao empregado o direito de manterse como participante da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social (Refer), obrigadas as novas sociedades criadas nos
termos desta lei a serem suas patrocinadoras.»

Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Alcides José Saldanha
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.530, DE 20 DE NOVEMBRO
DE 1996
Institui o Programa de Desligamento
Voluntário de servidores civis do Poder Executiuo Federal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1e Fica instituído, no ãmbito do Poder Executivo Federal,
o Programa de Desligamento Voluntário (PDV), do servidor público
civil, com o objetivo de possibilitar melhor alocação dos recursos
humanos, propiciar a modernização da administração e auxiliar no
equilíbrio das contas públicas.
Parágrafo único. O PDV terá período de adesão de 28 dias, na
forma do regulamento.
Art. 2º Poderão aderir ao PDV os servidores públicos civis da
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tos territórios, ocupantes de cargo efetivo, exceto os ocupantes dos
cargos relacionados no anexo e aqueles que:
I

H -

estejam em estágio probatório;
tenham requerido aposentadoria;

IH -

tenham se aposentado em função pública, em cargo cuja
acumulação não esteja prevista no art. 37, XVI e XVII, da Constituição, e tenham optado pela remuneração do cargo efetivo que ocupem;

IV - tenham sido condenados por decisão judicial transitada
em julgado, que importe na perda do cargo;
V - estejam afastados nas condições previstas nos incisos I e
H do art. 229 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990;

VI - estejam afastados em virtude de licença para tratamento
de saúde, quando acometidos das doenças especificadas no § 1Q do art.
186 da Lei n? 8.112, de 1990.
§ 1Q Os servidores não amparados pelo art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, ainda que ocupantes de
cargos relacionados no anexo, poderão, igualmente, aderir ao PDV.
§ 2Q A Administração, no estrito interesse do serviço público,
reserva-se o direito de não aceitar pedidos de adesão ao PDV.
§ 3Q O servidor que tenha ingressado com requerimento para
fins de aposentadoria, desde que ainda não publicada no Diário
Oficial da União, poderá participar do PDV, mediante apresentação
de prova formal de desistência daquele processo.
§ 4 Q O deferimento definitivo da inclusão no PDV de servidor
que esteja respondendo a procedimento administrativo ou procedimento penal dependerá da conclusão do processo no prazo máximo de
120 dias, a contar da data de encerramento do prazo de adesão, com
decisão pelo não-cabimento da pena de demissão, observado o disposto no § 2Q deste artigo, valendo, para fins de adesão ao Programa, a
data constante do seu pedido.
§ 5Q O servidor com participação em cursos às expensas do
Governo Federal poderá aderir ao PDV, mediante o ressarcimento
das despesas havidas, a ser compensado quando do pagamento da
indenização, da seguinte forma:
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a) intregral, se o curso estiver em andamento;
b) proporcional, na hipótese de ainda não ter decorrido, após o
curso, período de efetivo exercício equivalente ao do afastamento.

§ 6º Serão indeferidos e publicados no Diário Oficial da União
os pedidos de exoneração em desacordo com o disposto neste artigo,
não sendo admitido recurso em nível administrativo.

Art. 3º O servidor que aderir ao PDV deverá permanecer em
efetivo exercicio até a data da publicação de sua exoneração.
Parágrafo único. O ato de exoneração dos servidores que tiverem deferida sua adesão ao PDV será publicado no Diário Oficial da
União, impreterivelmente nos trinta dias seguintes à data de entrega
do pedido de adesão ao programa na unidade de Recursos Humanos,
à exceção dos casos previstos no § 4º do artigo anterior.

Art. 4º Ao servidor que aderir ao PDV serão concedidos os
seguintes incentivos financeiros:
I - para o servidor que contar, na data da exoneração, com até
catorze anos, inclusive, de efetivo exercício no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício;

b) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
na alínea a deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos primeiros
quinze dias do programa;
c) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
na alínea a deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre o
décimo-sexto e o vigésimo dia do programa;

II - para o servidor que contar, na data da exoneração, com
mais de catorze e até vinte e quatro anos, inclusive, de efetivo
exercício no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício
até o décimo-quarto ano;
b) indenização de uma remuneração e meia por ano de efetivo
exercício, a partir do décimo-quinto até o vigésimo-quarto ano;
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c) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a e b deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos
primeiros quinze dias do programa;
d) acréscimo de 5 sobre o valor total da indenização prevista nas
alíneas a e b deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre o
décimo-sexto e o vigésimo dia do programa;

III - para o servidor que contar, na data da exoneração, com
mais de vinte e quatro anos de efetivo exercício no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício
até o décimo-quarto ano;
b) indenização de uma remuneração e meia por ano de efetivo
exercício a partir do décimo-quinto até o vigésimo-quarto ano;
c) indenização de uma remuneração, somada a 80% do seu valor,
por ano de efetivo exercício a partir do vigésimo-quinto ano;
d) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a, b e c deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos
primeiros quinze dias do programa;
e) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a, b e c deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre
o décimo-sexto e o vigésimo dia do programa.

§ 1º Na contagem do tempo de efetivo exercício para o cálculo
de concessão dos incentivos financeiros considerar-se-á, como ano
integral, a fração igual ou superior a seis meses.
§ 2' As licenças-prêmio vencidas e não-gozadas serão contadas
em dobro e integrarão o cálculo do tempo de efetivo exercício.

§ 3' Ainda integrará o cálculo do tempo de efetivo exercício,
para os efeitos deste artigo, o período em que o servidor esteve em
disponibilidade.
Art. 5º Considerar-se-á como remuneração mensal, para o cálculo dos incentivos financeiros, a soma do vencimento básico, das
vantagens permanentes relativas ao cargo e dos adicionais de caráter
individual, devidos no mês em que se efetivar o desligamento, além
das demais vantagens percebidas com regularidade nos últimos seis
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meses pelo servidor, nestas compreendidas as relativas à natureza
ou local de trabalho, à exceção de:

I - retribuição pelo exercício de função ou cargo de direção,
chefia ou assessoramento;
II - diárias;
III - ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
IV
salário-família;
V
gratificação natalina;
VI
auxílio-natalidade;
VII
auxílio-funeral;
VIII
adicional de férias;
IX
adicional pela prestação de serviço extraordinário.
Parágrafo único. A remuneração mensal máxima, para fins de
base do cálculo dos incentivos financeiros, não poderá exceder, a
qualquer título, o valor devido, em espécie, aos Ministros de Estado.

Art. 6" O pagamento dos incentivos de que trata o art. 4" desta
medida provisória será feito, mediante depósito em conta corrente,
em até cinco dias úteis a contar da data da publicação, no Diário
Oficial da União, do ato de exoneração do servidor.
Art. 7º Além dos incentivos a que se refere o art. 4º, serão pagas,
em até trinta dias a contar da publicação do ato de exoneração, as
férias e a gratificação natalina proporcional a que o servidor tiver
direito.

Art. 8" Fica o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (Codefat) autorizado a instituir programas destinados
ao atendimento dos servidores que aderirem ao PDV, com recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Art. 9" Os dirigentes dos órgãos, autarquias e fundações da
Administração Federal são responsáveis pelo cumprimento dos prazos explicitados nesta medida provisória.
Art. 10. No caso de novo ingresso no serviço público federal, o
tempo de serviço considerado para apuração do incentivo, nos termos
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desta medida provisória, não poderá ser reutilizado para o mesmo fim
ou usufruto de qualquer beneficio ou vantagem de idêntico fundamento.

Art. 11. Ficam extintos os cargos que vagarem em decorrência do desligamento de seus ocupantes, nos termos desta medida
provisória.
Art. 12. Fica O Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado (Mare) incumbido de coordenar, no âmbito da Administração Federal, o Programa de Desligamento Voluntário, podendo, para
tanto, convocar servidores e requisitar equipamentos e instalações de
órgãos e entidades da Administração Federal, com encargos para o
órgão de origem.
Art. 13. Ficam as entidades fechadas de previdência privada
autorizada a manter vinculados a seus planos previdenciários e
assistenciais, mediante condições a serem repactuadas entre as partes, e sem qualquer ônus para a Administração Pública, os servidores
que aderirem ao PDV.
Art. 14. Para fins de incidência do Imposto de Renda na Fonte
e na declaração de randimentos, serão considerados como indenizações isentas os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas de direito
público a servidores públicos civis, a título de incentivo à adesão a
programas de desligamento voluntário.
Art. 15. O Poder Executivo regulamentará a execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 17. Fica revogada a Medida Provisória n' 1.527, de 12 de
novembro de 1996.
Brasília, 20 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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ANEXO
(Medida Provisória n 1.530, de 20 de novembro de 1996)
Q

1. Advocacia-Geral da União:
• Advogado da União
• Procurador da Fazenda Nacional
• Assistente Jurídico
2. Auditoria do Tesouro Nacional:
• Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional
• Técnico do Tesouro Nacional
3. Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
4. Serviço Exterior Brasileiro:
• Diplomata
• Oficial de Chancelaria
5. Planejamento e Orçamento:
• Analista de Orçamento
• Técnico de Orçamento
• Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada
6. Finanças e Controle:
• Analista de Finanças e Controle
• Técnico de Finanças e Controle
7. Cargos de nível superior das carreiras da área de Ciência e
Tecnologia
8. Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo:
• Técnico em Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo
• Técnico de Programação e Operação de Defesa Aérea e Controle
de Tráfego Aéreo
• Técnico em Informações Aeronáuticas
• Controlador de Tráfego Aéreo
• Técnico em Eletrônica e Telecomunicações Aeronáuticas
• Técnico em Meteorologia Aeronáutica
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9. No Ministério da Agricultura e do Abastecimento:
• Cargos de Engenheiro Agrônomo, Médico Veterinário, Farmacêutico, Químico e Zootecnista, cujos ocupantes exerçam ativi,
dades de fiscalização e controle de produtos de origem animal
ou vegetal e insumos de uso na agropecuária
10. Nas Instituições Federais de Ensino do Ministério da Educação
e do Desporto e dos Ministérios Militares:
• Grupo-Magistério
11. No Instituto Nacional de Seguro Social:
• Fiscal de Contribuições Previdenciárias
12. No Ministério da Saúde e suas vinculadas;
Nos Hospitais Universitários do Ministério da Educação e do
Desporto;
Nos Hospitais Militares;
• Cargos de: Enfermeiro, Fisioterapeuta, Médico, Médico de
Saúde Pública, Médico-Cirurgião, Técnico em Radiologia,
Técnico em Raios X, Operador de Raios X, Técnico em
Enfermagem (inclusive Técnico Enfermagem ou Técnico de
Enfermagem), Auxiliar de Enfermagem, Atendente de
Enfermagem, Agente de Saúde Pública, Agente de Saúde,
Dentista, Odontólogo, Cirurgião-Dentista, Farmacêutico,
Farmacêutico Bioquimico, Laboratarista, Técnico em Laboratório
(inclusive Técnico de Laboratório), Auxiliar de Laboratório,
Sanitarista, Técnico de Banco de Sangue, Biomédico, Técnico
em Anatomia e Necrópsia, Instrumentador Cirúrgico, Fonoaudiólogo, Técnico em Reabilitação ou Fisioterapia, Técnico em Prótese Dentária, Nutricionista.
13. No Ministério do Trabalho:
• Fiscal do Trabalho
• Médico do Trabalho
• Engenheiro
14. No Departamento Nacional de Combustiveis do Ministério de
Minas e Energia:
• Fiscal de Derivados de Petróleo e outros combustíveis
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15. No Ministério da Justiça:
• Patrulheiro Rodoviário Federal
• Delegado de Polícia Federal
• Perito Criminal Federal
• Censor Federal
• Escrivão de Polícia Federal
• Agente de Polícia Federal
• Papiloscopista Policial Federal
16. No Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária:
• Fiscal de Cadastro e Tributação Rural
17. Cargos de:
• Assistente Juridico
• Procurador Autárquico
• Procurador
• Advogado
• Contador
18. Cargos cujos ocupantes exerçam atividades de fiscalização na
Comissão de Valere Mobiliários e na Superintendência de Seguros Privados
19. Cargos do Banco Central do Brasil
20. Cargos da Secretaria de Assuntos Estratégicos e da Subsecretaria de Inteligência da Casa Militar da Presidência da República.

REEDIÇÕES
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.494-13, DE 7 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre a alocação, em depósitos
especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, e considerando que ainda persiste
o estado de calamidade pública do setor de assistência à saúde,
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decretado em 10 de março de 1994, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:

Art. 1" Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais, remunerados, no Banco do Brasil S.A., de recursos excedentes da
Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), para a concessão de empréstimo, em caráter excepcional, à
União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, visando ao
pagamento dos serviços assistenciais do Sistema Unico de Saúde,
prestados em regime de atendimento ambulatorial e de internações
hospitalares, lastreados em títulos públicos especiais, do Tesouro
Nacional, com registro no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), administrado pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho
determinar a adoção das providências indispensáveis à alocação dos
recursos de que trata este artigo, independentemente de quaisquer
outros atos de natureza administrativa.
Art. 2" Observada a Reserva Mínima de Liquidez prevista no
art. 9" da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada pela
Lei n" 8.352, de 28 de novembro de 1991, será concedido empréstimo
de R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), o
qual terá remuneração nominal pela Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), acrescida de cinco por cento ao ano.
§ 1" Os encargos correspondentes ao período compreendido entre
a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês anterior,
à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao principal.

§ 2" O principal será amortizado em 27 prestações mensais,
sendo as três primeiras emjunho,julho e agosto de 1996, correspondentes a 1/24, 1/23 e 1/22, respectivamente, do saldo devedor atualizado até a data de vencimento de cada prestação, e as restantes a
partir de fevereiro de 1997, correspondentes ao resultado da divisão
do saldo devedor atualizado até a data do vencimento de cada prestação, acrescido de juros, pelo número de prestações vincendas, inclusive a que estiver sendo reembolsada.
§ 3" Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão pagos:
a) mensal e integralmente, a partir de fevereiro até maio de
1996, e a partir de setembro até janeiro de 1997;
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b) mensalmente e junto com as amortizações de principal, proporcionalmente a seus valores atualizados, em junho, julho e agosto
de 1996, e a partir de fevereiro de 1997.

Art. 32 Fica, ainda, autorizada a alocação de R$ 1.200.000.000,00
(um bilhão e duzentos milhões de reais), observada a Reserva Mínima
de Liquidez prevista no art. 92 da Lei nº 8.019, de 1990, com a redação
dada pela Lei nº 8.352, de 1991, para empréstimo nas condições
previstas no art. lº desta medida provisória, com remuneração nominal pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescida de cinco por
cento ao ano, e pagamento em 24 prestações mensais, a iniciar-se no
primeiro dia útil de fevereiro de 1997.
§ 1º Os recursos referentes ao empréstimo de que trata o caput
serão destinados, preferencialmente, ao pagamento de serviços assistenciais do Sistema Único de Saúde já executados, prestados em
regime de atendimento ambulatorial e de internações hospitalares,
podendo, também, ser destinados a outras ações do Ministério da
Saúde.

§ 2º Os encargos correspondentes ao período compreendido entre
a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês anterior,
à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao principal.
§ 3º Cada prestação corresponderá ao resultado da divisão do
saldo devedor atualizado até a data do vencimento da mesma, pelo
número de prestações vincendas, inclusive a que estiver sendo reembolsada.
§ 4º Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão
pagos junto com as amortizações de principal, proporcionalmente a
seus valores atualizados a partir de fevereiro de 1997.

Art. 4º A quota-parte dos recursos arrecadados a título de contribuição sindical de que trata o inciso IV do art. 589 do Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e os rendimentos de sua aplicação,
inclusive os de exercícios anteriores, depositados no Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT), serão utilizados pelo Ministério do Trabalho
na realização de despesas com o reaparelhamento das Delegacias
Regionais do Trabalho e com programas inseridos no ãmbito de sua
competência.
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Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá os critérios para a alocação e utilização dos recursos de que trata este artigo,
apresentando, trimestralmente, ao Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (Codefat), relatório circunstanciado.
Art. 5' As leis orçamentárias anuais consignarão no orçamento,
à conta de recursos provenientes de contribuições sociais vinculadas
à Seguridade Social, dotações especificas para o pagamento do principal e encargos decorrentes dos empréstimos de que trata esta
medida provisória.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.494-12, de 8 de outubro de 1996.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 7 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
José Carlos Seixas
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.515-3, DE 7 DE NOVEMBRO
DE 1996
Altera o limite de dedução de que trata o
§ 2' do art. l' da Lei n' 8.685, de 20dejulho
de 1993, que cria mecanismos de fomento à
atividade audiovisual, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' A dedução de que trata o § 2' do art. l' da Lei n" 8.685,
de 20 de julho de 1993, no caso de pessoas jurídicas, fica limitada a
três por cento do imposto devido, e a soma das deduções referidas no
art. 6' da Lei n" 8.849, de 28 de janeiro de 1994, na redação dada pelo
art. 2' da Lei n' 9.064, de 20 de junho de 1995, não poderá reduzir o
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imposto devido em mais de cinco por cento, observado o disposto
no § 2' do art. 10 da Lei n? 8.541, de 23 de dezembro de 1992.

Art. 2' As alíneas a e b do § 2' do art. 4' da Lei n? 8.685, de 1993,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4º

.

§ 2'

.

a) contrapartida de recursos próprios ou de terceiros corres-

pondente a vinte por cento do orçamento global;
b) limite do aporte de recursos objeto dos incentivos de
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) por projeto;
.......................................................................................................»

Art. 3' A partir da publicação desta medida provisória, a pessoa
jurídica poderá efetuar a dedução de que trata o art. l' nos recolhimentos mensais do Imposto de Renda e no saldo do imposto apurado
na declaração de ajuste anual.
§ l' Se o valor do incentivo deduzido durante o período-base for
superior ao calculado com base no imposto devido na declaração de
ajuste anual, a diferença deverá ser recolhida no mesmo prazo fixado
para o pagamento da quota única do Imposto de Renda.
§ 2' Sobre o recolhimento de que trata o parágrafo anterior será
observada a legislação tributária pertinente.

Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.515-2, de 10 de outubro de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Francisco Weffort
Francisco Dornelles
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.521-1, DE 7 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispensa a comprovação de regulari:
dade do recolhimento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) para
fins de financiamento ao amparo do Progrn.
ma Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e dá outras providenciais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' Fica dispensada a comprovação de regularidade do recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
a que se refere o art. 21 da Lei n" 8.847, de 28 de janeiro de 1994, para
fins de concessão de financiamento ao amparo do Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf),
Art. 2' Nas operações de crédito rural, o Conselho Monetário
Nacional poderá estabelecer critérios para realização, por amostragem, da fiscalização de que trata o art. 10, inciso III, da Lei n' 4.829,
de 5 de novembro de 1965, bem como de sua dispensa.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.521, de 9 de outubro de 1996.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
Antonio Kandir
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 5729-6019, novo 1996

5785
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.522-1, DE 12 DE NOVEMBRO
DE 1996
Altera dispositivos da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, e da Lei n' 8.460, de 17
de setembro de 1992, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' Os arts. 9', 38, 46, 47, 87, 91, 92, 118, 143 e 243 da Lei
n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passam a vigorar com as
seguintes alterações:
«Art. 92

......................................•...........•......•........................

II - em comissão, inclusive na condição de interino, para
cargos de confiança, de livre exoneração.
..•.......•..............................................................•.....•...........•............»

"Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou função de
direção ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial
terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de
omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade.
§ l' O substituto assumirá automática e cumulativamente
sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função
de direção ou chefia nos afastamentos ou impedimentos legais ou
regulamentares do titular.
§ 2' O substituto fará jus à gratificação pelo exercício do cargo
ou função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza Especial,
nos casos de afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na proporção dos dias de
efetiva substituição, que excederem o referido período."

"Art. 46. As reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor e descontadas em parcelas
mensais em valores atualizados até 30 de junho de 1994.
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§ l' A indenização será feita em parcelas cujo valor não
exceda 10% da remuneração ou provento.
§ 2' A reposição será feita em parcelas cujo valor não exceda 25% da remuneração ou provento.
§ 3' A reposição será feita em uma única parcela quando
constatado pagamento indevido no mês anterior ao do processamento da folha..

«Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja dívida relativa a reposição seja
superior a cinco vezes o valor de sua remuneração terá o prazo
de sessenta dias para quitar o débito.

§ l' A não quitação do débito no prazo previsto implicará
sua inscrição em dívida ativa.
§ 2' Os valores percebidos pelo servidor, em razão de decisão liminar ou de sentença, posteriormente cassada ou revista,
deverão ser repostos no prazo de trinta dias, contados da notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa.»

Seção VI
Da Licença para Capacitação

Art. 87. Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício
do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três
meses, para participar de curso de capacitação profissional.
Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput
não são acumuláveis.»

«Art. 91. A critério da administração, poderá ser concedída
ao servidor ocupante de cargo efetivo licença para o trato de
assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos,
sem remuneração, prorrogável uma única vez, por igual, período.
§ 2' Não se concederá nova licença antes de decorridos dois
anos do térnúno da anterior ou de sua prorrogação.»
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«Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem
remuneração para o desempenho de mandato em confederação,
federação, associação de classe de ãmbito nacional, sindicato
representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, observado o disposto na alínea c do inciso VIH do art. 102
desta lei, conforme disposto em regulamento e observados os
seguintes limites:
I - para entidades com 1.000 a 10.000 associados, um
servidor;
H - para entidades com 10.001 a 30.000 associados, dois
servidores;
IH - para entidades com mais de 30.000 associados, três
servidores.
. § 1º Somente poderão ser licenciados servidores eleitos
para cargos de direção ou representação nas referidas entidades,
desde que cadastradas no Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado .
........................................................................................................»

«Art. 118.

.

§ 3º Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da
inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.»
«Art. 143
.
§ 1º Compete ao Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil
do Poder Executivo (Sipec) supervisionar e fiscalizar o cumprimento do disposto neste artigo.
§ 2º Constatada a omissão no cumprimento da obrigação a
que se refere o caput deste artigo, o titular do Órgão Central do
Sipec designará a comissão de que trata o art. 149.»
«Art. 243
.
§ 7º Os servidores públicos de que trata o caput deste
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titucionais Transitórias, poderão, no interesse da administração
e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de um mês de remuneração por ano de
efetivo exercício no serviço público federal.
§ 8' Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no parágrafo anterior ficam automaticamente extintos.»

Art. 2' O art. 22 da Lei n? 8.460, de 17 de setembro de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão do
auxílio-alimentação aos servidores públicos federais civis ativos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
§ l' A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório.

§ 2' O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da
Constituição fará jus à percepção de um úníco auxílio-alimentação, mediante opção.
§ 3' O auxílio-alimentação não será:
a) incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou
pensão;
b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá
incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público;
c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial

in natura.
§ 4' O auxílio-alimentação será custeado com recursos dos
órgãos e entidades a que pertença o servidor.

§ 5' O auxílio-alimentação é inacumulável com outros de
espécie semelhante, tais como auxílio para a cesta básica ou
vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou
benefício-alirnentação.»

Art. 3' As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei
n' 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública
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direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
bem como às autarquias, ás fundações instituídas pelo Poder Público,
às empresas públicas e ás sociedades de economia mista.
Art. 4· Aos servidores ocupantes de cargo efetivo de advogado,
assistente jurídico, procurador e demais integrantes do Grupo Jurídico,
da Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista serão concedidos trinta
dias de férias anuais, a partir do período aquisitivo de 1997.
Art. 5· O servidor em licença para o desempenho de mandato
classista em 15 de outubro de 1996 terá assegurado sua licença e
garantida sua remuneração até o final do respectivo mandato.
Art. 6º Os períodos de licença-prêmio, adquiridos na forma da
Lei n" 8.112, de 1990, até 15 de outubro de 1996, poderão ser
usufruídos ou contados em dobro para efeitos de aposentadoria ou
convertidos em pecúnia no caso de falecimento do servidor, observada a legislação em vigor até 15 de outubro de 1996.
Art. 7· Os contratos referentes à concessão do auxílio-alimentação, em qualquer de suas formas, vigentes em 15 de outubro de
1996, serão mantidos até o seu termo, vedada a prorrogação.
Art. 8· Os Ministérios da Administração Federal e Reforma do
Estado e da Fazenda promoverão a atualização cadastral dos servidores aposentados e dos pensionistas da União, que percebem proventos à conta de recursos do Tesouro Nacional, constantes do Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siape),
§ 1º A atualização cadastral dar-se-á anualmente e será sempre
condição básica para a continuidade do recebimento do provento ou
pensão.
§ 2' Os servidores aposentados e os pensionistas que não se
apresentarem para fins de atualização dos dados cadastrais, até a
data fixada para o seu término, terão os seus proventos suspensos a
partir do mês subseqüente.
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§ 3' Admitir-se-á a realização da atualização cadastral mediante procuração, em caso de comprovada moléstia grave ou impossibilidade de locomoção do titular do benefício.
Art. 9º A aposentadoria ou pensão será paga diretamente aos
seus titulares, ou aos seus representantes legalmente constituídos,
não se admitindo o recebimento por intermédio de conta corrente
conjunta.
Parágrafo único. As procurações poderão ser revalidadas por
igual período, não superior a seis meses, mediante autorização do
dirigente de recursos humanos do órgão a que obenefício está vinculado.
Art. 10. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts.
8º e 9' desta medida provisória.
Art. 11. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado da Lei nº 8.112, de 1990.
Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.522, de 11 de outubro de 1996.
Art. 13. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 14. Ficam revogados o art. 1e da Lei nº 2.123, de 1º de
dezembro de 1953, o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 4.069, de 11
de junho de 1962, o inciso 111 do art. 8º, o inciso IV do art. 33, os arts.
88, 89 e 192 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1190, o art. 5º da
Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991, e o art. 4º da Lei nº 8.889, de 21
de junho de 1994.
Brasília, 12 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.523-1, DE 12 DE NOVEMBRO
DE 1996
Altera dispositivos das Leis nse 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 A Lei n 2 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
com a seguintes alterações:
"Art. 22

.

§ 62 A contribuição empresarial dos clubes de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à previstas nos incisos I e II deste artigo, corresponde a cinco por cento
da receita bruta, decorrente da renda dos espetáculos desportivos
de que participem no território nacional e de contratos de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, de publicidade
ou propaganda e de transmissão dos espetáculos desportivos.
§ 72 Caberá à entidade promotorado espetáculo, Federação
ou Confederação a responsabilidade de efetuar o desconto de
cinco por cento da receita bruta decorrente da renda dos espetáculos desportivos e o recolhimento do respectivo valor ao Instituto
Nacional do Seguro Social, no prazo de até dois dias úteis após a
realização do evento.
§ 8 2 Para que o clube de futebol nacional façajus ao repasse
da sua parcela de participação na renda dos espetáculos, deverá
a federação ou confederação a que estiver filiado ou a entidade
responsável pela arrecadação da renda do espetáculo exigir a
comprovação do recolhimento da contribuição descontada dos
empregados.
§ 92 No caso de o clube celebrar contrato com empresa ou
entidade, esta ficará com a responsabilidade de reter e recolher
o percentual de cinco por cento da receita bruta decorrente do
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valor dos contratos de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, de publicidade ou propaganda e de transmíssão dos espetáculos desportivos, no prazo estabelecido na alínea
b, inciso I, do art. 30 desta lei.
§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6" e 9" às demais
entidades desportivas, que devem contribuir na forma dos incisos
I e 11deste artigo e do art. 23 desta Iei.»
«Art. 25. A contribuição do empregador rural, pessoa física
e do segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do
inciso V e no inciso VII do art. 12 desta lei, destinada a Seguridade Social, é de:

I - 2,5% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção;
11 - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção para o financiamento das prestações por acidente do trabalho.
...................................................................................................... .. »

"Art. 29

.
Escala de Salários-Base

Classe

Salário-Base

Número Mínimo de
Meses de Permanência
em Cada Classe
(Interstícios)

1

1 (um) salário mínimo

12

2

R$191.51

12

3

R$ 287,27

24

4

R$ 383,02

24

5

R$ 478,78

36

6

R$ 574,54

48

7

R$ 670,29

48

8

R$ 776,05

60

9

R$ 861,80

60

10

R$ 957,56

-
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........................................................................................................

})

«Art. 45

.

§ 4' Sobre os valores apurados na forma dos §§ 2º e 3º
incidirão juros moratórios de um por cento ao mês e multa de dez
por cento.»
«Art. 47

..

I -

..

d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato
relativo a baixa ou redução de capital de finna individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou
extinção de entidades ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle de cotas de sociedades de responsabilidade
limitada:
••...•••••••••••••••••••••••••••••••..•••••.......••••.....•.•.•••.•.••.•••••.••••••••••••••••••••••••••»

«Art. 69. O Ministério da Previdência e Assistência Social
e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) manterão programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos
benefícios da Previdência Social, a fim de apurar irregularidades
e falhas existentes.

§ I" Havendo indício de irregularidade na concessão ou na
manutenção de benefício, a Previdência Social notificará o beneficiário para apresentar defesa, provas ou documentos de que
dispuser, no prazo de trinta dias.
§ 2' A notificação a que se refere o parágrafo anterior
far-se-á por via postal com aviso de recebimento e, não comparecendo o beneficiário nem apresentando defesa, gerá suspenso o
benefício, com notificação ao beneficiário por edital resumido
publicado uma vez em jornal de circulação, na localidade.
§ 3' Decorrido o prazo concedido pela notificação postal ou
pelo edital, sem que tenha havido resposta, ou caso seja considerado pela Previdência Social como insuficiente ou improcedente
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a defesa apresentada, o benefício será cancelado, dando-se conhecimento da decisão ao beneficiário.»
«Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% do
montante arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros,
desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensiouista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que
couber, o disposto nesta lei.
••••• 0.0 •••••• 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 0.0 ••••••••••• 0.00.00.0 • • • • • • • • • • • • • •

»

«Art. 97. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
autorizado a proceder a alienação ou permuta, por ato da autoridade competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades operacionais.

Parágrafo único. Na alienação a que se refere este artigo,
será observado o disposto no art. 18 e nos incisos I, II e III do art.
19 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis
nOs 8.883, de 8 de junho de 1994, e 9.032, de 28 de abril de 1995:»
Art. 2" A Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
«Art. 16

..

§ 2" O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho
mediante declaração do segurado e desde que comprovada a
dependência econômica na forma estabelecida no regulamento.

«Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que completar 65 anos de idade, se homem, e sessenta, se
mulher, desde que tenha cumprido a carência exigida nesta lei e
não receba benefício de aposentadoria de qualquer outro regime
previdenciário.
........................................................................................................»

«Art. 55
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§ 2' O tempo de atividade rural anterior a novembro de
1991, dos segurados de que tratam a alínea a do inciso I ou do
inciso IV do art. 11, bem como o tempo de atividade rural do
segurado a que se refere o inciso VII do art. 11, serão computados
exclusivamente para fins de concessão do beneficio previsto no
art. 143, desta lei e dos beneficios de valor mínimo, vedada sua
utilização para efeito de carência, de contagem recíproca e de
averbação de tempo de serviço de que tratam os arts. 94 a 99
desta lei, salvo se o segurado comprovar recolhimento das contribuições relativas ao respectivo período, feito em época própria.
........................................................................................................

})

«Art. 58. A relação dos agentes nocivos quimícos fisicos e
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade fisica considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo
Poder Executivo.

§ 1Q A comprovação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), emítido
pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
§ 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a
limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pela
estabelecimento respectivo.
§ 3' A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado
com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de
trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de
comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo
laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta lei.
§ 4' A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador e fornecer a este, quanto da recisão do contrato de
trabalho cópia autêntica deste doeumento.»
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«Art. 96 . ...............................................................................
........................................................................................................
IV - O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante
indenização da contribuição correspondente ao período respecti,
VO, com acréscimo de juros moratórios de um por cento ao mês e
multa de dez por cento.»
«Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55 desta
lei, exceto o previsto em seu § 2', será considerado para cálculo
do valor da renda mensal de qualquer benefício.»
«Art. 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o prazo a que se refere o art. 730 do Código
de Processo Civil é de trinta dias.»
«Art. 131. O Ministro da Previdência e Assistência Social
poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se
de propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a
ação versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais
superiores..
«Art. 148. O ato de concessão de benefício de aposentadoria
importa extinção do vínculo empregatício.»
Art. 3' Os magistrados classistas temporários da Justiça do
Trabalho e os magistrados da Justiça Eleitoral nomeados na forma
dos incisos II do art. 119 e III do § l' do art. 120 da Constituição
Federal serão aposentados de acordo com as normas estabelecidas
pela legislação previdenciária a que estavam submetidos antes da
investidura na magistratura, mantida a referida vinculação previdenciária durante o exercício do mandato.
Parágrafo único. O aposentado de qualquer regime previdenciário que exercer a magistratura nos termos deste artigo vincula-se,
obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Art. 4' A contribuição do empregador rural, pessoa física e do
segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V
e no inciso VII do art. 12 da Lei n" 8.212, de 1991, para o Serviço
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Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), criado pela Lei nº 8.315, de
23 de dezembro de 1991, é de 0,1% incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural.
Art. 5º O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida provisória
em lei, texto consolidado das Leis nOs 8.212 e 8.213, ambas de 1991.
Art. 6" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.523, de 11 de outubro de 1996.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação e até que sejam exigíveis as contribuições instituídas ou
modificadas por esta medida provisória, são mantidas, na forma da
legislação anterior, as que por ela foram alteradas.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
a Lei nº 3.529, de 13 de janeiro de 1959, o Decreto-Lei nº 158, de 10
de fevereiro de 1967, a Lei nº 5.527, de 8 de novembro de 1968, a Lei
nº 5.939, de 19 de novembro de 1973, a Lei nº 6.903, de 30 de abril de
1981, a Lei nº 7.850, de 23 de outubro de 1989, os §§ 2º e 5º do art. 38
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, o § 5º do art. 3º da Lei n? 8.213,
de 24 de julho de 1991, a Lei nº 8.641, de 31 de março de 1993, e o
§ 4º do art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994.
Brasília, 12 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.524-1. DE 12 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre a extinção de cargos no
âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º Os cargos vagos integrantes da estrutura dos órgãos e
entidades relacionados no Anexo I desta medida provisória ficam
extintos, e os cargos ocupados, constantes do Anexo 11, passam a
integrar Quadro em Extinção.
Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando
ocorrer a sua vacância, nos termos do art. 33 da Lei n· 8.112, de 11
de dezembro de 1990, assegurando-se a seus ocupantes todos os
direitos e vantagens estabelecidos, inclusive promoção.
Art. 2· As atividades correspondentes aos cargos extintos ou em
extinção, constantes dos anexos desta medida provisória, poderão ser
objeto de execução indireta, conforme vier a ser disposto em regula.
mento.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às atividades
de Motorista e Motorista Oficial.
Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.524, de 11 de outubro de 1996.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1996; 175· da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

o anexo está publicado no DO de 13.11.1996, pégs. 23592123609.

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.506-6, DE 13 DE NOVEMBRO
DE 1996
Altera a legislação do Imposto de Renda
e da contribuição social sobre o lucro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1" A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro,
correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do
disposto nos §§ 3" e 4" do art. 10 do Decreto-Lei n" 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.
Art. 2" O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3" da Lei n" 8.003, de 14
de março de 1990, da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro de que trata a Lei n" 7.689, de 15 de dezembro de 1998.
Art. 3" O disposto no art. 35, § 1", alínea b, n? 4, do Decreto-Lei
n'' 1.598, de 1977, com a redação dada pelo art. 1" do Decreto-Lei n"
1.730, de 17 de dezembro de 1979, não se aplica à:
I - transferência do registro contábil de participações societárias do ativo permanente para o ativo circulante ou realizável a
longo prazo, em decorrência da inclusão da empresa controlada ou
coligada no Plano Nacional de Desestatização;
II - colocação em disponibilidade, para alienação, de participações societárias em empresa coligada ou controlada, pertencentes a
empresas sob controle de Estado, do Distrito Federal ou de Município.

Art. 4" O disposto no art. 65 da Lei n" 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante
vencedor, de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal
ou do Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas
de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas
jurídicas de direito público, nos casos de desestatização por elas
promovidas.
Art. 5" Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importàncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties de qualquer natureza.
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-

Art. 6' Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os ren,
dimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior, pela
contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa de
telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços de
rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa
ou entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no
Brasil e no exterior.
Art. 7' Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra
nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 8' Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no penado
de l' de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.506-5, de 17 de outubi 0 de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.507-13, DE 13 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional 'e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1· O Programa de Estímulo à Restruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido Sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
investidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ 1· O programa de que trata o caput aplica-se inclusive
às instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei
n? 6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n· 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987.
§ 2· O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do programa de que trata o caput,

Art. 2· Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário:
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
11 - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de
aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;

111 - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso lI,
registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodosbase anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
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por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ l' O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exígência de a
instituição íncorporadora ser associada à entídade admínístradora do
mecanísmo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2' do
art. 1'.

§ 2' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 3' Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
programa de que trata o art. l' não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, 256, § 2', 264, § 3', e 270, parágrafo único, da Lei n? 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 4' O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as Resoluções n's 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novembro
de 1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do Imposto de
Renda, inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à retenção
na fonte sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda fixa
e de renda variável, bem como da contribuição social sobre o lucro
líquido.
Art. 5' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.507-12, de 17 de outubro de 1996.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.508-11, DE 13 DE NOVEMBRO
DE 1996
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de apuração e
prazo de recolhimento do referido imposto
para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na
saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas
para venda a granel, dos estabelecimentos
produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, relacionados em anexo, importados ou de fabricação nacional,
bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
§ 1Q São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos
do referido imposto, relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
Q
§ 2 O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores que
ocorrerem até 31 de dezembro de 1998.
Art. 2Q As microempresas e as empresas de pequeno porte,
conforme definidas no art. 2Qda Lei n Q8.864, de 28 de março de 1994,
recolherão o IPI da seguinte forma:
I - o período de apuração passa a ser mensal, correspondendo
às saídas dos produtos dos estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, verificadas no mês-calendário;
II - o pagamento deverá ser efetuado até o último dia útil do
mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 3Q Ficam equiparados a estabelecimento industrial, independentemente de opção, os estabelecimentos atacadistas e cooperaCal. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, v. 188. n. 11, p. 5729-6019, novo 1996
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tivas de produtores que derem saída a bebidas alcoólicas e demais
produtos, de produção nacional, classificados nas posições 2204, 2205,
2206 e 2208 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), e acondicionados em recipientes de capacidade superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com
destino aos seguintes estabelecimentos:
I
insumo
H
IH

- industriais que utilizem os produtos mencionados como
na fabricação de bebidas;
- atacadistas e cooperativas de produtores;
- engarrafadores dos mesmos produtos.

Art. 4' Os produtos referidos no artigo anterior sairao com
suspensão do IPI dos respectivos estabelecimentos produtores para
os estabelecimentos citados nos incisos I, H e IH do mesmo artigo.
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo aplica-se
também às remessas, dos produtos mencionados, dos estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores para os estabelecimentos
indicados nos incisos I, H e IH do artigo anterior.
Art. 5Q Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do IPI concernente às matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, que tenham sido empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos saídos do
estabelecimento produtor com a suspensão do imposto determinada
no artigo anterior.

Art. 6' Nas notas fiscais relativas às remessas prevístas no art.
4º, deverá constar a expressão Saído com suspensão do IPI, com a
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro
do IPI nas referidas notas, sob pena de se considerar o imposto como
indevidamente destacado, sujeitando o infrator às disposições legais
estabelecidas para a hipótese.
Art. 7' O estabelecimento destinatário da nota fiscal emitida
em desacordo com o disposto no artigo anterior, que receber, registrar
ou utilizar, em proveito próprio ou alheio, ficará sujeito à multa igual
ao valor da mercadoria constante do mencionado documento, sem
prejuízo da obrigatoriedade de recolher o valor do imposto indevidamente aproveitado.
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Art. 8º Fica incluído novo inciso ao parágrafo único do art. 3º da
Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a seguinte redação:
«IV - a mistura de tintas entre si, ou com concentrados de
pigmentos, sob encomenda do consumidor ou usuário, realizada
em estabelecimento varejista, efetuada por máquina automática
ou manual, desde que fabricante e varejista não sejam empresas
interdependentes, controladora, controlada ou coligadas."
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.508-10, de 17 de outubro de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Jobim Filho

o anexo está publicado no DO de 14.11.1996, págs. 23727/23728.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.509-10, DE 13 DE NOVEMBRO
DE 1996
Isenta do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados
bens de informática adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º São isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) os bens de informática destinados à coleta eletrônica de votos,
fornecidos diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 22 Poderão ser importados com isenção do Imposto de
Importação (lI) e do IPI as matérias-primas e os produtos intermediários a serem utilizados na industrialização dos bens de que trata
o artigo anterior.
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Parágrafo único. A isenção do IPI a que se refere este artigo
estende-se às matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem adquiridos no mercado interno.
Art. 3· Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI incidente sobre os produtos mencionados no parágrafo
único do art. 2·.
Art. 4· Para efeito de reconhecimento da isenção a empresa
deverá, previamente, apresentar à Secretaria da Receita Federal
relação quantificada dos bens a serem importados ou adquiridos no
mercado interno, aprovada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
Art. 5· As importações de que trata esta medida provisória
ficam dispensadas do exame de similaridade.
Art. 6· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.509-9, de 17 de outubro de 1996.
Art. 7· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.511-4, DE 13 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dá nova redação ao art. 44 da Lei n!!
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão

de áreas florestais em áreas agrícolas na
região Norte e na parte norte da região Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4·, da
Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1· O art. 44 da Lei n· 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 44. Na regiao Norte e na parte norte da regiao
Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permitida desde que
permaneça com cobertura arbórea de, no mínimo, cinqüenta por
cento de cada propriedade.
§ 1Q A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo,
cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permítido o
corte raso, será averbada à margem da inscrição da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer
título ou de desmembramento da área.
§ 2Q Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3Q Para efeito do disposto no caput, entende-se por região
Norte e parte norte da região Centro-Oeste os Estados do Acre,
Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso,
além das regiões situadas ao norte do paralelo 13'8, nos Estados
de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44'W, no Estado
do Maranhão.»

Art. 2Q Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da Lei n? 4.771, de 1965, que possuam
áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontrem-se abandonadas, sub-utilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de suporte do solo.
Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, sub-utilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o incremento de área convertida.

Art. 3 Q A utilização das áreas com cobertura florestal nativa
na região Norte e parte Norte da região Centro-Oeste somente será
permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos naturais,
conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção
da diversidade biológica e desenvolvimento socioeconômico da região,
e demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
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Art. 4º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória, no prazo de 120 dias, contados da data de Sua
publicação.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.511-3, de 17 de outubro de 1996.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto
Aspasia Brasileiro A. Camargo

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.518-2, DE 13 DE NOVEMBRO
DE 1996
Altera a legislação que rege o SalárioEducação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O Salário-Educação, previsto no § 5º do art. 212 da
Constituição, e devido pelas empresas, é calculado com base na
alíquota de 2,5% sobre a folha do salário de contribuição, entendendo-se como tal o definido no art. 22, inciso I, da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991, e legislação posterior.
§ 1a A contribuição a que se refere o caput deste artigo obedecerá aos mesmos prazos e condições e sujeitar-se-á às mesmas sanções
administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições
sociais e demais importãncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sobre a matéria.
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§ 2" Integram a receita do Salário-Educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 3" Entende-se por empresa, para os fins desta medida provisória, qualquer firma individual ou sociedade que assume o risco de
atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem

como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.
§ 4· Estão isentas do recolhimento da contribuição a que se
refere este artigo:
a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem
como suas respectivas autarquias;
b) as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
c) as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual
de educação, e portadoras de Certificado ou Registro de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a cada três anos;
d) as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a
ser definidas em regulamento;
e) as organizações hospitalares e de assistência social, desde que
atendam aos seguintes requisitos, cumulativamente:
1. sejam reconhecidas como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal;
2. sejam portadoras do Certificado ou do Registro de Entidade
de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço
Social, renovado a cada três anos;
3. promovam a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
4. não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituídores ou benfeitores remuneração, e não usufruam vantagens ou bene-

fícios a qualquer título;
5. apliquem integralmente o eventual resultado operacional na
manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais,
apresentando anualmente ao Conselho Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades.
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Art. 2º O Salário-Educação não tem caráter remuneratório na
relação de emprego e não se vincula, para qualquer efeito, ao salário
ou à remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuintes.
Art. 3º A contribuição do Salário-Educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao FNDE.
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado, a importância equivalente a um por cento, a título de taxa
de administração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A.,
em favor do FNDE, para os fins previstos no art. 6º desta medida
provisória.
Art. 4º A fiscalização da arrecadação do Salário-Educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
matéria.
Art. 5º As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrecadados à conta do Salário-Educação,
poderâo ser aplicadas por intermédio de instituição financeira pública
federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho
Deliberativo.
Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação préescolar, ao pagamento de encargos administrativos e Pasep.
Art. 6º A partir de 1º de janeiro de 1997, o montante da arrecadação do Salário-Educação, após a dedução prevista no art. 3', será
distribuído pelo FNDE, observada a arrecadação realizada em cada
Estado e no Distrito Federal, em quotas, da seguinte forma:
I - Quota Federal, correspondente a 1/3 do montante de recursos, que será destinada ao FNDE e direcionada ao financiamento
do ensino fundamental;
11 - Quota Estadual, correspondente a 2/3 do montante de
recursos, que será creditada, mensal e automaticamente, em contas
específicas mantidas pelas Secretarias de Educação dos Estados e do
Distrito Federal.
§ 1e A Quota Federal será aplicada no financiamento de programas e projetos voltados para a universalização do ensino fundamenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 5729-6019, novo 1996
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tal, de forma a propiciar a redução dos desníveis socioeducacionais

existentes entre municípios, estados e regiões brasileiras.
§ 2º Os recursos da Quota Estadual serão redistribuídos entre
o governo estadual e os governos dos respectivos municípios, proporcionalmente ao número de alunos matriculados no ensino fundamental regular, nas respectivas redes de ensino, de acordo com as estatísticas oficiais do censo educacional realizado pelo Ministério da
Educação e do Desporto, e serão empregados no financiamento de
programas, projetos e ações desse nivel de ensino.

Art. 7º O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará, por
intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do Salário-Educação, na forma do regulamento e das instruções que para esse
fim forem baixadas por aquele Fundo.
Art. 8º Os alunos regularmente atendidos, na data da edição
desta medida provisória, como beneficiários das modalidades de
manutenção de ensino fundamental, quer regular, quer supletivo, na
forma da legislação em vigor, terão, a partir de 1º de janeiro de 1997,
o benefício assegurado, vedados novos ingressos, conforme vier a ser
estabelecido pelo Poder Executivo.
Art. 9º O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, no prazo de sessenta dias contados a partir da data de sua
publicação.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.518-1, de 17 de outubro de 1996.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revoga-se a Lei nº 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 13 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.463-7, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre o reajuste do salário minimo e dos beneficios da Previdência Social,
altera alíquotas de contribuição para a Segu.
ridade Social e institui contribuição para os
servidores inativos da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei: .
Art. 12 O salário mínimo será de R$ 112,00 (cento e doze reais),
a partir de 12 de maio de 1996.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais
e setenta e três centavos), e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta
e um centavos).
Art. 22 Os beneficios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 12 de maio de 1996, pela variação acumulada do
Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado
pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.

Art. 3· Para os beneficios mantidos pela Previdência Social com
data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos
do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do
IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente
anterior ao do reajuste.
Art. 42 Os beneficios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 52 A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes dos arts. 62 e 72 desta medida provisória, os beneficios mantidos pela Previdência Social serão majorados de forma a
totalizar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril de
1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata o art. 22.
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Art. 6' O art. 21 da Lei n' 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso III do art. 28.
Parágrafo úníco. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei,
na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos beneficios de prestação continuada da Previdência Social.
Art. 7' O art. 231 da Lei n? 8.112, de 1990, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da
Uníão, das autarquias e das fundações públicas.
§ 3' A contribuição mensal incidente sobre os proventos
será apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de
remuneração estabelecidas para os servidores em atividade."
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.463-6, de 24 de outubro de 1996.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se O art. 29 da Lei n" 8.880, de 27 de maio de
1994.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
Reinlwld Stephanes
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p.

5729~6019,

novo 1996
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.464-15, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 1996
Acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei
n' 4.728, de 14 de julho de 1965.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O art. 75 da Lei n' 4.728, de 14 de julho de 1965, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
«Art. 75
.
.........................................................................................................

§ 4' As importãncias adiantadas na forma do § 2' deste
artigo serão destinadas, na hipótese de falência, liquidação extrajudicial ou intervenção em instituição financeira, ao pagamento das linhas de crédito comercial que lhes deram origem, nos
termos e condições estabelecidos pelo Banco Central do Brasíl.,

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.464-14, de 24 de outubro de 1996.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.465-9, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 1996
Acrescenta § 5º ao art. 4t!. da Lei nl! 8.884,
de 11 dejunho de 1994. e dáoutrasprovidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1e O art. 4e da Lei n? 8.884, de 11 de junho de 1994, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 5e:
«§ 5º Se, nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, ou
no caso de encerramento de mandato dos conselheiros, a composição do conselho ficar reduzida a número inferior ao estabelecido
no art. 49, considerar-se-ão automaticamente interrompidos os
prazos previstos nos arts. 28, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 42, 45, 46,
parágrafo único, 52, § 2º, 54, §§ 4º, 6º, 7º e 10, e 59, § 1º, desta lei,
e suspensa a tramitação de processos, iniciando-se a nova contagem imediatamente após a recomposição do quorum."
Art. 2º O disposto no § 5º do art. 4º da Lei nº 8.884, de 1994,
aplica-se aos processos em tramitação no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica na data da publicação desta medida
provisória.
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.465-8, de 24 de outubro de 1996.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.466-7, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da União - recursos
sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário até o limite de
R$1i 000.000.000,00 para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
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Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir.ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União _
recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordj,
nário até o limite d e R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da emissão de Títulos da Divida Pública
Federal Interna.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.466-6, de 24 de outubro de 1996.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir

o anexo está publicado naDO de 23.11.1996, pág. 24710, Edição Extra.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.467-7, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, crédito extraordinário até o limite
de R$ 800.000.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
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Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, crédito extraordinário até o limite de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
medida provisória.

Art. 2' Em decorrência do disposto no art. 1', fica alterada a
receita do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
conforme Anexo II desta medida provisória.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.467-6, de 24 de outubro de 1996.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.11.1996, págs. 24711124713, Edição
Extra.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.468-13, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 1996
Da nova redação ao parágrafo único do
art. 1º da Lei n!? 8.995~ de 24 de fevereiro de
1995, que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a transferir
à Companhia Fluminense de Trens Urbanos
(Flumitrens), recursos para pagamento de
pessoal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
Com força de lei:
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Art. 1º O parágrafo único do art. 1e da Lei nº 8.995, de 24 de
fevereiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. lQ

.

Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo
fica condicionada até o limite de R$ 164.130.653,00 (cento e
sessenta e quatro milhões, cento e trinta mil, seiscentos e
cinqüenta e três reais) e correrá à conta de dotação orçamentária da CBTU.»
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.468-12, de 24 de outubro de 1996.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Alcides José Saldanha
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.469-12, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 1996
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), em
favor da Companhia de Navegação Lloyd
Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
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empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com
recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado
exclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas,
exceto pessoal, nelas incluídas as destinadas ao custeio de reparo e
manutenção de embarcações próprias.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o
prazo de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe
aplicando as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato
dela decorrente, para a realização de operações financeiras com
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta ou
indireta, assim como as limitações associadas ao endividamento do
setor público.

Art. 2' O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando
os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta, liberar
os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para o fim do disposto neste artigo.
Art. 3' A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá, mensalmente, ao respectivo Ministro de
Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na
forma do artigo precedente.

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.469-11, de 24 de outubro de 1996.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data da sua
publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides José Saldanha
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.470-13, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dipõe sobre a responsabilidade solidária de controladores de instituições submeti.
das aos regimes de que tratam a Lei n!! 6.024,
de 13 de março de 1974, e o Decreto-Lei n~
2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a
indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização das empresas de auditoria
contábil ou dos auditores contábeis índependentes; sobre privatização de instituições
cujas ações sejam desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n" 2.321, de 1987, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º A responsabilidade solidária dos controladores de instituições financeiras estabelecida no art. 15 do Decreto-Lei n" 2.321, de
25 de fevereiro de 1987, aplica-se, também, aos regimes de intervenção e liquidação extrajudicial de que trata a Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974.
Art. 2' O diposto na Lei n' 6.024, de 1974, e no Decreto-Lei n' 2.321,
de 1987, no que se refere à indisponibilidade de bens, aplica-se, também,
aos bens das pessoas, naturais ou jurídicas, que detenham o controle,
direto ou indireto das instituições submetidas aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.
§ l' Objetivando assegurar a normalidade da atividade econômica e os interesses dos credores, o Banco Central do Brasil, por
decisão de sua diretoria, poderá excluir da indisponibilidade os bens
das pessoas jurídicas controladoras das instituições financeiras submetidas aos regimes especiais.
§ 2' Não estão sujeitos ã indisponibilidade os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis, nos termos da legislação em vigor.
§ 3' A indisponibilidade não impede a alienação de controle, cisão,
fusão ou incorporação da instituição submetida aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.
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Art. 3º O inquérito de que trata o art. 41 da Lei nº 6.024, de
1974, compreende também a apuração dos atos praticados ou das
omissões incorridas pelas pessoas naturais ou jurídicas prestadoras
de serviços de auditoria independente às instituições submetidas aos
regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração
especial temporária.
Parágrafo único. Concluindo o inquérito que houve culpa ou dolo
na atuação das pessoas de que trata o caput, aplicar-se-á o disposto
na parte final do caput do art. 45 da Lei nº 6.024, de 1974.

Art. 4º O Banco Central do Brasil poderá, além das hipóteses
previstas no art. 1º do Decreto-Lei nº 2.321, de 1987, decretar regime
de administração especial temporária, quando caracterizada qualquer das situações previstas no art. 15 da Lei nº 6.024, de 1974.
Art. 5º Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 2º e 15 da Lei nº 6.024, de 1974, e no art. 1º do
Decreto-Lei nº 2.321, de 1987, é facultado ao Banco Central do Brasil,
visando assegurar a normalidade da economia pública e resguardar
os interesses dos depositantes, investidores e demais credores, sem
prejuízo da posterior adoção dos regimes de intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, determinar as
seguintes medidas:
I - capitalização da sociedade, com o aporte de recursos necessários ao seu soerguimento, em montante por ele fixado;
II - transferência do controle acionário;
III - reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou cisão.
Parágrafo único. Não implementadas as medidas de que trata
este artigo, no prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil,
decretar-se-á o regime especial cabível.

Art. 6' No resguardo da economia pública e dos interesses dos
depositantes e investidores, o interventor, o liquidante ou o conselho
diretor da instituição submetida aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária, quando prévia e expressamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, poderá:
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I - transferir para ontra ou outras sociedades, isoladamente
ou em conjunto, bens, direitos e obrigações da empresa ou de seus
estabelecimentos;
H - alienar ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar a
assunção de obrigações por outra sociedade;
IH - proceder à constituição ou reorganização de sociedade ou
sociedades para as quais sej am transferidos, no todo ou em parte,
bens, direitos e obrigações da instituição sob intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, objetivando a
continuação geral ou parcial de seu negócio ou atividade.

Art. 7' A implementação das medidas previstas no artigo anterior e o encerramento, por qualquer forma dos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária
não prejudicarão:
I - o andamento do inquérito para apuração das responsabilidades dos controladores, administradores, membros dos conselhos da
instituição e das pessoas naturais ou jurídicas prestadoras de serviços
de auditoria independente às instituições submetidas aos regimes de
que tratam a Lei n' 6.024, de 1974, e o Decreto-Lei n' 2.321, de 1987;
H - a legitimidade do Ministério Público para prosseguir ou
propor as ações previstas nos arts. 45 e 46 da Lei n' 6.024, de 1974.
Art. 8' A intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições
financeiras poderão, também, a critério do Banco Central do Brasil,
ser executadas por pessoa jurídica.

Art. 9' Instaurado processo administrativo contra instituição
financeira, seus administradores, membros de seus conselhos, a
empresa de auditoria contábil ou o auditor contábil independente, o
Banco Central do Brasil, por decisão da diretoria, considerando a
gravidade da falta, poderá, cautelarmente:
I - determinar o afastamento dos indiciados da administração dos negócios da instituição, enquanto perdurar a apuração de suas
responsabilidades;
H - impedir que os indiciados assumam quaisquer cargos de
direção ou administração de instituições financeiras ou atuem como
mandatários ou prepostos de diretores ou administradores;
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III -

impor restrições às atividades da instituição financeira;

IV - determinar à instituição financeira a substituição da empresa de auditoria contábil ou do auditor contábil independente.
§ 1· Das decisões do Banco Central do Brasil proferidas com base
neste artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no prazo de cinco dias.

§ 2· Não concluído o processo, no âmbito do Banco Central do
Brasil, no prazo de 120 dias, a medida cautelar perderá sua eficácia.
§ 3· O disposto neste artigo aplica-se às demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Art. 10. A alienação do controle de instituições financeiras
cujas ações sejam desapropriadas pela União, na forma do DecretoLei n· 2.321, de 1987, será feita mediante oferta pública, na forma de
regulamento, assegurada igualdade de condições a 'todos os concorrentes.
§ 1· O decreto expropriatório fixará, em cada caso, o prazo para
alienação do controle, o qual poderá ser prorrogado por igual periodo.
§ 2· Desapropriadas as ações, o regime de administração especial temporária prosseguirá, até que efetivada a transferência, pela
União, do controle acionário da instituição.

Art. 11. As instituições financeiras cujas ações sejam desapropriadas pela União permanecerão, até a alienação de seu controle, para todos os fins, sob o regime juridico próprio das empresas
privadas.
Art. 12. Nos empréstimos realizados no âmbito do Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer) poderão ser aceitos, como garantia, títulos ou
direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro NacionaI ou de entidades da Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias sejam
representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal vendidos em leilões competitivos, o valor nominal das garantias deverá
exceder em pelo menos vinte por cento o montante garantido.
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Art. 13. Na hipótese de operações financeiras ao amparo do
Proer, O Banco Central do Brasil informará, tempestivamente, à
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, em cada caso:
I - os motivos pelos quais a instituição financeira solicitou
sua inclusão no programa;
II - o valor da operação;
III - os dados comparativos entre os encargos financeiros cobrados no Proer e os encargos financeiros médios pagos pelo Banco
Central do Brasil na colocação de seus títulos no mercado;
IV - as garantias aceitas e seu valor em comparação com o
empréstimo concedido.
Art. 14. Os arts. 22 e 26 da Lei n' 6.385, de 7 de dezembro de
1976, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 22. .
..
§ l' Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir
normas aplicáveis às companhias abertas sobre:
§ 2' O disposto nos incisos II e IV do parágrafo anterior não
se aplica às instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, as quais continuam
sujeitas às disposições da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
e aos atos normativos dela dccorrentcs.»
« Art.

26

.

§ 3' Sem prejuízo do disposto no parágrafo precedente, as
empresas de auditoria contábil ou os auditores contábeis independentes responderão administrativamente, perante o Banco
Central do Brasil, pelos atos praticados ou omissões em que
houverem incorrido no desempenho das atividades de auditoria
de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.
§ 4' Na hipótese do parágrafo anterior, o Banco Central do
Brasil aplicará aos infratores as penalidades previstas no art. 11
desta lei.»
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Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.470-12, de 24 de outubro de 1996.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.471-26, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 1996
Institui a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep,
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do
Fundo da Marinha Mercante, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1e A partir de 1s de dezembro de 1994, o Banco Central do
Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), apurada de
acordo com o disposto nesta medida provisória e em normas a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 2º A TJLP será calculada a partir da rentabilidade nominal média, em moeda nacional, verificada em período imediatamente
anterior ao de sua vigência, dos títulos da Dívida Pública externa e
interna de aquisição voluntária.
Art. 3 2 As normas a que se refere o art. 12 , in fine, a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, disporão, dentre outros
aspectos, sobre:

I - período de vigência da TJLP, observado o prazo mínimo de
três meses;
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II - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como de
longo prazo;
III - especificação dos títulos da Dívida Pública interna e externa que servirão de base para cálculo da TJLP;
IV - o prazo do período de apuração da rentabilidade a que Se
refere o caput do art. 2";
V - as proporções em que a rentabilidade nominal média em
moeda nacional de cada título será considerada no cálculo da TJLP.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a
legislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses de aplicação
da TJLP, além das previstas nesta medida provisória.

Art. 4" Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do
Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante,
repassados ao BNDES ou por este admínistrados e destinados a
financiamentos contratados a partir de 1"de dezembro de 1994, terão
como remuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respectivo período, ressalvado o disposto no § 1" do art. 5" e nos arts. 6" e 7'
desta medida provisória.
Parágrafo único. O BNDES transferirá, nos prazos legais, ao
Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador o valor correspondente à TJLP aludida no caput deste
artigo, limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença,
podendo o Conselho Monetário Nacional, após manifestação favorável do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e do Conselho Diretor do Fundo de Participação
PIS-Pasep, alterar esse limite.

Art. 5" O BNDES poderá aplicar até vinte por cento dos recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, excetuados os
de que trata o art. 11 desta medida provisória, em operações de
financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à produção
ou comercialização de bens com reconhecida inserção internacional.
§ 1" Os recursos referidos no caput deste artigo, bem como os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos
Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 5729-6019, novo 1996

5827
§ 2' O limite estabelecido no caput deste artigo poderá ser
ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat).

Art. 6' Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador aplicados nas operações de financiamentos de que trata o art. 5' desta
medida provisória terão como remuneração a Taxa de Juros para
Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário de Londres (Libor), informada pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em
cada operação de financiamento.
Parágrafo único. O BNDES transferirá ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador a remuneração prevista no caput deste artigo, no prazo
a que se refere o art. 3' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990.

Art. 7' Os recursos do Fundo da Marinha Mercante destinados
a financiamentos contratados a partir de l' de setembro de 1995, bem
como os respectivos saldos devedores, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos Estados Unidos
da América divulgada pelo Banco Central do Brasi!.
Parágrafo único. Os encargos e comissões, bem como os prazos,
nas hipóteses de que trata O caput deste artigo, serão definidos pelo
Conselho Monetário Naciona!.

Art. 8' A partir de l' de dezembro de 1994, os recursos dos
fundos mencionados no art. 4' desta medida provisória, repassados
ao BNDES ou por este administrados e destinados a financiamentos
contratados até 30 de novembro de 1994, terão a Taxa Referencial
(TR) a que alude o art. 25 da Lei n" 8.177, de I" de março de 1991,
substituída pela TJLP, ajustada por fator de redução a ser definido
pelo Conselho Monetário Nacional, mantidos os juros previstos nos
§§ 2' e 3' do art. 2' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos ali aludidos.
Art. 9' Será admitida a aplicação, a partir de l' de setembro de
1995, do critério de que trata o art. 7', em substituição ao previsto no
art. 8' desta medida provisória, quanto aos recursos do Fundo da
Marinha Mercante e aos saldos devedores dos financiamentos a que
se destinam, contratados até 31 de agosto de 1995.
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Parágrafo único. A substituição prevista no caput deste artigo
se dará por opção dos beneficiários dos financiamentos ali aludidos,
em prazos e condições a serem regulamentados pelo BNDES.

Art. 10. A apuração dos valores das obrigações pecuniãrias devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador e ao Fundo da Marinha Mercante, bem assim dos valores
dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os respectivos
recursos, será efetuada com base no critério pro rata tempore.
Art. 11. O disposto nesta medida provisória aplica-se aos depósitos especiais de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
definidos pelo art. 92 da Lei n· 8.019, de 11 de abril de 1990, alterado
pelo art. 1º da Lei n· 8.352, de 28 de dezembro de 1991, a partir da
liberação dos empréstimos realizados com referidos recursos, quando
destinados a programas de investimento voltados para a geração de
empregos e renda.

Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de
Participação PIS-Pasep terão, a partir de 10 de dezembro de 1994, a
Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 38 da Lei n? 8.177, de 1e de
março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução
a que alude o art. 8º desta medida provisória.
Art. 13. A partir de 1º de dezembro de 1995, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o Conselho
Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep e a Comissão do Fundo
da Marinha Mercante poderão propor ao Conselho Monetário Nacionai a adoção de outros critérios legais para a remuneração dos
respectivos recursos, em substituição à TJLP de que trata esta
medida provisória.
Art. 14. Nas hipóteses de falência, liquidação extrajudicial ou
intervenção em instituição financeira agente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou da Agência Especial
de Financiamento Industrial (Fíname), estes sub-rogar-se-ão automaticamente, de pleno direito, nos créditos e garantias constituídos em favor
do agente financeiro, decorrentes das respectivas operações de repasse.
Art. 15. Observado o disposto no art. 8·, in fine, desta medida
provisória, ficam revogados o art. 25 da Lei nº 8.177, de 1º de março
de 1991, e os §§ 2º e 3· do art. 2º da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990.
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Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.471-25, de 24 de outubro de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.472-31, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre os quadros de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e qá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º São criados e reclassificados, na Advocacia-Geral da
União, os cargos constantes dos Anexos I a VI.
Art. 2º São criados no Ministério da Fazenda, a serem alocados
na Secretaria da Receita Federal, 276 cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo dezoito cargos
DAS 101.3, 84 cargos DAS 101.2 e 174 cargos DAS 101.1.

Art. 3º São criados na Superintendência Nacional de Abastecimento (Sunab) 36 cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo um cargo DAS 101.6, quatro cargos
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DAS 101.4, oito cargos DAS 101.3, quatorze cargos DAS 101.2, seis
cargos DAS 101.1 e três cargos DAS 102.2.
§ 12 São igualmente criadas na Sunab 194 Funções Gratifica.
das (FG), sendo 147 FG-1, treze FG-2 e 34 FG-3.

§ 22 Para a reestruturação da Sunab, fica o Poder Executivo
autorizado a alterar a denominação e a especificação dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem aumento de despesa, no prazo de até trinta dias.
Art. 4º O cargo de Consultor Juridico de Ministério e do Esta.
do-Maior das Forças Armadas, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), corresponde ao nível 101.5.

Art. 5º Fica assegurada a percepção da vantagem prevista no
art. 12 , inciso I, e § 12 , do Decreto-Lei n" 2.333, de 11 dejunbo de 1987,
com a disciplina nele estabelecida, aos seus beneficiários, inclusive
àqueles integrantes de quadros de entidades não mais sujeitas a
regime especial de remuneração.
§ 1s Os efeitos financeiros do disposto neste artigo vigoram,
para os beneficiários referidos no caput, a partir de 19 de setembro
de 1992.
§ 22 À vantagem referida neste artigo fazem jus também os
titulares de cargos integrantes das carreiras de Advocacia-Geral da
União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar nO 73, de 10 de
fevereiro de 1993, e os Juízes do Tribunal Maritimo instituído pela
Lei n 2 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, com as modificações introduzidas pela legislação ulterior.

Art. 62 Ficam prorrogados, por mais 24 meses, a partir do seu
término, os prazos referidos no art. 20 da Lei n? 9.028, de 12 de abril
de 1995.

Art. 72 São criados seiscentos cargos de Procurador da Fazenda
Nacional, distribuídos pelas categorias de que trata o art. 20, inciso
lI, da Lei Complementar n? 73, de 10 de fevereiro de 1993, conforme
o Anexo VII.
Art. 82 São criadas dezesseis Procuradorias Seccionais da
União e 26 Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional, a serem
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implantadas, conforme a necessidade do serviço, nas cidades onde
estejam instaladas varas da Justiça Federal.
Parágrafo único. Ficam igualmente criados dezesseis cargos de
procuarador Seccional da União, DAS 101.4, e 26 cargos de Procurador Seccional da Fazenda Nacional, DAS 101.2.

Art. 9' A remuneração dos cargos de Natureza Especial de
Secretário-Geral de Contencioso e de Secretário-Geral de Consultoria, criados pelo art. 57 da Lei Complementar n' 73, de 1993, é a fixada
no Anexo VIII.
Art. 10. São criados, na Comissão de Valores Mobiliários, 46
cargos de nível superior, sendo onze de advogado, vinte de inspetor e
quinze de analista.
Art. 11. O § 3' do art. 17 da Lei n? 8.429, de 2 dejunho de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3' No caso de a ação principal ter sido proposta pelo
Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3' do
art. 6' da Lei n? 4.717, de 29 de junho de 1965.»

Art. 12. As despesas decorrentes da aplicação desta medida
provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n'' 1.472-30, de 24 de outubro de 1996.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Pedro Pullen Parente
Luiz Carlos Bresser Pereira
Geraldo Magela da Cruz Quintão
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ANEXO I
Advocacia-Geral da União
Situação Anterior
Nade
Cargos

Situação Nova

Código

Denominação

N° de
Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Advogado-Geral da União

Consultor da

10

10
DAS 102.5

União

Adjunto do
Advogado-Geral
Chefe de Gabinete

3
1
6
3

Assessor Técnico
Oficial de
Gabinete
Oficial de

2

Gabinete

11

Oficial de
Gabinete

5

Diretor de
Divisão

3
DAS 102.5
DAS 101.5
DAS 102.4

DAS 102.6

Adjunto do
Advogado-Geral

1
6
3

DAS 101.3
2
DAS 101.2
16
DAS 101.1
DAS 101.3

Consultor da
União

5

Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete
Oficial de
Gabinete
Coordenador

DAS 102.6
DAS 101.5
DAS 102.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.3

ANEXOU
Advocacia-Geral da União
Nê de Cargos

Denominação

Código

1 - Gabinete do Consultor-Geral da União
1
1
1

11
5
1
5
2
1

8
2
1
3

Assessor Jurídico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

-

DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1

Gabinete do Corregedor-Geral da Advocacia-Geral da União
Corregedor Auxiliar
Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS 101.6
DAS 101.4
DAS lÓ2.3
DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
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Situação Anterior

N'de
Cargos

Denominação

3

Adjunto do
Procurador-Geral

Situação Nova

Código

N'de
Cargos

Denominação

Código

I I I - Gabinete doProcurador-Geral da União

da União
Assessor Jurídico

2

5
DAS 102.4
DAS 102.3

Adjunto do

Procurador-Geral
da União
4
1

Assessor Jurídico

2
1

Assessor Técnico
Oficial de
Gabinete

8

Oficial de

1
2
4
2

Chefe de Gabinete

Gabinete
CoordenadorGeral
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS 102.5
DAS 102.3
DAS 101.4
DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

ANEXO III
Advocacia-Geral da União
N° de Cargos
1

Denominação
Código
Gabinete dos Procuradores Regionais em Brasília, no Rio de Janeiro

-

e em São Paulo: estrutura unitária

1
4
2
2
1
3
6
Il -

1
3
2
2
1
3
6

Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico

Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS 101.3
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

Gabinete dos Procuradores Regionais em Porto Alegre e em Recife:
estrutura unitária

Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS 101.3
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
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ANEXO IV
Advocacia-Geral da União

I

N2 de Cargos

Denominação

Código

1 - Procuradoria da União no Distrito Federal e nos Estados de São Paulo
e Rio de Janeiro: estrutura unitária
4
2
1

Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

II - Procuradoria da União nos Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais,
Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul: estrutura unitária
2
1
1

Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

l l l - Procuradoria da União nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Espírito Santo,
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí,
Rio Grande 'do Norte, Rondônia e Sergipe: estrutura unitária
1
1
1
IV -

Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

Procuradoria da União nos Estados do Amapá, Roraima e Tocantins:
estrutura unitária

1
1

Assessor Jurídico
Assessor Técnico

DAS 102.3
DAS 102.2

ANEXO V
Advocacia-Geral da União
N2 de Cargos
1 -

II -

Denominação

I

Código

Procuradorias Seccionais da União - Padrão A
(quatro Procuradorias): estrutura unitária

I

2

1

I

Assessor Jurídico

I

DAS 102.2

Procuradorias Seccionais da União - Padrão B
(nove Procuradorias); estrutura unitária

I

Assessor Jurídico

I

DAS 102.2
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Nl! de Cargos

I

I

Denominação

Código

111 - Procuradorias Seccionais da União - Padrão C
(quarenta e quatro Procuradorias): estrutura unitária

1

I

I

Assessor Jurídico

DAS 102.2

ANEXO VI

Advocacia-Geral da União
N" de Cargos

Código

Denominação

Díretoría-Geral de Administração

Coordenador-Geral
Coordenador

1
2
3

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2

Chefe de Divisão

ANEXO VII

Advocacia-Geral da União
Número de Cargos

Denominação do Cargo

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Procurador da Fazenda Nacional de Categoria Especial
Procurador da Fazenda Nacional de III Categoria

Procurador da Fazenda Nacional de 2!! Categoria

40
55
505

ANEXO VIII

Advocacia-Geral da União
NlIde

Denominação

Código

Remuneração
Total em R$

1

Secretário-Geral de Contencioso

Cargo de Natureza Especial

6.200,00

1

Secretário-Geral de Consultoria

Cargo de Natureza Especial

6.200,00

Cargos

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 5729-6019, novo 1996

5836
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.473-25, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dá nova redação a dispositivos da Lei
n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a organização da Assistência
Social, e dá outras prouidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Q
Art. 1 O § 6Qdo art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei n Q8.742, de
7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 20

.

Q
§ 6 A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Único de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
de entidades ou organizações credenciadas para este fim específico, na forma estabelecida em regulamento.
........................................................................................................»

«Art. 37. Os beneficios de prestação continuada serão devidos a partir da aprovação do respectivo requerimento.

§ 1Q A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.
§ 2 Q Na hipótese da concessão do beneficio após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia a contar da data da protocolização do requerimento.»
«Art. 40

.

§ 1Q A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de
forma que o atendimento à população não sofra solução de
continuidade.
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§ 2' É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § 12do art. 139
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991."

Art. 2' Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6º do
art. 20 e no art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
Art. 3' O requerimento de beneficio de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei nº 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de l' de janeiro de 1996.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.473-24, de 24 de outubro de 1996.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.474-29, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 1996
Fixa critérios para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo II da Lei n 2 8.237, de 3D
de setembro de 1991, para implementação da
isonomia a que se refere o § 1 2 do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. I' Esta medida provisória dispõe sobre o processo de implementação da isonomia de vencimentos dos servidores do Poder
Executivo com os dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de
Contas da União e do Ministério Público da União.
Art. 2' A equiparação do vencimento básico dos servidores
civis do Poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo
e Judiciário, bem como do Tribunal de Contas da União e do
Ministério Público da União, far-se-á de forma gradativa e nos
limites das disponibilidades financeiras e orçamentárias da União,
mediante a concessão das diferenças pagas, separadamente ou já
incorporadas.
§ I' Para os fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de
vencimento básico, assim definido na alínea a do inciso I do art. l' da
Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passam a vigorar, nos meses
de setembro, outubro e novembro de 1994 na conformidade do disposto nos Anexos I, II e III desta medida provisória.
§ 2' A aplicação do disposto neste artigo aos servidores civis
que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam percebendo vencimento básico equiparado aos das tabelas vigentes para
o Poder Legislativo, far-se-á mediante compensação de valores, sem
redução do valor do vencimento.

Art. 3' Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício de posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo II da Lei n' 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os meses
de setembro, outubro e novembro de 1994, passam a ser os constantes
do Anexo IV desta medida provisória.
Art. 4' Fica reconstituída a comissão a que se refere o art. 6' da
Lei n' 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela previstas, cabendo-lhe promover estudos que objetivem especialmente:
I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou assemelhadas, observando-se, ainda, a complexidade das tarefas, critérios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;
II - a implementação do disposto no inciso I do art. 3' da Lei
n" 8.448, de 21 de julho de 1992;
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III - o estabelecimento de critérios para incorporação ou alteração dos percentuais de gratificações, vantagens e adicionais;
IV - a elaboração da matriz de vencimentos.
Art. 5Q O vencimento básico dos servidores civis ativos, inativos
e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, a partir de F de dezembro de 1994, passa a ser o
constante dos Anexos V e VI desta medida provisória.
Art. 6º Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício do posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo II da Lei n" 8.237, de 30 de setembro de 1991, a partir de 1Q
de dezembro de 1994, passam a ser os constantes do Anexo VII desta
medida provisória.
Art. 7Q O disposto nesta medida provisória aplica-se, no que
couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do
falecimento de servidor público federal.
Art. 8Q As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 9Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.474-28, de 24 de outubro de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-se o disposto no § 1Q do art. 1Q da Lei Delegada
Q
n 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo art. 42 da Lei
n Q 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais disposições em contrário, a
partir de 1Q de setembro de 1994.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
Benedito Onofre Bezerra Leonel
Clóvis de Barros Carvalho
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Anexo I da Medida Provisória nº 1.474-29,
de 22 de novembro de 1996

Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira
de Ciência e Tecnologia e dos servidores da SA'E, FCBIA, Susep, CVM e Ipea.

CL

p

Superior
40 Horas

A

B

C

D

Intermediário

30 Horas

40 Horas

30 Horas

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

III

429,51

322,13

253,90

190,43

150,35

112,76

II

401,88

301,41

243,28

182,46

143,17

107,38

1

375,55

281,66

233,10

174,83

136,32

102,24

VI

330,08

247,56

223,36

167,52

129,82

97,37

v

310,48

232,86

214,04

160,53

123,64

92,73

N

301,52

226,14

205,11

153,83

117,77

88,33

III

292,82

219,62

196,56

147,42

112,17

84,13

II

284,37

213,28

188,37

141,28

106,86

80,15

1

276,17

207,13

180,54

135,41

101,82

76,37

VI

268,21

201,16

173,04

129,78

97,02

72,77

V

260,49

195,37

165,86

124,40

92,46

69,35

N

252,99

189,74

158,98

119,23

88,12

66,09

III

245,71

184,28

152,41

114,31

84,01

63,01

II

238,64

178,98

146,10

109,58

80,09

60,D7

1

231,78

173,84

140,07

105,05

76,36

57,27

V

225,13

168,85

134,30

100,73

72,81

54,61

N

218,66

164,00

128,76

96,57

69,44

52,08

III

212,39

159,29

123,47

92,60

66,24

49,68

II

206,30

154,73

118,40

88,80

63,20

47,40

1

200,39

150,29

113,55

85,16

60,31

45,23
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Anexo I-A da Medida Provisória nO 1.474-29,
de 22 de novembro de 1996
Tribunal Marítimo

Denominação

Vencimento Básico

Juíz-Preaídente

429,51

Juiz

409,06

Anexo I-B da Medida Provisória n" 1.474-29,
de 22 de novembro de 1996
Advocacia-Geral da União
Denominação

Vencimento Básico

Grat. (Art. 72 da Lei
nl! l:t460/92)

Advogado da União de Categoria Especial

429,51

170,92

Advogado da União de

1~

Categoria

401,88

163,38

Advogado da União de

2~

Categoria

375,55

156,17

Anexo II da Medida Provisória nO 1.474-29,
de 22 de novembro de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério Superior

20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

214,75

429,50

Adjunto

4
3
2
1

171,80
163,62

343,60
327,24
311,66

4
3
2
1

134,92
128,49

116,55

256,98
244,76
233,10

4
3
2
1

105,95
100,91
96,10
91,52

201,82
192,20
183,04

Assistente

Auxiliar

155,83
148,41

122,38

296,82
269,84

211,90
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Anexo lI-A da Medida Provisória nº 1.474-29,
de 22 de novembro de 1996

Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério
de 11:1 e 2!l Graus

20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

E

D

C

B

A

4

165,55

331,10

3

157,66

315,32

2

150,16

300,32

1

143,01

286,02
260,00

4

130,00

3

123,81

247,62

2

117,91

235,82

1

112,30

224,60

4

105,95

211,90

3

100,90

201,80

2

96,10

192,20

1

91,52

183,04

4

86,33

172,66

3

82,23

164,46

2

78,31

156,62

1

74,58

149,16

4

70,36

140,72

3

67,01

134,02

2

63,82

127,64

1

60,78

121,56
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Anexo III da Medida Provisória nº 1.474-29,
de 22 de novembro de 1996

Tabela de vencimento básico aplicável aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos
pelas Leis nss 5.645/70 e 6.550/78, dos servidores técnico-administrativos das
Instituições Federais de Ensino, conforme arts. gll e seguintes da Lei ns 7.596/87 dos
servidores do lhama, Embratur, Incra, CFIAer, IBPC, Ibac, FBN, FCRB. FCP, LBA,
Funaí, Funag, FAE, Enap, FNS, Roquette Pinto, FNDE. Sudam, Suframa, Sudene,
Ceplec e Tabela de Especialistas.

CL

A

B

C

D

p

Superior

Intermediário

Auxiliar

40 Horas

30 Horas

40 Horas

3DHoras

40 Horas

30 Horas

III

397,04

297,78

203,31

152,48

137,60

103,20

II

373,96

280,47

195,85

146,89

131,27

98,45

1

351,75

263,81

188,68

141,51

125,25

93,93

V1

302,05

226,54

181,77

136,33

119,51

89,63

V

282,67

212,00

175,13

131,35

114,04

85,53

IV

273,11

204,83

168,73

126,55

108,84

81,63

III

263,88

197,91

162,59

121,94

103,88

77,91

II

254,97

191,22

156,67

117,50

99,16

74,37

1

246,37

184,78

150,96

113,22

94,66

71,00

V1

238,05

178,54

145,48

109,11

90,37

67,78

V

230,04

172,53

140,21

105,15

86,29

64,72

IV

222,29

166,72

135,13

101,35

82,40

61,80

111

214,82

161,12

130,24

97,68

78,70

59,02

11

207,60

155,70

125,54

94,15

75,18

56,39

1

200,63

150,47

121,02

90,77

71,81

53,86

V

193,91

145,43

116,66

87,49

68,63

51,4'i

1V

187,41

140,56

112,47

84,35

65,58

49,18

111

181,14

135,86

108,43

81,33

62,67

47,01

II

175,10

131,32

104,55

78,41

59,92

44,94

1

169,24

126,93

100,82

75,61

57,28

42,96

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 11, p. 5729-6019, novo 1996

5844
Anexo IV da Medida Provisória n Q 1.474-29,
de 22 de novembro de 1996
Anexo II da Lei n" 8.237, de 30 de setembro de 1991
Gratificações e Indenizações
Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual
70% do soldo
60% do soldo
50% do soldo
35% do soldo
20% do soldo

Situações
Cursos de Altos Estudos
Categoria I
Cursos de Altos Estudos
Categoria II
Cursos de Aperfeiçoamento
Cursos de Especialização
Cursos de Formação

Tabela III - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais
Posto/(}raduação

Percentuais

Oflcíal-General

70% do soldo

Oficial-Superior

60% do soldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha
e Aspirante-a-Oficial

50% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

35% do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a
32 Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

20% do soldo

Tabela IV - Adicional de Inatividade
Situação

Percentuais

Com 4u anos de serviço ou mais
Com 35 anos de serviço
Com ao anos de serviço
Transferidos, ex officio, para a inatividade remunerada, com
menos de ao anos de serviço

90% do soldo
70% do soldo

60% do soldo
40% do soldo
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Anexo V da Medida Provisória nº 1.474-29,
de 22 de novembro de 1996
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Policia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis
dos extintos Territórios Federais, Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Carreira

de Ciência e Tecnologia, dos servidores da SAE. FCBIA, Susep, CVM, lpea, lhama,
Embrater, Incra, CFIAer, IBPC, Ibac, FBN, FeRB, FCP, LBA, Funaí, Funag, FAE, Enap,
FNS, Roquette Pinto, FNDE, Burlam, Suframa, Sudene, Ceplac, Tabela de Especialistas
dos Técnico·Administrativos das Instituições Federais de Ensino conforme arts. 3Q e
seguintes da Lei nl!7.596/87 e aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas Leis n's

5.645/70 e 6.550178.

CL
A

Superior

p

C

40 Horas

30 Horas

40 Horas

30 Horas

429,51
401,88
375,55

322,13
301,41
281,66

253,90
243,28
233,10

190,43
182,46
174,83

150,35

112,76
107,38
102,24

VI

330,08

223,36
214,ü4
205,11
196,56
188,37
180,54

167,52
160,53
153,83
147,42

129,82
123,64
117,77

276,17

247,56
232,86
226,14
219,62
213,28
207,13

268,21

201,16

260,49

195,37
189,74
184,28
178,98
173,84

III
II
I

IV

310,48
301,52

111

292,82

II
I

284,37

VI
V
IV

252,99
245,71
238,64
231,78

111
II
I
V
IV

D

Auxiliar

30 Horas

v

B

Intermediário

40 Horas

111
II
I

143,17
136,32

97,37
92,73
88,33
84,13

141,28

112,17
106,86

135,41

101,82

76,37

173,01
165,86
158,98
152,41
146,10
140,07

129,78

97,02
92,46

72,77
69,35

88,12
84,01
80,09

66,09
63,01
60,07

76,36

57,27

168,85

134,30

164,00
159,29

128,76

100,73
96,57

72,81
69,44
66,24

54,61
52,08

63,20

47,40

60,31

45,23

225,13
218,66
212,39
206,30

154,73

123,47
118,40

200,39

150,29

113,55

124,40
119,23
114,31
109,58
105,05

92,60
88,80
85,16

80,15

49,68

Anexo V-A da Medida Provisória nº 1.474-29,
de 22 de novembro de 1996
Tribunal Marítimo
Denominação
Juiz-Presidente

Juiz

Vencimento Básico

429,51
409,06
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Anexo V-B da Medida Provisória n" 1.474-29,
de 22 de novembro de 1996
Advocacia-Geral da União
Vencimento
Básico

Gret, (Art. 72da Lei
n" 8.460/92)

Advogado da União de Categoria Especial

429,51

170,92

Advogado da União de Primeira Categoria

401,88

163,38

Advogado da União de Segunda Categoria

375,55

156,17

Denominação

Anexo Vl da Medida Provisória n' 1.474-29,
de 22 de novembro de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores
do Magistério Superior
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

214,76

429,51
353,82

Adjunto

Assistente

Auxiliar

4

176,91

3

169,29

338,58

2

162,00

324,00

1

155,03

310,05

4

142,23

284,45

3

136,10

272,20

2

130,24

260,48

1

124,63

249,26

4

114,34

228,68

3

109,42

218,83

2

104,71

209,41

1

100,20

200,39
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Anexo VI-A da Medida Provisória nº 1.474-29,
de 22 de novembro de 1996

Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de 12 e 2 2 Graus
20 Horas

40 Horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

Titular

U

198,67

397,34

168,05

336,09

E

4
3
2
1

160,81
153,89
147,26

321,62

D

4
3
2
1

136,35
130,48
124,86
119,49

272,70
260,96
249,72

114,34
109,42

228,68

C

4
3
2
1

104,71

209,41

100,20

200,39

B

4
3
2
1

94,52
90,02

189,04
180,04

A

4
3
2
1

307,77
294,52

238,97

218,83

85,74

171,47

81,65

163,30

77,03
73,36

154,06

69,87

146,72
139,73

66,54

133,08

Anexo VII da Medida Provisória nº 1.474-29, de 22 de novembro de 1996
(a partir de 1º de dezembro de 1994)
Anexo 11 da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991
Tabela 11 - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Situações

150% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

130% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II

110% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

80%do soldo

Cursos de Especialização

60% do soldo

Cursos de Formação
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Tabela III - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do Posto ou da Graduação em situações normais
Posto/Graduação

Percentual

Oficial-General
Oficial-Superior

150%do soldo
130% do Boldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha
e Aspirante-a-Oficial

110%do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

85% do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de graduação inferior a
3 2 Sargento, exceto as prestadoras do serviço militar inicial

60%do soldo

Tabela VI - Adicional de Inatividade
Percentual

Situação

180%' do soldo
140%do soldo
120%do soldo

Com 40 anos de serviço ou mais

Com 35 anos de serviço
Com 30 anos de serviço ou mais
Transferidos, ex officio, para a inatividade remunerada, com
menos de 30 anos de serviço

80%do soldo

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.475-21, DE 2~ DE NOVEMBRO
DE 1996
Altera as Leis n's 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, edá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. F Os arts. 6° e 9' da Lei n Q 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6' O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele Fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES."
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«Art. 9º
.
........................................................................................................

§ 7º O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos aos
Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo em vista
as competências que lhe confere o art. 19 da Lei nº 7.998, de 11 de
janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível de emprego no
País, podendo a União, mediante a apresentação de contragarantias adequadas, prestar garantias parciais a operações da
espécie, desde que justificado em exposição de motivos conjunta
dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda»
Art. 2º Os arts. 17 e 19 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
«Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Social.»
«Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Social,»
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.475-20, de 24 de outubro de 1996.
Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Reinhold Stephanes
José Carlos Seixas
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.476-17, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre medidas reguladoras do
abastecimento do mercado interno deprodu_
tos do setor sucroalcooleiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
'
Art. 1e O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
fixará, em planos anuais de safra, divulgados até o dia 30 de abril de
cada ano, os volumes de produção de açúcar e de álcool, necessários
ao abastecimento dos mercados na Região Centro/Sul e na Região
NorteiNordeste, assim como os destinados à formação de estoque de
segurança.

§ 1º Os planos anuais indicarão, também, os volumes de açúcar
e de álcool caracterizados como excedentes às necessidades dos mero
cados internos regionais, bem como aqueles cuja importação seja
indispensável para complementar a oferta nacional.
§ 2º Será considerada excedente a diferença entre os volumes
de açúcar e de álcool em estoque, antes do inicio de cada safra,
adicionados à produção estimada para a safra seguinte, e a projeção
de consumo nacional pelo prazo de um ano.
§ 3º Não serão consideradas nos planos anuais de safra as operações de importação de açúcar e de álcool amparadas pelo regime de
drawback.
§ 4º Os volumes de açúcar e de álcool a que se refere este artigo
poderão ser modificados pelo Ministério da Indústria, do Comércio e
do Turismo, sempre que o recomendar o comportamento da produção
de cana-de-açúcar utilizada como matéria-prima pelas empresas do
setor e dos mercados consumidores.

§ 5º Em qualquer hipótese, os planos anuais de safra e suas
modificações serão aprovados em portaria específica do Ministro de
Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
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§ 6' Os excedentes de açúcar referidos no § l' poderão ser
convertidos em mel rico ou em mel residual, observados os parâmetros técnicos de conversibilidade.
§ 7' As usinas produtoras de açúcar que não possuam destilarias anexas poderão exportar os seus excedentes, desde que comprovem sua participação no mercado interno, conforme estabelecido nos
planos anuais de safra.

Art. 2' Para efeitos do artigo anterior consideram-se compreendidos nas Regiões:
I - NorteINordeste: os Estados do Acre, Amazonas, Pará,
Rondônia, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Tocantins;
II - Centro/Sul: os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.
Art. 3' Aos excedentes de que trata o art. 1', e aos de mel rico e
de mel residual, poderá ser concedida isenção total ou parcial do
Imposto de Exportação, mediante despacho fundamentado conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do Comércio e do
Turismo, que fixará, dentre outros requisitos, o prazo de sua duração.
Art. 4' Em operações de exportação de açúcar, álcool, mel rico
e mel residual, com isenção total ou parcial do Imposto de Exportação,
a emissão de Registro de Vendas e de Registro de Exportação ou de
documentos de efeito equivalente, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, sujeitarse-á aos termos estritos do despacho referido no artigo anterior.
Art. 5' A exportação de açúcar, álcool, mel rico e mel residual,
com a isenção de que trata o art. 3', será objeto de cotas distribuídas
às unidades industriais e refinarias autônomas exportadoras nos
planos anuais de safra.
Art. 6' A isenção total ou parcial do Imposto de Exportação, de
que trata esta medida provisória, não gera direito adquirido e será
tornada insubsistente sempre que se apure que o habilitado não
satisfazia ou deixou de satisfazer os requisitos, ou não cumpria ou
deixou de cumprir as condições para a concessão do favor.
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Art. 7º Os volumes de produtos derivados de cana-de-açúcar
destinados aos mercados preferenciais serão atribuídos à Região
Norte/Nordeste, tendo em conta o seu estágio socioeconômico.
Art. 8' O Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Art. 9' O Poder Executivo, no prazo de cento e oitenta dias,
encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para atender ao
disposto nos arts. 56 e 57 da Lei n? 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. la. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.476-16, de 24 de outubro de 1996.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Francisco Dornelles
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.477-30, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre a valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória" no ato da matricula, entre o
estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
§ l' O total anual referido no caput deste artigo deverá ser limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente cobrada
em 1996, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo ano.
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§ 2º Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de
pessoal e custeio.
§ 3' O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de plano de pagamento alternativos desde que não excedam ao
valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4' Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.

§ 5º Para os fins do disposto no § 1', não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.

Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de
fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado
na forma do artigo anterior, e o número de vagas por sala-classe, no
período minimo de 45 dias antes da data final para matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.

Art. 3º Quando as condições propostas nos termos do art. l' não
atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 4' A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
§ I? Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.
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§ 2' Ficam excluídos do valor total de que trata o § l'doart.1'os
valores adicionados às mensalidades de 1995 e 1996, que estejam sob
questionamentos administrativos ou judiciais.
Art. 5' Os alunos já matriculados terão preferência na renovação
das matrículos para o período subseqüente, observado o calendário
escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6' São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7' São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
n' 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos,
de pais de alunos e responsáveis.
Art. 8' O art. 39 da Lei n' 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
"XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido."
Art. 9' A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicos ou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.

Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.477-29, de 24 de outubro de 1996.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se a Lei n" 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
art. 14 da Lei n' 8.178, de l' de março de 1991; e a Lei n? 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson A. Jobim
Pedro Pullen Parente
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ANEXO I
Nome do Estabelecimento:

CGC,

Nome fantasia:
Registro no MEe

0

2

Data do Registro:

Endereço:

CEP,

Estado:

Cidade:
Telefone: (

)

Fax: (

)

Telex:

Pessoa responsável pelas informações:
Entidade mantenedora:

Endereço:
Estado:

Telefone: (

)

CEP,

Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação
do Capital

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

B.
9.

lO.
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Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

Participação
do Capital

CPF/CGC

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Indicadores Globais
Ano de
Aplicação (*)

Ano-Base

Ns de funcionários:
Ns de professores:
Carga horária total anual:

Faturamento total em R$:
(*) Valor estimado para o ano de aplicação

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
(se diferente do que consta acima)
Endereço:
Cidade:

_

Estado:

Mês da data-base dos professores:
Local:

CEP:

_
_

Data:

(Carimbo e assinatura do responsável)
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ANEXO I!

Nome do Estabelecimento
Componentes de Custos
(Despesas)

Ano-Base
(Valores em Real)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

1.0 Pessoal
1.1 Pessoal Docente

1.2 Encargos Sociais
1.3 Pessoal Técnico e Administrativo
1.4 Encargos Sociais
2.0 Despesas Gerais e Administrativas
2.1 Despesas com Material
2.2 Conservação e Manutenção
2.3 Serviços de Terceiros
2.4 Serviços Públicos
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)
2.6 Outras Despesas Tributárias
2.7 Aluguéis

2.8 Depreciação
2.9 Outras despesas
3.0 Subtotal- (1+2)

4.0 Pro Labore
5.0 Valor locativo
6.0 Subtotal- (4+5)
7.0 Contribuições Sociais
7.1 PIS/Pasep
7.2 Cofins
8.0 Total Geral- (3+6+7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos não-pagantes
Valor da última mensalidade do ano base R$
Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$
Local:

_
• em

~---l1997.

Data:----'----'__

Carimbo e assinatura do responsável
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.478-18, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dá nova redação aos arts. 9'2 da Lei nº
8.036, de 11demaio de 1990,e2'daLein' 8.844,
de 20 dejaneiro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º O art. 9º da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9º As aplicações com recursos do FGTS poderão ser
realizadas diretamente pela Caixa Econõmica Federal, pelos
demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) e pelas entidades para esse fim credenciadas pelo Banco
Central do Brasil como agentes financeiros, exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador do FGTS, em
operações que preencham os seguintes requisitos:
I -

garantias:

a) hipotecária;

b) caução de créditos hipotecários próprios, relativos a financiamentos concedidos com recursos do agente financeiro;
c) caução dos créditos hipotecários vinculados aos imóveis
objeto de financiamento;
d) hipoteca sobre outros imóveis de propriedade do agente
financeiro, desde que livres e desembaraçados de quaisquer ônus;
e) cessão de créditos do agente financeiro, derivados de
financiamentos concedidos com recursos próprios, garantidos por
penhor ou hipoteca;
fJ hipoteca sobre imóvel de propriedade de terceiros;
g) seguro de crédito;
h) garantia real ou vinculação de receitas, inclusive tarifárias, nas aplicações contratadas com pessoa jurídica de direito
público ou de direito privado a ela vinculada;
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i) aval em nota promissória;
j) fiança pessoal;

I) alienação fiduciária de bens móveis em garantia;
m) fiança bancária;
n) outras, a critério do Conselho Curador do FGTS;
§ 5º As garantias, nas diversas modalidades discriminadas no
inciso I do caput deste artigo, serão admitidas singular ou supletivamente, considerada a suficiência de cobertura para os empréstimos e
financiamentos concedidos..
Art. 2º O art. 2º daLei nº 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com O Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convêmo, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às muItas e demais encargos previstos na legislação respectiva.

§ l' O fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento
de custas nos processos judiciais de cobrança de seus créditos.
§ 2 9 As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem

a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em
Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento
dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
§ 3' Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.
§ 4' Na cobrança judicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para o fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cobrança..
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Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.478-17, de 24 de outubro de 1996.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.479-22, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1e A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ 1Q Caso a data de pagamento adotada seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
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coletivo, a alteração da data de pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 2" Enquanto não ocorrer a alteração prevista no parágrafo
anterior, será mantida a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Art. 2" Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativo ao mesmo mês.
Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.479-21, de 24 de outubro de 1996.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5" Revoga-se o art. 6" da Lei n" S.627, de 19 de fevereiro de
1993.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175" da Independência e lOS"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
.
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.480-24, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 1996
Altera dispositivos das Leis n"s 8.112, de
11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de
julho de 1994, para instituir os décimos incorporados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º Os arts. 20, 62 e 67 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 20

..

.........................................................................................................

§ 3º O servidor em estágio probatório somente poderá afastar-se do exercício do cargo efetivo para ocupar cargo em comissão
de Natureza Especial ou de direção e chefia de níveis DAS-6,
DAS-5, DAS-4 ou equivalente."
«Art. 62. Ao servidor efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão
ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.
§ 1a A retribuição de que trata o caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, à
remuneração do servidor efetivo e integra O provento de aposentadoria, na proporção de um décimo por ano de exercício nas
funções e cargos de confiança, a partir do quinto ano e até o limite
de dez décimos.
§ 2º Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no período de um ano, a importância a ser incor.
porada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.
§ 3º Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais
elevado, por periodo de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observando o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4º Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a incorporação.
§ 5º Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos
em comissão de que trata o inciso II do art. 9º.»
«Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo
prestado à União, às autarquias e às fundações públicas federais,
observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente
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sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o
servidor em função ou cargo de confiança.

Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do
mês em que completar o qüinqüênio.»

Art. 2º Os arts. 3º e 10 da Lei n' 8.911, de 11 de julho de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3' Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor ocupante
de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em cargo de provimento em comissão ou de Natureza
Especial, previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, a
cada doze meses de efetivo exercício, e a partir do quinto ano, a
importância equivalente a um décimo:
I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e
4, e dos cargos de Natureza Especial, observada a opção formalizada à época da percepção:
a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebida em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração do cargo
em comissão ou de Natureza Especial;
b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;

II - do valor referente à representação mensal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se
tratar dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos de Direção
(CD);

III - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG e GR.
§ 1º Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
ou função de direção, chefia ou assessoramento exercido concomitantemente ao do cargo efetivo regido pela Lei nº 8.112, de 1990.
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§ 2' No caso dos ocupantes de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6
5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial, havendo o servido;
optado pela remuneração total do cargo em comissão, conside_
ra-se, para efeito de incorporação dos décimos, a diferença
entre a remuneração de origem na data em que o servidor
completou o interstício e a remuneração do cargo em comissão
exercido por maior tempo.
§ 3' Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior.,
«Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração
Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas
federais, regidos pela Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo Poder ou de
outro Poder da União, a incorporação de décimos decorrentes do
exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, ou de
cargos de provimento em comissão ou de Natureza Especial.
Parágrafo único. A incorporação das parcelas remuneratõ.
rias, de que trata este artigo, será efetivada com base no nível da
função de direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em
comissão equivalente no Poder cedente do servidor."
Art. 3' Serão consideradas transformadas em décimos, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta medida
provisória, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quintos, observado o limite máximo de dez décimos.
Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo darse-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.

Art. 4' Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 dejaneiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios:
I - estabelecidos na Lei n' 8.911, de 1994, na redação originai,
para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19 de
janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
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II - estabelecidos pela Lei n' 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre I" de março e 26 de
outobro de 1995.
Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a partir
de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos
termos da Lei n' 8.911, de 1994, com a redação dada por esta medida
provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que completou
o interstício.
Art. 5' As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei n" 9.030, de 13 de abril de 1995, com
efeitos vigorantes a partir de I" de março de 1995, utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei n' 8.911, de 1994, na redação original.
§ l' Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo
VI da Lei n' 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo desempenho de função.
§ 2' O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 6" Fica resguardado o direito à percepção dos décimos já
incorporados, bem como o cômputo do tempo de serviço residual para
a concessão de novas parcelas, observando-se o prazo estabelecido no
§ I' do art. 62 da Lei n'' 8.112, de 1990.
Art. 7' Fica resguardado o direito à percepção do anuênio aos
servidores que, em 5 de julho de 1996, já o tiverem adquirido, bem
como o cômputo do tempo de serviço residual para concessão do
adicional de que trata o art. 67 da Lei n' 8.112, de 1990.
Art. 8' É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei n' 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
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Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei n'
8.112, de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.

Art. 9' Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei n" 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei
n' 8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fixada pela Lei n" 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de l' de março de 1995, no caso em que a aposen,
tadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa data;
II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a l' de março
de 1995.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei n" 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de elas.
sificação de cargos instituídos na conformidade da Lei n' 7.596, de 10
de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados
após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções
gratificadas, previstas na Lei n" 8.168, de 1991.

Art. 10. O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere O caput do art. 62 da Lei n" 8.112, de 1990,
na redação dada por esta medida provisória, será considerado uma
única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas
de quintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou
décimos em um único cargo.

Art. 11. O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2'
da Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de
Estado.
Art. 12. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituídos pela Lei n' 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
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Lei n" 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da
Couússão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável
da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituidas
pela Lei n' 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 13. O caput e o § l' do art. 7' da Lei n' 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 5' e renumerados os subseqüentes:
«Art. 7º Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal
direta, das autarquias, incluídas as em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo Órgão Central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles
a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração
e da essência das atribuições dos cargos de que são ocupantes.

§ l' Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
........................................................................................................»

Art. 14. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 15. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio
financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do
cargo a que estiver concorrendo.
§ l' No caso de o candidato ser servidor da Administração
Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.
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§ 2º Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos,
como de efetivo exercício no cargo público em que venha a Ser
investido.

Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. 1Q, exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2Q, exceto 08 §§ 2º
e 3" do art. 3" da Lei n? 8.911, de 1994, 5", 6º, 7º, 9", 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória nº 1.160, de 26 de outubro de 1995, e nas Medidas
Provisórias nOs 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de
dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de
fevereiro de 1996, 1.347, de 12 de março de 1996, 1.389, de 11 de abril
de 1996, 1.432, de 9 de maio de 1996, 1.480, de 5 de junho de 1996,
1.480-19, de 4 de julho de 1996, 1.480-20, de I" de agosto de 1996,
1.480-21, de 29 de agosto de 1996, 1.480-22, de 26 de setembro de
1996, e 1.480-23, de 24 de outubro de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 18. Revogam-se os §§ 1º e 2º do art. 78 e o art. 193 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 5"e 6º da Lei nº 8.911,
de 11 de julho de 1994.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.481-43, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 1996
Altera a Lei n" 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1· Os dispositivos adiante indicados da Lei n" 8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:

«Art. lQ

.

II - contribuir para a redução e melhoria do perfil da
divida pública, concorrendo para o saneamento do setor público;
........................................................................................................»

«Art. 2· Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:
I - empresas e instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo;
II - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
III - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou
autorização;
IV - instituições financeiras públicas e estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei n· 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ lº Considera-se desestatização:
a) a alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem,
diretamente ou através de outras controladas, preponderância
nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade;

b) a transferência, para a iniciativa privada, da execução de
serviços públicos explorados pela União, diretamente ou através
de entidades controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade.

§ 2· Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades, bem como aos serviços
públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, quando
pertinente.
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§ 3' Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o art. 177 da
Constituição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constituição, não
se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias
detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participações.»

§ 4' O Conselho Nacional de Desestatização, por solicitação de Estados ou Municípios, poderá firmar com eles ajuste para
supervisionar o processo de desestatização de empresas controladas por aquelas unidades federadas, detentoras de concessão,
permissão ou autorização para prestação de serviços públicos,
observado, quanto ao processo de desestatização, os procedimentos estabelecidos nesta lei.
§ 5' Na hipótese do parágrafo anterior, a licitação para a
outorga ou transferência da concessão do serviço a ser desestatizado poderá ser realizada na modalidade de leilão.»

«Art. 4' As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:
I - alienação de participação societária, inclusive de
controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização
de ações;
IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de seus
empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus ativos;
VI - concessão, permissão ou autorização de serviços públicos.
§ 1º A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.
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§ 2' Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e
tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa.
§ 3' Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais previstas nos incisos I, IV, V e VI deste artigo,
a licitação poderá ser realizada na modalidade de Ieilão.»

«Art. 5' O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de Presidente;
11 - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;

IH -

Ministro de Estado da Fazenda;

IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
V Turismo.

Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do

§ l' Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule.
§ 2' Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 3' Participará também das reuniões, sem direito a voto,
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4' O Conselho deliberará mediante resoluções, cabendo
ao presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de
deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum do colegiado.
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§ 5" Quando deliberar ad referendum do conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
§ 6" O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representante de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 7" O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
presidente.
§ 8" Nas ausências ou impedimentos do Ministro de.Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.

§ 9" Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
conselho serão representados por substitutos por eles designados."
«Art. 6" Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:

I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de instituições
financeiras de empresas, serviços públicos e participações minoritárias no Programa;
II -

aprovar;

a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desesta-

tização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil
ou jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatizações;

c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela

União;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação
de subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações;
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f) a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos específicos;
g) o relatório anual de suas atividades;
IH - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;

IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;
V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas
pelo Presidente do Conselho.
§ l' Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho
Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
do Presidente da República, o órgão da Administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 21
desta lei.
§ 2' O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos
objeto de concessão, permissão ou autorização, bem como detenninar sejam adotados procedimentos previstos em legislação específica, conforme a natureza dos serviços a serem desestatizados.
§ 3' A desestatização de empresas de pequeno e médio
portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestatizaçào, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber,
as atribuições previstas no art. 21 desta lei.»

«Art. 7' Compete ao Presidente do Conselho N acionaI de
Desestatização:

I -

presidir as reuniões do conselho;

H - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;
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IH - encaminhar à deliberação do conselho as matérias
previstas no art. 6º desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a designação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
integrar os grupos de trabalho de que trata o art. 21, inciso IH,
desta lei.»
«Art. 8º A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4º, pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados
pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatização .»
«Art. 9º Sempre que houver razões que justifiquem, a
U mão deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais.»
«Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ 1º As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
§ 2º Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.
§ 3º Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
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§ 4º Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Naciona! de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatização..
«Art. 11. A União e as entidades da Administração indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que
vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
que determinar a inclusão da sociedade no referido programa,
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.

Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de
debêntures, quando couber.»
«Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa ou instituição financeira incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação de edita!, no Diário
Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do
qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;
b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;
c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;
e) pagamentos de dividendos à União Federal ou a sociedades por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de
recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela
União Federal, nos últimos quinze anos;
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fJ sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos

estudos de avaliação;
h) valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendidos.»

«Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Execu:
tivo, que determine percentual inferior..
«Art. 15. Observados os privilégios legais e o disposto neste
artigo, o titular dos recursos oriundos da venda de ações ou de
bens deverá utilizá-los, prioritariamente, na quitação de Suas
dívidas vencidas e vincendas perante a União.
§ l' Os recursos recebidos em títulos e créditos serão utili,
zados na quitação de dívidas vencidas até 31 de dezembro de 1992
e, a critério da União, na quitação das demais dívidas vencidas
ou vincendas.
§ 2' Após as quitações a que se referem o caput e o parágrafo anterior, o saldo dos recursos deverá ser objeto de permuta
por Notas do Tesouro Nacional ou por créditos securitizados de
responsabilidade do Tesouro Nacional, cujas características e
prerrogativas serão definidas por decreto.
§ 3' O Tesouro Nacional poderá autorizar o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens a utilizar títulos
recebidos, de emissão de terceiros, para pagamento a esses
terceiros ou a outros alienantes no âmbito do Programa N aciona!
de Desestatização.»
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:
I - admissão de moeda corrente;
II - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do
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Fundo Nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias da Caixa Econômica Federal (LH-CEF), bem como dos
títulos e créditos já renegociados e que, no momento da renegociação, eram passíveis dessa utilização;

IH - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, de títulos e créditos
líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra entidades
por ela controladas, inclusive aquelas em processo de liquidação,
desde que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional
e que venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro
Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no
PND."
"Art. 18. O preço míuimo de alienação das ações deverá ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.
Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização
será utilizada pelo representante do titular das ações como
instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artigo."
"Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será adminístrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado Gestor do Fundo."
"Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização, aí
se incluindo os serviços de secretaria;

H - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;

IH - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da AdmiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 11, p. 5729-6019, novo 1996
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nistração direta ou indireta requisitados nos termos do art. 7'
inciso IV, desta Lei, para o fim de prover apoio técnico à imple:
mentação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
V - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização as matérias de que trata o inciso II do art. 6'
desta lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribui_
ção de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desesta,
tização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matá.
rias de interesse do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
Conselho Nacional de Desestatização, ser feito pelo Banco
Central do Brasil, diretamente ou por meio de empresa especializada.»
«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissào de empregados ou servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e
outros dados necessários à execução dos processos de desestatização.»
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«Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do Gestor
do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e O ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo.»

Art. 2º No caso de O Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 3º O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da-prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.481-42, de 24 de outubro de 1996.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se os arts. 17, 19,22 e 26 da Lei nº 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.482-30, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre as alíquotas de corürilmi:
ção para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide
sobre sua remuneração conforme definida no inciso In do art. l' da
Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
aplicação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir, com vigência
a partir de I? de julho de 1994 e até a data de publicação da lei que
disporá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor público civil:
Faixas

Alíquota

(com base na Lei ul!8.622, de 19.1.93, Anexo Hl)

(%)

Remuneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da
Classe D, Padrão IV-NA, inclusive

9

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
D, Padrão IV~NA, exc1usive, até o correspondente a 2,6 vezes o
vencimento básico da Classe C, Padrão IV-NI, inclusive

10

Remuneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
C, Padrão IV-NI, exclusive, até o correspondente a 2,6 vezes o
vencimento básico da Classe C, Padrão IV-NS, inclusive

11

Remuneração superior a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C,
Padrão IV~ NS

12

Art. 2' A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal, de
valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida no
artigo anterior;
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11 - recursos adicionais, quando necessanos, em montante
igual à diferença entre as despesas relativas ao Plano e as receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991.
Art. 3º Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.482-29, de 24 de outubro de 1996.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Luiz Carlos Bresser Pereira
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.484-27, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do
P /8/ Pasep e Cofine nos casos que especifica.
e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º A empresa produtora e exportadora de mercadorias
nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que traCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 5729-6019, novo 1996
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tam as Leis Complementares n" 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3
de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes
sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-p-j,
mas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilizn,
ção no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos
casos de venda a empresa comercial exportadora com o fim específico
de exportação para o exterior.

Art. 2' A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
§ l' O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual
de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo.
§ 2' No caso de empresa com mais de um estabelecimento
produtor exportador, a apuração do crédito presumido poderá ser
centralizada na matriz.
§ 3' O crédito presumido, apurado na forma do parágrafo anterior, poderá ser transferido para qualquer estabelecimento da empresa para efeito de compensação com o Imposto sobre Produtos Industrializados, observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 4' A empresa comercial exportadora que, no prazo de 180
dias, contado da data da emissão da nota fiscal de venda pela empresa
produtora, não houver efetuado a exportação dos produtos para o
exterior, fica obrigada ao pagamento das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins relativamente aos produtos adquiridos e não exportados,
bem assim de valor correspondente ao do crédito presumido atribuído
à empresa produtora vendedora.
§ 5' Na hipótese do parágrafo anterior, o valor a ser pago,
correspondente ao crédito presumido, será determinado mediante a
aplicação do percentual de 5,37% sobre sessenta por cento do preço
de aquisição dos produtos adquiridos e não exportados.
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§ 6' Se a empresa comercial exportadora revender, no mercado
interno, os produtos adquiridos para exportação, sobre o valor de
revenda serão devidas as contribuições para o PIS/Pasep e Cofins,
sem prejuízo do disposto no § 4'.
§ 7' O pagamento dos valores referidos nos §§ 4' e 5' deverá ser
efetuado até o décimo dia subseqüente ao do vencimento do prazo
estabelecido para a efetivação da exportação, acrescido de multa de
mora e de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao da emissão da nota fiscal de venda dos produtos para a empresa
comercial exportadora até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.

Art. 3' Para os efeitos desta medida provisória a apuração do
montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do
valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1', tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor
ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita
operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.

Art. 4' Em caso de comprovada impossibilidade de utilização do
crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos Industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações de venda no
mercado interno, far-se-á o ressarcimento em moeda corrente.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito presumido apurado na
forma do § 2' do art. 2', o ressarcimento em moeda corrente será
efetuado ao estabelecimento matriz da pessoa jurídica.

Art. 5' A eventual restituição, ao fornecedor, das importâncias
recolhidas em pagamento das contribuições referidas no art. 1', bem
assim a compensação mediante crédito, implica imediato estorno,
pelo produtor exportador, do valor correspondente.
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Art. 6' O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta medida provisória, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e
para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à
definição de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor
exportador.
Art. 7' O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei cancelando dotação orçamentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária decorrente desta medida provisória.
Art. 8' São declarados insubsistentes os atos praticados com
base na Medida Provisória n? 905, de 21 de fevereiro de 1995.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.484-26, de 24 de outubro de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.512-4, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº
9.138, de 29 de novembro de 1995, que dispõe
sobre o crédito rural.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Art. 1° O art. 2° da Lei n'' 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2° Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1997, não se
aplica o disposto no § 2° do art. 16 da Lei nO 8.880, de 27 de maio
de 1994.»
Art. 2° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.512-3, de 24 de outubro de 1996.
Art. 3° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175° da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Arlindo Porto
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.520-2, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei n' 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e
as Leis n's 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28
de julho de 1993, respectivamente; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· As dividas do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), junto ãs instituições financiadoras, relativas a saldos
devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento
habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema Financeiro
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da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser celebrada
entre cada credor e a União, nos termos desta medida provisória.
§ 1Q Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:
a) dívida caracterizada vencida, a originária de contratos encare
rados, por decurso de prazo ou por liquidação antecipada, de finan.
ciamentos habitacionais com cobertura do FCVS, estando a responsabilidade do Fundo definida e o prazo para quitação do saldo de SUa
responsabilidade já expirado;

b) dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo ou por liquidação antecipada, de
financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a
responsabilidade do fundo está definida, mas o prazo para quitação
do saldo de sua responsabilidade ainda não chegou a seu termo;

c) dívida não caracterizada, a originária de contratos em ser de
financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do Fundo.
§ 2º A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes condições:
a) prazo máximo de trinta anos, contados a partir de 1ede janeiro
de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze anos para
o principal;
b) remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao índice
que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança,
acrescida:
1. de juros de 3,12% a.a., para as operações realizadas com
recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
2. de juros de 6,17% a.a., correspondente à taxa efetiva de juros
aplicada aos depósitos de poupança, para as demais operações;
c) registro sob a forma escritural em sistema centralizado de
liquidação e de custódia.

§ 3º As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas
de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura
do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.
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§ 4º As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser
objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido
transferidos a terceiros.
§ 5º Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de 1a de janeiro de 1997, a remuneração de todos os saldos
residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se
os critérios estabelecidos na alínea b do § 2º deste artigo.

§ 6º A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, semestralmente, a partir de 1s de janeiro de 1997,
de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria do Ministro
de Estado da Fazenda.
§ 7º As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta medida provisória deverão, até 31 de dezembro de
1996, manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às
condições de novação estabelecidas neste artigo.
§ 8º A adesão a que se refere o § 7º deste artigo incluirá,
obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de
novação, à medida em que se tornarem caracterizados, nos termos
desta medida provisória.

Art. 2º A novação de que trata o artigo anterior far-se-á mediante:
I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos das
instituições financiadoras junto ao FCVS;
II - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas,
apuradas com base nos saldos existentes nas datas previstas no § 5º
do art. 1e desta medida provisória, ainda que a conciliação entre
credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
a) das instituições financiadoras do SFHjunto à CEF, na qualidade de Agente Operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito do SFH;

b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de
Assistência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH);
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c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;
III - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruido com a relação de seus créditos
caracterizados previamente homologados, bem assim com a comprovação da regularização dos débitos a que se refere o inciso II deste artigo;
IV - requerimento instruído com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS não caracterizados, para os fins do disposto no § 8' do art. l' desta medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de Administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a
certeza da dívida caracterizada;
VI - declaração do credor, firmada por dois de seus diretores,
quanto ao correto recolbimento das contribuições trimestrais ao
FCVS, incidentes sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do SFH;
VII - parecer da Secretaria Federal de Controle (SFC), sobre
o disposto no inciso V;
VIII
parecer da Secretaria do Tesouro Nacional (STN);
IX
(PGFN);

parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

X
autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.
§ l' As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II deste
artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento de créditos
das instituições financiadoras do SFH junto ao FCVS, desde que aceita
pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou curadores.
§ 2' A CEF, como Administradora ou Gestora dos diversos
Fundos do SFH, no ãmbito de sua competência, apurará os valores
dos débitos referidos nas alíneas a e b do inciso II deste artigo.
§ 3' A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará
o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso II deste artigo.
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§ 4· O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua
inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a
cobrança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com
a imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças
eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou,
nos demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à PGFN,
para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 5· A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.

Art. 3· Fica alterado o § 3" do art. 3· da Lei n· 8.100, de 5 de
dezembro de 1990, e acrescentado o § 4·, os quais passam a vigorar
com a seguinte redação:

«Art. 3Q

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 3· Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de Administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro
habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.
§ 4· O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os atos
normativos necessários à administração e manutenção do cadastro a que se refere o § 3" deste artigo .»

Art. 4· As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independente da adesão a que se refere o §
7· do art. 1· desta medida provisória, deverão encaminhar, até 31 de
dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição do
Cadastro Nacional de Mutuários, conforme disposto no § 3· do art. 3·
da Lei n· 8.100, de 1990, na redação dada por esta medida provisória.
Parágrafo único. O não-cumprimento do disposto neste artigo
importará, para as operações não cadastradas, na perda da prioridade
quanto à responsabilização do FCVS.
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Art. 5º Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2' deste artigo e no art. 6º, são livremente
negociáveis, na forma do dísposto nesta medída provisória, e poderão
ser utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b
do inciso H do art. 2º desta medida provisória;
H - pagamento de até 75% da contribuição trimestral dos
agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme disposto no inciso II
do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.406, de 5 de janeiro de 1988, na redação
dada por esta medida provisória;

HI - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no ãmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, na sua redação
atual, observados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento em moedas de privatização.
§ 1º A utilização dos créditos novados para os fins previstos nos
incisos H e IH deste artigo ficará limitada àqueles substituídos por
dívida caracterizada e vencida na data da novação.
§ 2º As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação,
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos H e III deste
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por
títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação
a ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 6º Os créditos novados, relativos a contratos de financiamentos com recursos originários do FGTS e dos demais fundos geridos
ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao Agente
Operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes
dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução
de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.

Art. 7º O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade
de Agente Operador do FGTS, a:
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I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições
previstas no art. 15 da LeI n" 8.036, de 11 de maio de 1990;
II - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso anterior.

Art. 8' Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituída pela Lei n' 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
na utilização dos créditos de que trata o art. 5', como contrapartida
da aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, observado o
disposto nos §§ 3' e 4' do art. 65 da Lei n" 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho
de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos créditos
de que trata o art. 5' desta medida provisória ou dos bens e direitos
adquiridos no âmbito do PND.

Art. 9' O valor correspondente aos créditos a que se refere o art.
5' desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem na
titularidade de instituição financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório dos
recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos saldos
de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos créditos
a que se refere o caput deste artigo.

Art. 10. O inciso n do art. 6' do Decreto-Lei n' 2.406, de 1988,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Il - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em 0,1 %, incidente sobre o saldo dos financiamentos
imobiliários concedidos a adquirentes de moradia própria com
cobertura do FCVS, existentes no último dia do trimestre, podendo ser pago, em até 75%, com títulos recebidos da quitação da
dívida do FCVS para com os agentes financiadores;»
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-

Art. 11. O saldo de recursos existente no Fundhab será trans_
ferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto
Seguro de Crédito do SFH.
Art. 12. Ficam extintas as contribuições ao Fundhab.

Art. 13. Nos financiamentos concedidos a mutuário do SFR
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF, na
qualidade de Agente Operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir títulos em favor da CEF, com as
características descritas nas alíneas a a c do § 2' do art. l' desta
medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata corras.
pondentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da
operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de
responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5'
do art. l' desta medida provisória.
§ l' Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integra_
lizados na proporção em que forem apurados pela administradora do
FCVS.
§ 2' A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.

Art. 14. O parágrafo único do art. l' e os arts. 2', 3' e 5' da Lei
n' 8.004, de 14 de março de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 19

••.•..•.••.••.••.•.••.•.••....•..•..•..•.••.•.••.•.•.•....•.•....••.••....•.... ,"

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência
do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da
instituição financiadora.

Art. 2' Nos contratos que tenham cláusula de cobertura de
eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do
contrato original, desde que se trate de financiamento destinado
à casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 5729-6019, novo 1996
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menta do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal,
bem assim os seguintes requisitos:
I - o valor do encargo mensal para o novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento
desse encargo até a data da formalização da transferência, com base
no índice de atualização das contas de poupança mantidas no
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), e acrescido
da parte do valor atualizado do encargo, observando que:
a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização e juros;

b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência
Salarial, instituído pelo Decreto-Lei n? 2.164, de 19 de setembro
de 1984, O enquadramento na categoria profissional do novo
mutuário dar-se-á a partir da data da transferência;

c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal, após
a transferência, nos contratos não enquadrados na alínea anterior, será compensada a atualização pro ratia die de que trata o
caput deste inciso;
II - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data
do último reajustamento contratual até a data da formalização
da transferência, considerando-se as alterações ocorridas no saldo devedor nesse período, sendo que cinqüenta por cento serão
destinados ao FCVS e o restante à instituição financiadora.
§ 1· Nas transferências dos contratos de financiamento
da casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo
devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na
Lei n? 8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput
e incisos I e II deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de
contribuição ao FCVS.
§ 2· Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observãncia
das seguintes exigências:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, V. 188, n. 11, p. 5729-6019, novo 1996

5894
a) limite maxtmo de financiamento, desde que não haja
desembolso adicional de recursos;
b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do
imóvel objeto da transferência;
c) localização do imóvel no domicílio do comprador.

Art. 3' A critério da instituição financiadora, as transferên.
cias poderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo mutuário
do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die d~
data do último reajuste até a data da transferência, observados os
percentuais de pagamento previstos no caput e nos incisos r, II e Ill
do art. 5' desta lei e os requisitos legais e regulamentares da casa
própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à de.
monstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação
ao valor do novo encargo mensal.»
«Art. 5' O mutuário do SFH que tenha firmado contrato até
14 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:

r - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do salvo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da
liquidação;
II - contratos firmados de l' de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;
Hl - contratos firmados de l' de janeiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
§ l' A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos
devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao
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valor total das mensalidades vincendas, que será integralmente
utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer
repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se
encerra no momento da liquidação do contrato.
........................................................................................................»

Art. 15. As transferências no ãmbito do SFH, à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei n" 8.692, de 28 de julho de 1993, que tenham sido
celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de outubro de 1996,
sem a interveniência da instituição financiadora, poderão ser regularizadas nos termos desta medida provisória.
Art. 16. É assegurado aos promitentes compradores de unidades habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento
tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH até
25 de outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
Art. 17. O § 2'doart. 21 da Lei n'8.692, de 1993, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«§ 2' Para efeito de registro e averbação de contratos de
financiamentos para moradia, as taxas e emolumentos serão
cobrados de acordo com os seguintes critérios:
a) até um décimo por cento sobre o valor do financiamento,
quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas
custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou não no SFH;
b) até um por cento incidente sobre o valor do negócio
jurídico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos
demais contratos pactuados no âmbito do SFH.»

Art. 18. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do FCVS
de taxa de administração pelos serviços prestados ao Fundo, a ser
definida pelo Ministério da Fazenda na qualidade de gestor do FCVS.
Art. 19. Fica assegurada à CEF o recebimento de FCVS de taxa
de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundhab, correspondente ao período de agosto de 1992 a setembro de 1996, a ser
definida pelo Ministério da Fazenda.
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Art. 20. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente
observada a legislação pertinente, na composição do capital acionári~
de Sociedade de Objetivo Exclusivo (SOE).
Art. 21. O prazo de um ano a que se refere o art. 52 da Lei n'
8.004, de 1993, com a redação dada por esta medida proviSória
contar-se-á a partir de 25 de outubro de 1996.
'
Art. 22. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão
no âmbito das respectivas competências, as instruções que se fizere~
necessárias
execução das disposições desta medida provisória
inclusive com relação aos prazos.
à

I

Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 1.520-1, de 24 de outubro de 1996.
Art. 24. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 25. Fica revogado O art. 6° da Lei n 2 8.004, de 14 de março
de 1990.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175° da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.483-19, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Reduz o Imposto de Importação- para os
produtos que especifica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 12 Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até 31 de dezembro de 1999:
I - redução de noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos
acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
Il - redução de até noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos
e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos; e
In - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente sobre os produtos relacionados nas alíneas a a c do §
12 deste artigo.
§ 12 O disposto nos incisos I e n aplica-se exclusivamente às
empresas montadoras e aos fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto
de três rodas ou mais e jipes;
b) caminhonetas, furgões, pick-ups e veículos automotores, de
quatro rodas ou mais, para transporte de mercadorias de capacidade
máxima de carga não superior a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias
de capacidade de carga igual ou superior a quatro toneladas, veículos
terrestres para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agricolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
f) carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de
mercadorias: e
h) partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-acabados - e pneumáticos, destinados aos produtos
relacionados nesta e nas alíneas anteriores.

§ 22 O disposto no inciso In aplica-se exclusivamente às importações realizadas diretamente pelas empresas montadoras e fabriCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 5729-6019, novo 1996
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cantes nacionais dos produtos nele referidos, ou indiretamente, por
intermédio de empresa comercial exportadora, em nome de quem será
reconhecida a redução do imposto, nas condições fixadas em regula.
mento.
§ 3º A aplicação da redução a que se referem os incisos I e I1 não
poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação inferior a
dois por cento.
§ 4º A aplicação da redução a que se refere o inciso III deste
artigo não poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação
inferior à Tarifa Externa Comum.
§ 5º Os produtos de que tratam os incisos I e II do caput deste
artigo deverão ser usados no processo produtivo da empresa e, adio
cionalmente, quanto ao inciso I, compor o seu ativo permanente
vedada, em ambos os casos, a revenda, exceto nas condições fixada~
em regulamento.
§ 6º Não se aplica aos produtos importados nos termos deste
artigo o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de
novembro de 1966.
§ 7º Não se aplica aos produtos importados nos termos do inciso
III o disposto no art. 11 do Decreto-Lei nº 37, de 1966, ressalvadas as
importações realizadas por empresas comerciais exportadoras nas
condições do § 2º deste artigo, quando a transferência de propriedade
não for feita à respectiva empresa montadora ou fabricante nacional.
§ 8º Não se aplica aos produtos importados nos termos dos
incisos I, II e III o disposto no Decreto-Lei nº 666, de 2 de julho de
1969.

Art. 2º O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:
I - o valor total FOB das importações de matérias-primas e
dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § 1e do artigo anterior,
procedentes e originárias de países membros do Mercosul, adicionadas às realizadas nas condições previstas nos incisos II e IH do artigo
anterior, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa;
II - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricados no País, e o valor total FOB das
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iJIlportações dos mesmos produtos realizadas nas condições previstas
no mesmo inciso, em período a ser determinado, por empresa;
111 - o valor total das aquisições de cada matéria-prima, produzida no País, e o valor total FüB das importações das mesmas
matérias-primas, realizadas nas condições previstas no inciso 11 do
artigo anterior, em período a ser determinado, por empresa; e
IV - o valor total FüB das importações dos produtos relacionados no inciso 11 do artigo anterior, realizadas nas condições previstas no mesmo inciso e o valor das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa.

§ I" Com o objetivo de evitar concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
dos produtos relacionados nos incisos I e 11 do artigo anterior, nas
condições estabelecidas nestes mesmos incisos.
§ 2' Entende-se, como exportações líquidas, o valor FüB das
exportações dos produtos relacionados no § l' do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FüB das importações realizadas sob o regime de
drawback; e
b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a representante no exterior.
§ 3' No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.
§ 4' Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas no País, definidas em regulamento, poderá ser estabelecido prazo para o atendimento às proporções a que se refere este artigo,
contado a partir da data do primeiro desembaraço aduaneiro dos
produtos relacionados nos incisos 11 e 111 do art. 1'.
Art. 3' Para os efeitos dos arts. 2' e 4', serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no exterior as:
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I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei n Q 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora; e
II tegrais.

exportações realizadas por intermédio de subsidiárias in-

Art. 4 Q Poderão ser computadas adicionalmente, como exportações líquidas, nas condições estabelecidas em regulamento, valores
correspondentes:
I - ao valor FOB exportado dos produtos de fabricação própria relacionados nas alíneas a a h do § 1Q do art. 1Q;
II - às máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes, peças de reposição, fabricados no País e incorpn,
rados ao ativo permanente das empresas;

III - ao valor FOB importado de ferramentais para prensagem
a frio de chapas metálicas, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição, incorporados ao ativo permanente das

empresas; e
IV - a investimentos efetivamente realizados em desenvolvimento tecnológico no País, nos limites fixados em regulamento.
Art. 5Q Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão as regras definidas em regulamento.
Art. 6Q As empresas fabricantes dos produtos referidos na alínea h do § 1Q do art. F que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no País, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § F do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativo àqueles produtos desde que a exportação tenha sido intermediada pela montadora.
Art. 7Q O Poder Executivo poderá estabelecer, para as empresas
montadoras e fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
h do § F do art. 1Q, em cuja produção forem utilizados insumos
importados, relacionados no inciso II do mesmo artigo, índice médio
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de nacionalização anual, decorrente de compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.
§ I" O índice médio de nacionalização anual será uma proporção entre o valor das partes, peças, componentes, conjuntos, subconjuntos e matérias-primas produzidos no País e a soma do valor destes
produtos produzidos no País com o valor FOB das importações destes
produtos, deduzidos os impostos e o valor das importações realizadas
sob o regime de drawback utilizados na produção global das empresas, em cada ano-calendário.

§ 2" Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas, definidas em regulamento, o índice de que trata este
artigo deverá ser atendido no prazo de até três anos, conforme
dispuser o regulamento, sendo que o primeiro ano será considerado
a partir da data de início da produção dos referidos produtos, até 31
de dezembro do ano subseqüente, findo o qual se utilizará o critério
do ano-calendário.

Art. 8" O comércio realizado no âmbito do Mercosul, dos produtos relacionados no art. I", obedecerá às regras específicas aplicáveis.
Art. 9" O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas siguatárias de compromissos especiais de exportação, celebrados nos termos dos Decretos-Leis nOs 1.219, de 15 de maio de 1972,
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 10. A autorização de importação e o desembaraço aduaneiro dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § I" do art. I" são
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo das demais exigências legais e regulamentares:
I - Certificado de Adequação à legislação nacional de trânsito; e
II - Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei n" 8.723, de 28 de outubro de 1993.
§ I" Os certificados de adequação de que tratam os incisos I e
II serão expedidos, segundo as normas emanadas do Conselho NacioCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 5729-6019, novo 1996
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nal de Trânsito (Contran) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama).
§ 2" As adequações necessárias à emissão dos certificados serão
realizadas na origem.
§ 3" Sem prejuízo da apresentação do certificado de que trata o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trânsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licencia,
mento.

Art. 11. O Poder Executivo estabelecerá os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se referem os artigos
anteriores, bem como os mecanismos de controle necessários à verificação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Parágrafo único. O reconhecimento da redução do Imposto de
Importação de que trata o art. 1"estará condicionado à apresentação
da habilitação mencionada no caput deste artigo.
Art. 12. As pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real,
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
depreciação normal e sem prejuízo desta, do custo de aquisição ou
construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos,
novos, relacionados no anexo à Medida Provisória n" 1.508-11, de 13
de novembro de 1996, adquiridos entre a data da publicação desta
medida provisória e 31 de dezembro de 1997, utilizados em processo
industrial do adquirente.
§ I" A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
§ 2" A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.
§ 3" A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o
lucro real.

§ 4" As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.
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Art. 13. A inobservância ao disposto nas proporções, limites e
índice a que se referem os arts. 2º e 7º estará sujeita a multa de:
I - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1º, que
contribuir para o descumprimento da proporção a que se refere o
inciso II do art. 2º;
II - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1º, que
exceder os limites adicionais a que se refere o § 1º do art. 2º;
III - sessenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. 1º, que exceder a proporção a que se refere o inciso III
do art. 2º;
IV - sessenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. 1', que exceder os limites adicionais a que se refere o
§ 1º do art. 2º;
V - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso II do art. 1º, que
concorrer para o descumprimento do índice a que se refere o caput do
art.7º;
VI - 120% incidente sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas nos incisos II e III do art. 1º, que
exceder a proporção a que se refere o inciso I do art. 2º, e
VII - setenta por cento incidente sobe o valor FOB das importações dos produtos relacionados no inciso II do art. 1º, realizadas nas
condições previstas no mesmo inciso, que exceder a proporção a que
se refere o inciso IV do art. 2'.
Parágrafo único. O produto da arrecadação das militas a que se
refere este artigo será recolhido ao Tesouro Nacional.
Art. 14. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória:
I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais; e
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II - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros de
mesma natureza.

Art. 15. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei n' 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.483-18, de 31 de outubro de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.485-32, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) devida pelas pessoasjurtdicas a
que se refere o § l' do art. 22 da Lei n' 8.212,
de24 dejulho de 1991, e dá outras prouidêncios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art, 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:

Art. l' Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § l' do art. 22 da Lei n' 8.212,
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de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
Il - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap ainda não liquidadas;
In - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de créditos, financiamento e investimentos, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;
c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;

IV -

no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;

b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnicas;

V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de
provisões ou reservas técnicas;
Cal.
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VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ 1· É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas na
cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
§ 2· Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o
resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3· As exclusões e deduções previstas neste artigo restringsm,
se a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.

Art. 2· A contribuição de que trata esta medida provisória será
calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a base de
cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3· As contribuições devidas pelas empresas públicas e
sociedades de economia mista referidas no § 1· do art. 22 da Lei
n· 8.212, de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta
medida provisória.
Art. 4· O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.485-31, de 31 de outubro de 1996.
Art. 6· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7· Ficam revogados o art. 5· da Lei n· 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, e os arts. 1·, 2· e 3· da Lei n· 8.398, de 7 de janeiro
de 1992.
Brasília 29 de novembro de 1996; 175· da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.486-34, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a materia constante da Lei nº 8.177, de]'! de março
de 1991, e da Lei nº 8.249, de 24 de outubro
de 1991, e altera os arts. 2'1 e 3'1 da Lei nº
8.249191.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O art. 30 da Lei n" 8.177, de março de 1991, alterado pela
Lei n' 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados na
Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a finalidade
de prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para realização
de operações de crédito por antecipação de receita.
§ l' Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituido pela Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
a) aquisição, pelo alienante, de bens e direitos, com os recursos recebidos em moeda corrente;
b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2' Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;
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b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.

§ 32 A NTN poderá ainda ser emitida para troca voluntária
por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa brasileira, para utilização:
a) em projetos voltados a atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da documentação
a ela relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura;

b) mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC),
nos termos do inciso XI do art. 5· da Lei n· 8.313, de 23 de
dezembro de 1991.

§ 4· A troca a que se refere o parágrafo anterior será
regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual.»
Art. 2· O art. 2· da Lei n· 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2· A NTN será emitida com as seguintes características gerais:
I III -

prazo: até 30 anos;
formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;

b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;
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c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), instituído pela Lei n? 8.187, de I" de junho de 1991; nas
operações de troca por Brazil Investment Bond (BIB), de que
trata o art. 1"desta lei; nas operações de troca por bônus previstas
nos acordos de reestruturação da divida externa e nas operações
de troca por títulos da divida externa para utilização em projetos
de incentivos ao setor audiovisual brasileiro, e doações ao FNC,
de que trata o art. 30, § 3", da Lei n? 8.177, de 1"de março de 1991,
em sua atual redação.
§ 2"

.

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
........................................................................................................»

Art. 3" O parágrafo único do art. 3" da Lei n" 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990 .»

Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.486-33, de 31 de outubro de 1996.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.487-25, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7", inciso XI, da Constituição.
Art. 2º Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolbida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.

§ 1" Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da em-

presa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2" O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3" Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
a) a pessoa física;
b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
1. não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
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2. aplique integralmente os seus recursos em sna atividade
institucional e no País;
3. destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais,
comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.
Art. 32 A participação de que trata o art. 22 não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo traballústa ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 12 Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuidas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 22 É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade ínferior a um semestre.
§ 32 A periodicidade semestral míuima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro de 1996, em função de eventuais impactos nas receitas
tributárias ou previdenciárias.
§ 42 As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebídos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 42 Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I - mediação;
II - arbítragem de ofertas finais.
§ 12 Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter defiuitivo, por uma das partes.
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§ 2' O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.

§ 3' Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4' O laudo terá força normativa, independentemente de homologação judicial.
Art. 5' A participação de que trata o art. l' desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controla,
das e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.487-24, de 31 de outubro de 1996.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.488-18, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.
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Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a outro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2' e 3' do Decreto-Lei n'
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6' da Lei n'
8.880, de 27 de maio de 1994;
b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;
c) correção monetária ou de reajuste por índices de preço gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Art. 2' É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§ l' É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.

§ 2' Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3' Ressalvado o disposto no § 7' do art. 28 da Lei n' 9.069, de
29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
§ 4' Nos contratos de prazo de duração igual ou superior a três
anos, cujo objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a
aquisição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
pactuar a atualização das obrigações, a cada período de um ano,
contado a partir da contratação, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento das prestações,e abatidos os
pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
§ 5' O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1997.
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§ 6· O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser pror,
rogado mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3· Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta medida provisória e, no que com ela não conflitarem, da Lei n· 8.666, de 21 de junho
de 1993.
§ 1· A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo será contada a partir da data limite para apresentação
da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
§ 2· O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 4· Os contratos celebrados no âmbito dos mercados refe.
ridos no § 5· do art. 27 da Lei n· 9.069, de 1995, inclusive as
condições de remuneração da poupança financeira, bem assim no
da previdência privada fechada, permanecem regidos por legisla.
ção própria.
Art. 5· Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igual ou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Art. 6· A partir de 1· de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), criada pela Lei n" 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
será reajustada semestralmente.
Art. 7· Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de 1· de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de 1· de janeiro de 1996.
§ 1· Em 1· de julho de 1995 e em 1· de janeiro de 1996, os
valores expressos respectivamente, nas unidades monetárias de
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conta extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em
Real, com observância do disposto no art. 44 da Lei n? 9.069, de 1995,
no que couber.
§ 2' Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.

Art. 8' A partir de l' de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
§ I" Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído a partir de l' de julho de
1995, pelo indice previsto contratualmente para este fim.

§ 2' Na hipótese de não existir previsão de índice de preço
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3' A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (GP-DI), apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6' do art.
20 e no § 2' do art. 21, ambos da Lei n? 8.880, de 1994.

Art. 9º É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de reajuste
relativo à variação acumulada do IPC-r entre a última data-base,
anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
Art. 11. Frustrada a negociação entre as parte, promovida diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ I" O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5' deste artigo.
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§ 2' A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador que convocará a outra parte.
§ 3' O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.

§ 4' Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
§ 5' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão apresentar fundamentadamente, suas propostas finais, que
serão objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal na sentença
normativa.
§ l' A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.
§ 2' A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.

Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automática vinculada a índice de preços.
§ l' Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.

§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
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Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas a
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e
liquidação extrajudicial.
Art. 16. O § 3" do art. 54 da Lei n? 8.884, de 11 de junho de 1994,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 78 da Lei n' 9.069, de 29 de
junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3" Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles
que visem a qualquer forma de concentração econômica, seja
através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de
sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer
forma de agrupamento societário, que implique participação
de empresa ou grupo de empresas resultantes em 20% (vinte
por cento) de um mercado relevante, ou em que qualquer dos
participantes tenha registrado faturamento bruto anual no
último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos
milhões de reais)."

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.488-17, de 31 de outubro de 1996.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ 1" e 2" do art. 947 do Código Civil, os
§§ 1"e 2" do art. 1"da Lei n'' 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art.
14 da Lei n" 8.177, de I" de março de 1991.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.489-18, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dá nova redação ao § 3º do art. 52 da Lei
n' 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O § 3' do art. 52 da Lei n" 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 52
.
§ 3' No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
Pública Federal, nos termos da Lei n" 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos serão emitidos com prazo minimo de resgate de
oito anos, para o principal e juros»,
Art. 2' Os títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10,
inciso Ill, da Lei n' 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2', da
Lei n' 8.447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A. poderão ser substituídos por outros de igual características,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.489-17, de 31 de outubro de 1996.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.490-16, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades
federais) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2º O Cadin conterá relação das pessoas físicas e juridicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), do Ministério da Fazenda.
§ 1º Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas fisicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2º Na data do registro, o órgão ou entidade responsável expedirá comunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin,
fornecendo-lhe todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3º A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida
Ativa atenderá o disposto no parágrafo anterior.
§ 4º Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa
à inclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro
procederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
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§ 5· A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou da
notificação de que tratam os §§ 2· e 3·, ou a não exclusão, nas condições
e no prazo previstos no § 4·, sujeitará o responsável às penalidades
cominadas pela Lei n· 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo
Decreto-Lei n· 5.452, de 1· de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho).
Art. 3· As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluidas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade
integrante do Cadin.
Art. 4· A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5· O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2·, inciso I;
II - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2·, inciso lI,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;

IV - data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 2· manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender o que dispõe o parágrafo
único do art. 3·.
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Art. 6" É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
n - concessão de incentivos fiscais e financeiros;
In - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título de recursos públicos, e respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;
b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;
c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.
Art. 72 A existência de registro no Cadin há mais de trinta dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ 12 Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
a) ajuizada ação com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei.
Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação na forma do
disposto no art. 11 e seu § 1', e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ 12 Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão o seu valor convertido em moeda
nacional adotando-se, para esse fim, ovalor da Ufir na data da concessão.
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§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos
legais.
§ 3' O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa
do débito para a inscrição em DívidaAtiva da União ou o prosseguimento
da execução vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.

Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de
terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;
III - imposto de renda decorrente de realização de lucro inflacionário na forma do art. 31 da Lei n' 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n? 8.981, de
20 de janeiro de 1995;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra exação.
Art. 15. Os débitos vencidos até 31 de outubro de 1996 poderão
ser parcelados em até 72 prestações, desde que os pedidos sejam
protocalizados até 31 de janeiro de 1997, obedecidos os requisitos e
demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não
como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou
que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.

Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
de avais e outras garantias honradas em operações externas e internas e os de natureza financeira transferidos à União por força da
extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro
de 1996, incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados
com prazo de até 72 meses, desde que os pedidos de parcelamento
sejam protocolizados até 15 de dezembro de 1996, obedecidos os
requisitos e demais condições estabelecidos nesta medida provisória.

§ 10 O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia
útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial (TR),
ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano, mais
0,5% ao ano sobre o saldo devedor destinado à administração do
crédito pelo agente financeiro.
§ 2' O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro N aciona!.
§ 3' Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente,
cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta
de pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.

Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n' 8.981, de 1995:
«Art. 84

.

§ 8' O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda N acional.»
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Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no períodobase encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
nº 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos
automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social
(Finsocial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9º da Lei n? 7.689, de 1988,
na alíquota superior a 0,5% (meio por cento) conforme Leis nº 7.787,
de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147,
de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo
por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos
termos do art. 22 do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF), instituído pela Lei Complementar nº 77, de 13 de julbo
de 1993, relativo ao ano-base de 1993 e às imunidades previstas no
art. 150, inciso VI, alíneas a, b, c, e d da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos
termos do art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a
redação da Lei nº 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI -

à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de
operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto
de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei nº 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei nº 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar nº 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
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IX - à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 70, de 30
de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 85, de 15 de fevereiro de 1996.
§ 1a Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente
relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 2º O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis, quando a decisão
versar, exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I a
IX do artigo anterior, desde que inexista outro fundamento relevante.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às
causas em que figure como parte a Fazenda Nacional e que versem
sobre o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na
importação de mercadorias.
Art. 20. Serão arquivados sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados,
de valor consolidado igualou inferior a mil Unidades Fiscais de
Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de débitos que, somados, ultrapasse o referido valor.
§ 1e Serão igualmente arquivados os autos em que executados,
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda Nacional de valor
igual ou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§ 2º Os autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica à execuções relativas
à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Art. 21. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas
de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos que
apresentem em juízo.
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Art. 22. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1996, a restrição
para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
Municípios destinados à execução de ações sociais, em decorrência de
inadimplementos objeto de registro no Cadastro Informativo (Cadin)
e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (Siafi).
§ lº Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.

§ 2' Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3' Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas
entidades da administração indireta decorrentes, exclusivamente, de
convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados nas seguintes condições:
a) o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31 de
agosto de 1996, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o
submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre
a conveniência do atendimento do pleito;
b) o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa
específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do
beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas a e
c, e II da Constituição;
c) o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da
concessão;
d) o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco
do Brasil S.A., na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;
e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;
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fJ o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
divida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4' Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior aplica-se o disposto no art. 13 desta medida
provisória.

Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.490-15, de 31 de outubro de 1996.
Art. 24. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 25. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n' 352, de
17 dejunbo de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei
n' 2.049, de l' de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n' 2.052, de
3 de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n' 2.163, de 1984, e os
arts. 91, 93 e 94 da Lei n" 8.981, de 1995.
Brasília 29 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.491-16, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções
Gmtificodae existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
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Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo a
esta medida provisória.
§ l' O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos
e entidades referidos neste artigo, estabelecendo a correlação entre
as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos
cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação
pertinente.

§ 2' No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeterá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.
Art. 2' O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Público Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória, inclusive a Medida
Provisória n' 1.472-31, de 22 de novembro de 1996.
Art. 3' Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no ãmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 4' Os atos relativos a vacãncia ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
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decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.
Art. 5° Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nO 104.91-15, de 31 de outubro de 1996.
Art. 6° Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7° Revoga-se a Lei nO 9.018, de 30 de março de 1995.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175° da Independência e 108°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
(ANEXO À MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.491-16,
DE 29 DE NOVEMBRO DE 1996)
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Cargo/Função
Natureza Especial
Direção e Assessoramento Superiores
DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-1
Subtotal

Quantitativos

52
140
567
1.797
2.825
6.369
7.3S0
19.078

Função Gratificada

FG-1
FG-2
FG-3

9.166
S.649
11.699

Subtotal

29.514

Total

48.644
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.492·16, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Cria a Gratificação de Condição Espe.
cíal de Trabalho (GCET) para os servidores
militares federais das Forças Armadas, oltera dispositivos das Leis n"s 6.880, de 9 de
dezembro de 1980, e 8.237, de 30 de setembro
de 1991, dispõe sobre o Auxílio-Funeral a
ex-Combatentes, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Condição Especial
de Trabalho (GCET), devida mensal e regularmente aos servidores militares federais das Forças Armadas ocupantes de cargo
militar.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças
prestadoras de serviço militar inicial.
Art. 2º A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) será calculada obedecendo à hierarquização entre os diversos
postos e graduações, dentro dos respectivos círculos das Forças Armadas e paga de 1º de agosto de 1995 até a 31 de agosto de 1996, de
acordo com o Anexo I, e a partir de 1º de setembro de 1996, de acordo
com o Anexo IH.
Art. 3º Simultaneamente, até 31 de agosto de 1996, será concedida uma Gratificação Temporária aos servidores de que trata o art.
1º, no valor constante do Anexo Il.
Parágrafo único. A Gratificação Temporária é acumulável com
a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) e:
a) não servirá de base para cálculo de qualquer vantagem ou
parcela remuneratória, ressalvadas aquelas de que tratam os arts.
35,40,42 e 86 da Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991;
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b) será considerada, até a sua extinção, para efeito de pensões e
remuneração na inatividade.

Art. 4' Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET)
passa a integrar a estrutura remuneratória dos militares da ativa,
inativos e pensionistas, prevista na legislação em vigor.
Art. 5' O inciso IH da alínea b do § l' do art. 3' da Lei n' 6.880,
de 9 de dezembro de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Ilf - os da reserva remunerada, e, excepcionalmente, os
reformados, executando tarefa por tempo certo, segundo regulamentação para cada Força Armada.»

Art. 6' Os arts. 75 e 86 da Lei n' 8.237, de 1991, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 75

.

VIII - multa por ocupação irregular de Próprio Nacional
Residencial>

"Art. 86. Ao militar da reserva remunerada, exceto quando
convocado, reincluído, desiguado ou mobilizado, e, excepcionalmente, ao reformado, que prestarem tarefa por tempo certo a qualquer
das Forças Armadas, será conferido adicional pro labore calculado
sobre os proventos que efetivamente estiver percebendo»
Art. 7' Ao ex-Combatente que tenha efetivamente participado
de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos
da Lei n' 5.315, de 12 de setembro de 1967, e que esteja percebendo
Pensão Especial, será concedido AUXIlio-Funeral, para ressarcimento
das despesas efetuadas, até o limite equivalente ao valor do soldo de
Segundo-Tenente.
Parágrafo único. O Auxílio-Funeral será ressarcido pelo órgão
responsável pelo pagamento da Pensão Especial à pessoa que houver
custeado o funeral do ex-Combatente, mediante requerimento.
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Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.492-15, de 31 de outubro de 1996.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 10. Revogam-se os arts. 41 e 100 da Lei n' 8.237, de 30 de
setembro de 1991.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175' da Independência e lOS'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Clóvis de Barros Carvalho

ANEXO I
Tabela de Escalonamento dos Fatores da Gratificação de Condição
Especial de Trabalho (GCET)
(Conforme art. 2')
I -

Oficiais (Fator Multiplicativo sobre o soldo de
Almirante-de-Esquadra)
Posto

Fator

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro

0,733

Vice-Almirante, General-de-Dívísão e Major-Brigadeiro

0,6S8

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

0,644

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

0,534

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

0,495

Capitão-de-Corveta e Major

0,428

Capitão-Tenente e Capitão

0,341

Primeiro-Tenente

0,302

Segundo-Tenente

0,266
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II -

Praças Especiais (Fator Multiplicativo sobre o soldo
de Guarda-Marinha)
Graduação

Fator

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

0,377

Aspirante e Cadete (último ano)

0,065

Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais da
Reserva

0,059

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)

0,055

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos)

0,049

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

0,049

Grumete

0,049

Aprendiz-Marinheiro e aluno de Órgão de Formação de Praças da
Reserva

0,040

IH - Praças (Fator Multiplicativo sobre o soldo de Guarda-Marinha)
Graduação

Fator

Suboficial e Subtenente

0,377

Primeiro-Sargento

0,317

Segundo-Sargento

0,263

Terceiro-Sargento

0,221

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

0,143

'I'aifeiro-de-Primeira-Classe

0,123

Taifeiro-de-Segunda-Claase

0,109

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de
16 Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou
Corneteiro de 16 Classe e Soldado-Paraquedista (engajado)

0,089

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de lI!Classe (nãoespecializados), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim ou
Corneteiro de 211 Classe

0,082

Soldado do Exército e Soldado de 2!!Classe (engajados e não-especializados)

0,065

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 311 Classe

0,049
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ANEXO 11
I -

Oficiais
Posto

Valor (R$)

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro

453,30

Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro

425,40

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

39S,40

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

330,30

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

306,00

Capitão-de-Corveta e Major

264,30

Capitão-Tenente e Capitão

210,60

Primeiro-Tenente

1S6,90

Segundo-Tenente

164,70

11 -

Praças Especiais
Graduação

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial
Aspirante e Cadete (último ano)

Valo, (R$)
110,70
19,20

Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais

da Reserva

17,40

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último
ano)

16,20

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes

(demais anos)

14,40

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

14,40

Grumete

14,40

Aprendiz-Marinheiro e aluno de Órgãos de Formação de Praças

da Reserva

12,00
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III -

Praças
Graduação

Valor (R$)

110,70

Suboficial e Subtenente
Primeiro-Sargento

93,00

Segundo-Sargento

77,10

Terceiro-Sargento

65,10

Cabo (engajado) e 'I'aífeiro-Mor

42,00

Taifeiro-de-Primeira Classe

36,30

Taifeiro·de-Segunda Classe

32,10

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de
10Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou
Corneteiro de III Classe e Soldado-Parequedísta (engajado)

26,40

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 1~ Classe (nãoespecializados), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim ou
Corneteiro de Z! Classe

24,00

Soldado do Exército e Soldado de 2l!Classe (engajados e não-especializados)

19,20

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3fl Classe

14,40

ANExam
Tabela de Cálculo da GCET
I -

Oficiais (Fator Multiplicativo sobre o soldo de
Almirante-de-EsquadraJ
Posto

Fator

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro

1,466

Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro

1,376

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

1,266

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

1,068

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

0,990

Capitão-de-Corveta e Major

0,856

Capitão-Tenente e Capitão

0,682

Primeiro-Tenente

0,604

Segundo-Tenente

0,532
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Praças Especiais (Fator Multiplicativo sobre o soldo
de Guarda-Marinha)

II -

Graduação
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial
Aspirante e Cadete (último ano)
Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais
da Reserva
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes
(demais anos)
Aluno da Escola de Formação de Sargentos
Grumete
Aprendiz-Marinheiro e aluno de Órgão de Formação de Praças
da Reserva

III -

Fator
0,754
0,130

0,118
0,110
0,098

0,098
0,098
0,080

Praças (Fator Multiplicativo sobre o soldo
de Guarda-Marinha)
Graduação

Fator

Suboficial e Subtenente
Primeiro-Sargento
Segundo-Sargento
Terceiro-Sargento

0,754
0,634
0,526
0,442

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor
'I'aífeíro-de-Prímeíra Classe
'I'aífeíro-de-Segunda Classe

0,286
0,246
0,218

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de
lI!Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou
Corneteiro de 16 Classe e Soldado Paraquedista (engajado)

0,178

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 111 Classe (nãoespecializados), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim ou
Corneteiro de 26 Classe
Soldado do Exército e Soldado de 26 Classe (engajados e não-especializados)

0,164
0,130

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 31! Classe

0,098

Observações:
1 -

Valor do soldo de Almirante-de-Esquadra (Base para cálculo da GCET para os Oficiais) R$ 618,00

2 -

Valor do soldo de Guarda-Marinha (Base para cálculo da GCET para os Praças)

R$ 293,10

Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 11, p. 5729-6019, novo 1996

5937
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.493-12, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre os fundos que especifica e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. F Até que sejam promulgadas a lei complementar de que
trata O art. 165, § 9", da Constituição, e a lei ordinária a que se refere
o parágrafo único deste artigo, são mantidos os seguintes fundos,
extintos pelo decurso do prazo previsto no art. 36 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, e recriados pelo art. 6"
da Lei nº 8.173, de 30 de janeiro de 1991, os quais continuarão a
funcionar nos termos da respectiva legislação:
Fundo de Compensação e Variação Salariais (FCVS);
I
II - Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR);
III - Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento
(Funtrede),
Parágrafo único. No prazo de 120 dias após a promulgação da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9", da Constituição, o Poder
Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para
adequar o funcionamento dos fundos de que trata este artigo às
disposições da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º, da
Constituição.

Art. 2º A adequação do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf), ratificado
pelo Decreto Legislativo nº 22, de 27 de agosto de 1990, às normas da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9º, da Constituição, será
feita, igualmente, no prazo e pela forma previstos no parágrafo único
do artigo anterior.
Art. 3º Fica ratificada a recriação do Fundo Aeroviário, de que
trata a Lei nº 9.276, de 9 de maio de 1996, que continua a funcionar
nos termos da respectiva legislação, aplicando-se-lhe o disposto no
parágrafo único do art. F.
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Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.493-11, de 31 de outubro de 1996.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.495-13, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(pIS-Pasep), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da Constituição e as Leis Complementares n" 7, de 7 de setembro de 1970, e
n" 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2" A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são
equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias,
com base no faturamento do mês;
II - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com base
na folha de salários;
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lU - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ l' As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de
operações praticadas com não associados.
§ 2' Exclui-se do disposto no inciso U deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos ordinários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

§ 3' Para determinação de base de cãlculo, não se incluem,
entre as receitas das autarquias, os repasses recebidos à conta das
dotações dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, não excluídas
da base de cálculo da União.
§ 4' Não se incluem, igualmente, na base de cãlculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista, os
recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral
da União.
§ 5' O disposto nos §§ 2', 3' e 4' somente se aplica a partir de l'
de novembro de 1996.
Art. 3' Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se
faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do Imposto
de Renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta
própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas
operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário.
Art. 4' Observado o disposto na Lei n'' 9.004, de 16 de março de
1995, na determinação da base de cãlculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
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I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
II - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego interna.
cional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;

III -

ao transporte internacional de cargas ou passageiros.

Art. 5· A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes
varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto
no varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente
a que se refere este artigo.
Art. 6' A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calcula,
da sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7º Para efeitos do inciso III do art. 2·, nas receitas correntes
serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Art. 8' A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
0,65% sobre o faturamento;
II
um por cento sobre a folha de salários;
III
um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Art. 9º À contribuição para O PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do Imposto sobre
a Renda.
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Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PI8/Pasep compete à 8ecretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PI8/Pasep, bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § 1· do art. 22 da Lei n" 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
o PI8/Pasep observarão legislação específica.
Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2·
somente se aplica a partir de 1· de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso III do art. 8· aplica-se às autarquias somente a partir de 1· de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de 1· de janeiro de 1996, sujeitam-se ao Imposto de Renda previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;
II - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
de fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda variáveL

Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da
legislação então vigente.
Art. 16. A contribuição do Banco Central do Brasil para o Pasep
terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas
e consideradas como fonte para atender às suas dotações constantes
do Orçamento Fiscal da União.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de I" de novembro de 1996.
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.495-12, de 31 de outubro de 1996.
Art. lS. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de I"
de outubro de 1995.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175" da Independência e lOS"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.496-24, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aOS ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2" Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
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'lei

níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea é'Controle do
Tráfego Aéreo (Dacta).
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Võo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 3' As gratificações de que tratam os arts. F e 2' terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior
e intermediário, observados o disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei
n' 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de 4
de fevereiro de 1994.
§ l' As gratificações serão calculadas obedecendo critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
§ 2' Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. 1a
e 2', quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
o exercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6, e de Natureza Especial, ou equivalentes;
b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.
§ 3' Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2', para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4' As gratificações a que se referem os arts. 1se 2º serão pagas
em conjunto, de forma não-cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5' As gratificações serão pagas a partir de l' de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1º.
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Art. 4' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5' O Anexo I da Lei n' 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de
enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Art. 6' O docente da Carreira de Magistério, integrante do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n' 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2' da Lei n' 8.911, de 11 de
julho de 1994.
§ l' O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional,
para exercício de cargo de natureza especial, DAS-6, DAS-5 e DAS-4,
ou equivalentes, quando optante pela remuneração do cargo efetivo,
perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao Regime de
Dedicação Exclusiva.
§ 2' O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e
do Desporto para o exercício de cargo em conússão de nível DAS-3.

Art. 7' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.496-23, de 31 de outubro de 1996.
Art. 8' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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ANEXO
(Medida Provisória nº 1.496-24, de 29 de novembro de 1996)
Valor
Carreiras

Oficial de
Chancelaria

Assistente de
Chancelaria

Classes

Inicial

de I a VIII

A

deIaVlI

Especial

de I a V

Subtotal
Inicial
A

de I a VIII
deIaVII

Especial

de I a V

Subtotal
Total Geral

Padrões

Correspondente
aos Padrões
do Anexo II da
Lei nO 8.460/92
D-I a C-I1I
C-NaB-IV
BN aA-III

Quant.

de
Cargos

500
350
150
1.000

D·I a C-lU

600

C-IV a B-N
B-VaA-I1I

420
180
1.200
2.200

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.497-25, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento,
e dá outras prouídências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I
da Carreira Finanças e Controle;
II - da Carreira de Planejamento e Orçamento;
III - da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
IV - de Técnicos de Planejamento P1501 do Grupo TP-1500;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 5729-6019, novo 1996

5946

v - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), em exercício de atividades de elaboração de planos e
orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § l' do art. 2' desta
medida provisória.

Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtivida_
de a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.
Art. 2' A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do
nível superior e do nível intermediário, observados o disposto no art. 2º
da Lei n' 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no
art. 12 da Lei n' 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2' da Lei
n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
§ l' A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.
§ 2' O número de servidores em exercício em cada um dos
órgãos e entidades que integram os Sistemas de Controle Interno do
Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração
Pública Federal, bem como os em exercício nos seus respectivos órgãos
centrais, com pontuação acima de oitenta por cento do limite de
pontos fixados para a avaliação de desempenho individual não poderá
superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 3' O número de servidores de nívelintermediário do Ipea, com
pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para
a avaliação de desempenho individual, não poderá superar trinta por
cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se
situar no intervalo de noventa a cem por cento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 5729-6019, novo 1996

5947
§ 4· Os servidores titulares de cargos de que tratam os incisos
I, 11, IV, Ve VI do art. 1·, quando cedidos para órgãos e entidades do
Governo Federal não integrantes dos Sistemas de Controle Interno
do Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração Pública Federal, bem como dos órgãos centrais desses Sistemas, para o exercício na Vice-Presidência da República ou de cargos
em comissão, de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, DAS-4, ou equivalentes, perceberão a Gratificação de Desempenho e Produtividade.
§ 5· Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 4·, para o exercicio de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 inferiores ou eqnivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 6· A gratificação de que trata o art. 1· será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada n· 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 7· A Gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de 1· de março de 1995, em valor equivalente a setenta por
cento do previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e
36% para o nível superior, até a regulamentação de que trata o § 1·.
§ S· Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
redistribuição de cargos dos quadros de pessoal de quaisquer órgãos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
para o Ipea.

Art. 3· A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
de Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e classificatória e a segunda constituída de curso de formação.
Parágrafo único. As carreiras e o cargo de que trata o caput deste
artigo exigem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em nível de pós-graduação.
§ 4· Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático
(GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de Diplomata.
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§ l' A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,1820% do maior vencimento básico de nível superior, observados o
disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos no
art. 12 da Lei n' 8.460, de 1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de 1994.
§ 2' A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
§ 3' Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para O
exercício de cargo em comissão, aplica-se O disposto nos §§ 4' e 5' do
art. 2'.
§ 4' A gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n' 13, de 1992.
§ 5' A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de l' de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata O § 2'.

Art. 5' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.497-24, de 31 de outubro de 1996.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira

,
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.498-24, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
CAPÍTULO I
Da Presidência da República
Seção!
Da Estrutura

Art. 1e A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa
Militar.
§ 1º Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República.
a) o Conselho de Governo;
b) o Advogado-Geral da União;
c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d) o Estado-Maior das Forças Armadas.
§ 2º Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b) o Conselho de Defesa Nacional.
Seção!!
Das Competências e da Organização

Art. 2º A Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
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constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relaciona,
mento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até
cinco Subchefias, sendo uma executiva.

Art. 3· À Secretaria-Geral da Presidência da Repúblicacompete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execução das atividades administrativas da Presidência da República
e supletivamente da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
II
III
IV
V

Gabinete;
Subsecretaria-Geral;
Gabinete Pessoal do Presidente da República;
Assessoria Especial;
Secretaria de Controle Interno.

Art. 4· À Secretaria de Comunicação Social. da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o Gabinete e até
quatro Subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5· À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
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Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comuuicações, o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 6º À Casa Militar da Presidência da República, compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o Gabinete e até cinco subchefias, sendo uma
executiva.
Art. 7º- Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República
e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente
da República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este
fim designado pelo Presidente da República;
II - Câmara do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único ministério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 1º Para desenvolver ações executivas das câmaras mencionadas no inciso II, serão constituídos Comitês Executivos, integrados
pelos Secretários Executivos dos ministérios, cujos titulares as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designados pelo
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2º O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
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§ 3° É criada a Câmara de Políticas Regionais do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.
§ 4° O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais câmaras de que trata o inciso II do caput.
§ 5° O Poder Executivo disporá sobre as competências e o
funcionamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso II do
caput e o § 1°.

Art. 8° Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da Administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar n" 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9° O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
Ministros Militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das Forças
Singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas à política militar e a coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secreta.
riado pelo Chefe da Casa Militar.
Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
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tégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição,

têm a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nOs 8.041,
·de 5 de junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como Secretários Executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que se refere o art. 2°.
CAPÍTULO II
Dos Ministérios
Seção I
da Denominação

Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I
da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;
II
da Agricultura e do Abastecimento;
III
da Ciência e Tecnologia;
IV
V
das Comunicações;
da Cultura;
VI
VII
da Educação e do Desporto;
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VIII
IX
X

XI
XII
XIII
nia Legal;
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX XX -

do Exército;
da Fazenda;
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
da Justiça;
da Marinha;
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da AmazÔ.
de Minas e Energia;
do Planejamento e Orçamento;
da Previdência e Assistência Social;
das Relações Exteriores; .
da Saúde;
do Trabalho;
dos Transportes.

Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos ministérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.
Seção II
Das Áreas de Competência

Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I -

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:

a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;

b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no ámbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;
e) modernização da gestão e promoção da qualidade no Setor
Público;
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fJ desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil (Sípec);
II -

Ministério da Aeronáutica:

política aeroespacial nacional civil e militar;
b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento
da Força Aérea Brasileira;
c) defesa aérea nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;
fJ estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização
ou concessão, da infra-estrutura aeronáutica, inclusive os serviços de
apoio necessário à navegação aérea;
g) orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de pesquisa e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com
os assuntos aeronáuticos e espaciais;
h) orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica
e espacial;
i) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
aeronáutica e dos serviços de apoio necessário à Força Aérea Brasileira e a aeronáutica civil;
a)

lI! -

Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

a) política agricola abrangendo produção, comercialização, abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário;
c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
d) informação agrícola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;
fJ fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
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h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agrícola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agrícultura e pecuária;
j) meteorologia e climatologia;
l) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão rural;

IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atívidades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento da informática e automação;
d) política nacional de bíossegurança;

V -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicação, inclusive radiodifusão;

b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;
c) controle e administração do uso espectro de radiofreqüências;
d) serviços postais;

VI -

Ministério da Cultura:

a) política nacional de cultura;

b) proteção do patrimônio histórico e cultural;

VII -

Ministério da Educação e do Desporto:

a) política nacional de educação e política nacional do desporto;

b) educação pré-escolar;

c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;
d) pesquisa educacional;
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e) pesquisa e extensão universitária;

fi magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e

adolescentes;

VIII -

Ministério do Exército:

a) política militar terrestre;

b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do Pais;
e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa

aérea;

fi participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, explosivos e outros produtos de interesse militar;
h) produção de material bélico;
IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;
b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização e
arrecadação;
c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;

d) administração das dividas públicas interna e externa;
e) administração patrimonial;

fi negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
g) preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 5729-6019, novo 1996

5958

x-

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;
b) propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
d) comércio exterior;
e) turismo;

fJ formulação da política de apoio à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h) política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI -

Ministério da Justiça:

a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias

constitucionais;
b) política judiciária;

c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;

e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;

fJ defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;
l) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratnita, aos necessitados, assim considerados em lei;
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XII -

Ministério da Marinha:

a) política naval e doutrina militar naval;
b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças

navais;

c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navaís na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
e) política marítima nacional;
fJ orientação e controle da marinha mercante e demaís atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;

XlII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;
c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;
d) implementação de acordos internacionaís na área ambiental;
e) política integrada para a Amazônia Legal;

XlV -

Ministério de Minas e Energia:

a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b) aproveitamento da energia hídráulica;

c) mineração e metalurgia;
d) petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear:
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xv -

Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) formulação do planejamento estratégico nacional;

b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento
federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;
e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;
f) formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvol,
vimento urbano;
g) administração dos sistemas cartográfico e de estatísticas nacionais;
h) acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;
i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constitnição;
j) defesa civil;
l) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos:

XVI -

Ministério da Previdência e assistência Social:

a) previdência social;
b) previdência complementar;

c) assistência social;

XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

à) politica internacional;

relações diplomáticas e serviços consulares;
c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;
b)
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e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;

XVIII -

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;

b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;
c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;
fJ ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de pontos marítimos, fluviais e aéreos;
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;

XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;
b) trabalho e sua fiscalização;

c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;
e) relações do trabalho;
fJ segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;

XX -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aqua-

viário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;
c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.

§ 1º Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento a população, o Presidente da República poderá
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dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes niveis da Administração Pública.
§ 2' A competéncia atribuída ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, de que trata a letra h inciso X, deste artigo, inclui
o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do
setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.
§ 3' A competência atribuída ao Ministério do Trabalho, de que
trata a alínea b, inciso XIX, deste artigo, compreende a fiscalização
do cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário
bem como a aplicação das sanções previstas nesses instrumentos. '

Seção lII
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;
n - Gabinete do Ministro;
In - Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;
§ l' No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar n'' 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
§ 2' Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
Secretarias integrantes da estrutura do ministério exercer as funções
que lhe forem atribuídas pelo Mínistro de Estado.
§ 3' Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas
Subsecretarias.
SeçãoN
Dos Órgãos Específicos
Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro Secretarias;
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U - do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, além
do Conselho Nacional de Política Agrícola, da Comissão Especial de
Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e
do Instituto Nacional de Meteorologia, até três Secretarias;
Ill - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho
Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional
de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, até
quatro Secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho Nacional de Comunicações, até três Secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional de
Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e da
Comissão de Cinema, até quatro Secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do Conselho Nacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até sete Secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Càmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1·, 2· e 3·
Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e
da Junta de Programação Financeira, até sete Secretarias;
VIU - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até cinco
Secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
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Criminal de Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conss,
lho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco Secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Comitê do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, até quatro Secretarias;
XI -

do Ministério de Minas e Energia, até duas Secretarias;

XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis Secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria Geral da Previdência
Social, até três Secretarias;
XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria Geral do Serviço
Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, está composta de
até três Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o Instituto Rio
Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissâo de Promoções;
XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 15 da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas Secretarias;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p- 5729-6019, novo 1996

5965
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional do
Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco Secretarias.
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviárias (Cofer), até três Secretarias.
§ 1º São mantidas as estruturas básicas dos ministérios militares.
§ 2º O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral Adjunto, pelos
Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores, e pelo
Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das Relações Exteriores.
CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção, e Criação
de Órgãos e Cargos

Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;
III - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
VII - na Secretaria-Geral da Presidência da República;
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a) o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;
b) a Assessoria, em Assessoria Especial.

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I

~

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;
c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;

H - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal:
a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Regional;

b) do Jardim Botânico do Rio de Janeiro;

IH - para a Casa Civil da Presidência da República, da Secretaria de Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios, do
Ministério da Integração Regional;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social, da
Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar Social;
V -

para o Ministério da Justiça;

a) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;
b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei nº 5.768, de 20
de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei nº 7.291, de 19 de dezembro
de 1984, e nos Decretos-Leis nOs 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em ato
conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;
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VI - para a Secretaria Executiva, em cada ministério, das
Secretarias de Administração Geral, relativas à modernização, informática, recurso humanos, serviços gerais, plenejamento, orçamento
e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação de Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;
VIII - no Ministério da Educação e do Desporto:
a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § 1º do art. 33 desta medida provisória.
b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp).
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do Planejamento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei nº
7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CEIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II
o Ministério do Bem-Estar Social;
III - o Ministério da Integração Regional;
IV - no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
b) a Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trânsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes:
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
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VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII VIU -

as Secretarias de Administração Geral, em cada Ministério;
no Ministério da Educação e do Desporto:

a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;

c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.

Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano:
U - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
UI - defesa civil;
Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
U - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes;
de Trãnsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia Federal,
todos do Ministério da Justiça;
UI - de Secretário dos Secretarias da Habitação; de Saneamento;
e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar Social;
IV - de Presidente das Fundações de que trata o inciso I do art.
19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de Consultor Juridico, nos ministérios de que tratam os incisos U e III do
art. 19 desta medida provisória;
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VI - de Secretário de Administração Geral, nos ministérios
civis de que trata o art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;

VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República.
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos
ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.
Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçameuto
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Presidência da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.

Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretaria-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
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e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordins,
rio dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
II - supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;
III - manter intercãmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
Pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.
Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Cãmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3º do art. 7º desta medida provisória será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § 1º, inciso lI, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa),
Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultando
ao Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ 1º O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvidos as correspondentes competências, ficando o Poder
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Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.
§ 2Q Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utilizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta
medida provisória, que poderão ser alienados a instituições de
educação, de saúde ou de assistência social, mediante termos de
doação, desde que já estejam de posse das citadas entidades, em
função de convênio ou termos similares, firmados anteriormente
com os órgãos extintos.
§ 3 Q Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito
Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terrenos de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas
em decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta
Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas benfeitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas existentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.
§ 4Q Durante o processo de inventário, o Presidente da Comissão do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro
de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado os
requisitos previstos na legislação pertinente.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter, até 31 de
dezembro de 1996, os servidores da Administração Federal indireta,
não ocupantes de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou
assessoramento que, em 19 de novembro de 1992, se encontrava à
disposição de órgãos da administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos,transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesas previstos
na Lei Orçamentária Anual.
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Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congres_
so Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competência e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abín).
§ 1" Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
composta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de Administração Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
previstas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoriamente, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2" Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisória, o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transferência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vincuIada à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados
à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às ações de apaio à unidade técnica a que se refere
o parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à
Secretaria-Geral da Presidência da República.

Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências
estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados,
transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificações dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(F'undesp), instituído pelo art. 42 da Lei n" 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover e
desenvolver a prática do desporto.
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§ 1º O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp), disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.

§ 2º As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixados em decreto.
Art. 34. Fica o Jardim Botânico do Rio de Janeiro transformado
em Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, passando a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de promover, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos
ílorísticos do Brasil.
CAPÍTULOrv
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 35. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Ministério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
nº 8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.
Art. 36. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 4º e § 2º do art. 5º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão de
assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro de
Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas
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ou em fase final de realização, com base na autorização concedida pela
Lei nO 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.
Art. 37. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
aprovação ou tranformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 38. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções e
atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de forma
a separar as funções e atividades diversas da utilização de recursos
hídricos, com o objetivo de transferi-las para a Secretaria Especial,
do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 39. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), na forma estabelecida em regulamento.
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça.
Art. 40. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
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com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos
órgãos extintos e seus antecessores.

Art. 41. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 1996,
servidores do Ministério da Educação e do Desporto e suas entidades
vinculadas, para ter exercício naquele instituto.
Art. 42. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as competências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
Art. 43. O art. 47 da Lei n? 5.540, de 18 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei nO 842, de 9 de setembro de 1969, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 47. A autorização para o funcionamento, o credenciamento e o recredenciamento periódico de universidade ou estabelecimento isolado de ensino superior, e o reconhecimento de
cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, e bem
assim a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições
de ensino superior não universitárias, serão tomados efetivos,
em qualquer caso, mediante ato do Poder Executivo, após
parecer favorável do Conselho de Educação competente .»
Art. 44. O art. 17 da Lei nO 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel
estiver ocupado.
§ 1° O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 11, p. 5729-6019, novo 1996

5976
§ 2' Julgada improcedente a ação de reintegração de POSse
em decisão transitada em julgado, o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição do
juízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo."
Art. 45. O art. 3º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representan_
tes da categoria dos empregadores, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:
I
Ministério de Trabalho;
II
Ministério do Planejamento e Orçamento;
III
Ministério da Fazenda;
IV
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
Caixa Econômica Federal;
V
VI
Banco Central do Brasil.
§ 2' Os Ministros de Estado e os presidentes das entidades
mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares
no Conselho Curador, cabendo a cada um deles, indicar o seu
respectivo suplente ao Presidente do Conselho, que os nomeará.
........................................................................................................

})

Art. 46. O art. 22 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos,
inclusive os a ela vinculados nas suas respectivas áreas de atuação,
a representação judicial dos titulares dos Poderes da República, de
órgãos da Administração Pública Federal direta e de ocupantes de
cargos e funções de direção em autarquias e fundações públicas
federais, concernente a atos praticados no exercício de suas atribuições institucionais ou legais, competindo-lhes, inclusive, a impetração de mandado de segurança em nome desses titulares ou ocupantes para defesa de suas atribuições legais."
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Art. 47. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 48. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho
de Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do
Brasil.
Art. 49. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nOs 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de 1º de março de 1995,962, de 30 de
março de 1995,987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995,
1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996,
1.302, de 9 de fevereiro de 1996, 1.342, de 12 de março de 1996, 1.384,
de 11 de abril de 1996, 1.450, de 10 de maio de 1996, 1.498, de 7 de
junho de 1996, 1.498-19, de 9 dejulho de 1996, 1.498-20, de 8 de agosto
de 1996, 1.498-21, de 5 de setembro de 1996, 1.498-22, de 2 de outubro
de 1996, e 1.498-23, de 31 de outubro de 1996.
Art. 50. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 51. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei nº 8,490, de 19 de novembro de 1992, os §§ 1º, 2º e.3º do
art. 22 da Lei nº 5.227, de 18 de janeiro de 1967, o parágrafo único do
art. 2º do Decreto-Lei nº 701, de 24 de julho de 1969, e os §§ 1º e 2º do
art. 36 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175º' da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.499-33, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Organiza e disciplina 08 Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Oro
çamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
TÍTULO I
Das Finalidades do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo
Art. 1e O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
visa à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à
verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administrado.
res públicos.
Art. 2º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
H - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, dá gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

IH - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
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v - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

TÍTULO II
Da Organização, Estrutura e Competências do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura
Art. 3' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Art. 4' O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I

o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;

H

a Secretaria Federal de Controle;

IH

a Secretaria do Tesouro Nacional;

IV
as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ l' Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.

§ 2' As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.
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Art. 5' Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do Sistema de Controle Interno
denominadas Secretarias de Controle Interno, com atuação nos rninistérios civis, exceto O Ministério das Relações Exteriores;
II - as unidades regionais do Sistema de Controle Interno nos
Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;

III -

a Corregodoria-Geral do Sistema de Controle Interno.
Art. 6' Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselbos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integran_
tes da Carreira de Finanças e Controle, que não estejam em exercício
nas áreas de auditoria no ministério ou órgão equivalente ao qual a
entidade esteja vinculada.
Art. 7' Fica criado o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno com a finalidade de:
I - promover a integração das áreas coordenadas pela Secretaria Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem
como articular com as demais atividades sistêmicas do Governo
Federal;
II - editar normas sobre assuntos comuns às áreas de atuação
da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacionai pertinentes ao Sistema de Controle Interno;
III - dirimir dúvidas ou controvérsias relativas a normas cujas
aplicações envolvam a atuação das áreas coordenadas pela Secretaria
Federal de Controle e pela Secretaria do Tesouro Nacional;
N - estabelecer normas e critérios para a utilização dos recursos humanos do Sistema de Controle Interno.
Art. 8' O Conselbo Consultivo do Sistema de Controle Interno é
integrado pelos titulares da Secretaria Federal de Controle, da Secretaria do Tesouro Nacional e por três conselbeiros dentre os titulares de
unidades seccionais, regionais e órgãos setoriais de controle interno.
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Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo será
exercida pelo Ministro de Estado da Fazenda com direito a voto de
qualidade.
CAPÍTULülI
Das Competências

Seção!
Das Áreas de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão

Art. 9º Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições previstas no art. 2º desta medida provisória:
I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de
execução orçamentária de pessoal de demais sistemas administrativos;
II - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
III - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter registros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter registros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto daqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno;
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x - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos
,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
XI -

exercer o controle da execução dos orçamentos da União',

XII - estimular as entidades locais da sociedade civil a parti.
cipar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fisca.
lização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patn,
monial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações descentralizadas executadas à conta de
recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência e de atuação.

Seção II
Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade

Art. 10. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2" desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Unica do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
11 -

zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;

111 - administrar os haveres financeiros e mobiliários do Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta ou
indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
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v - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida
externa de responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
X -

instituir e manter o Plano de Contas Único da União;

XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Distrito Federal e Municípios;

XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.
TÍTULom
Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.
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§ l' Integram os Sistemas de Planej amento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
.
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;

b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;

c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;
e) a Secretaria de Orçamento Federal;

fJ a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.

§ 2' Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnicas do órgão central.

§ 3' Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
§ 4' Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especial, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planej amento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5" Sem prejuízo das competências constitucionais -e legais
de outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os
órgãos integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas
e ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação
da gestão de recursos públicos, na forma a ser regulamentada pelo
Poder Executivo.
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TÍTULO IV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos

Art. 12. Os ocupantes dos cargos das Carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estruturas dos sistemas previstos nos arts. 4º e 11 desta medida provisória
poderão ter exercício nos seus órgãos centrais, conforme dispuser ato
do respectivo Ministro de Estado.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão
Governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnicode Planejamento, P-1501 do Grupo P-1500, criada pelo Decreto
nº 75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos
humanos dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder
Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento.
§ 1a Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei nO 7.834, de 6
de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgãos,
entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquíca e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de Estado
e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.

§ 2° Em caráter excepcional, os servidores da categoria funcional de Técnico de Planejamento, P-150l, do Grupo P-1500,
poderão ter exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao Ministério do Planejamento e Orçamento, mediante ato do
respectivo Ministro de Estado, aplicando-se, no caso, a restrição
imposta no § 5° do art. 2° da Medida Provisória n? 1.497-25, de 29
de novembro de 1996.

Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei nO 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme O anexo desta medida provisória.
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CAPÍTULOII
Das Nomeações
Art. 15. É vedada a nomeação para O exercício de cargo em
comissão no âmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Município;
II - punidas, em processo disciplinar, mediante decisão da
qual não caiba recurso em âmbito administrativo, por ato lesivo ao
patrimônio público de qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n" 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei n" 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicamse também às nomeações para cargos em comissão que impliquem
gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da União, bem
como de membros para comporem as comissões de licitação.
Art. 16. Os Secretários Federal de Controle e do Tesouro Nacional serão nomeados pelo Presidente da República.
Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO UI
Das Vedações e Garantias
Art. 18. Além das proibições contidas no art. 117 da Lei n'
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I
atividade político-partidária;
II - profissão liberaL
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Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ 1º Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio.

§ 2' O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos sob
sua fiscalização, obtidos em decorrência do exercício de suas funções,
utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.
§ 3º Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.

Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os
dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos da União.
Art. 21. Aos dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Interno, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, nas
respectivas áreas de atuação, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação
legal, ou em desacordo com a classificação funcional-programática
constante do Orçamento Geral da União.
TÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
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Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos
de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.
Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda disporá
sobre a área de atuação de cada unidade seccional do Controle
Interno, que, excetuando o Ministério das Relações Exteriores, poderá abranger mais de um ministério civil e suas entidades vinculadas
e supervisionadas.
Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central
de Controle do Ministério da Fazenda para Secretaria Federal de
Controle.
Art. 27. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1997, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de ecomonia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na
Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimônio da
União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou
função de confiança.
Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I - o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
11 - o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais;
111 - a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais.
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Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de CoordenaçãO e Controle das Empresas Estatais.

Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento,
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formulação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equilibrado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espacial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desenvolvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
§ I" O Conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecidos pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.
§ 2" O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.

Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econômica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas
de políticas para a atuação das empresas estatais;
11 - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de desempenho entre a União e as empresas estatais;

111 - aprovação dos parãmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos

definidos pelo Ministério da Fazenda;

IV - estabelecimento da política de operações de crédito, inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
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VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
benefícios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de traba,
lho das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos repra,
sentantes da União nos conselhos de administração das empresas
estatais;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.

Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I -

como membros permanentes:

a) O Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;

b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presidente;

c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Fazenda;

II -

como membros não-permanentes:

a) O Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;
b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.

§ 1º Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente, sem
direito a voto:

I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse
específico das respectivas empresas;
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II - os titulares de outros órgãos e entidades da Administração
Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.
§ 2Q A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3· Os Ministros de Estado serão substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Secretários-Executivos.
§ 4· O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.

Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a
especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de
1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória correrão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art 15 da Lei n Q 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Excepcionalmente, nas unidades seccionais do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designado
para o exercício de FG servidor efetivo dos quadros dos órgãos
em que a Ciset tiver atuação.»

Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.499-32, de 31 de outubro de 1996.
Art. 36. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175· da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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ANEXO
(Medida Provisória nº 1.499-33, de 29 de novembro de 1996)
Denominação
Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle

Total

Situação
Dec.-Lei
n2 2.346

Situação
Anterior

Situação
Nova

3.000
4.000

1.457
2.444

4.500
2.500

7.000

3.901

7.000

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.500-17, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dá nova redação aos arts. 24, 26 e 57 da
Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, incisoXXL da Coneti:
tuição, institui normas para licitação e coatratos da Administração Pública e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os arts. 24, 26 e 57 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de
1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 24

.

XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais
de fomento à pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim
sspecífico.»
«Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e
nos incisos III a XXI do art. 24, as situações de inexigibilidade
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referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8" desta lei
deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo
de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
Parágrafo único. .

.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados.»
«Art. 57

.

II - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos comvistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;

§ 4" Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata
o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses.»

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.500-16, de 31 de outubro de 1996.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação,

Brasília, 29 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNAL'<DO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis de Barros Carvalho
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.501-16, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Altera a legislação referente ao Adicio_
nal ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q OS arts. 5Q, 10, 11, 16 e parágrafo único do art. 29 do
Decreto-Lei n" 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei n" 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n Q7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n Q8.032, de 12 de abril de 1990, passam
a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 5Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
UI -

.

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não
empregadas em viagem de caráter comercial;
b) nas atividades de exploração e de apoio à exploração de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;

N-

.

c) exportados temporariamente para outro país e condicionados a reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos importados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em cada
caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a importação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse
para a segurança nacional;
e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 5729-6019, novo 1996
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ção de importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas;

V -

.

b) importadas em decorrência de atos firmados entre pessoas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso N acional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formulado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;

c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei n Q 37, de 18 de novembro
de 1996, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2Q do art. 1Q da Lei n Q 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
d) importadas pela União através de órgão federal da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;

e) que retornem ao País nas seguintes condições:

1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos autorizados;
2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;
f) que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Zona Franca d 3 Manaus e Amazõnia Ocidental, excluídas armas,
munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de
passageiros;
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g) importadas por permissionários autorizados pelo Minis,
tério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
h) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;
i) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.
§ 1º Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.
§ 2º Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à
parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei;
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:

1. trànsito aduaneiro;
2. entreposto aduaneiro;
3. entreposto industrial;
b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:
1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco.»
«Art. 10
.
I ..

e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimo concedidos pelo Agente Financeiro, com recurso de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
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H - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.
...•......•......................................................................•...................... »

"Art. 11. Os valores depositados nas contas especial (art.
S·, inciso IH) e vinculada (art. 10) poderão ser aplicados pelo
agente financeiro em operações de mercado aberto, com títulos
públicos federais, de emissão do Tesouro Nacional, revertendo-se
o produto da aplicação à conta do Fundo da Marinha Mercante."
«Art. 16

.

I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até S5% do valor do
projeto aprovado:

1. .para construção de embarcações em estaleiros brasileiros;
2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalaç.ão de equipamentos
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou reparo naval;
c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;
e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;
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fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
H -

no pagamento ao agente financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos
contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;
c) da comissão devida pela administração de operações aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no § 5'
do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.801, de 18 de agosto de 1980, ou
contratadas até 31 de dezembro de 1987;

HI - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ 1º As comissões de que tratam as alíneas b e c do inciso
H deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e
revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com
recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço da
dívida assumida pela União, na qualidade de sucessora da extinta Superintendência Nacional da Marinha Mercante (Sunamam),

§ 2º As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos IH e IV, deste artigo,
terão seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no
art. 26.»

«Art. 29
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11,p. 5729-6019, novo 1996

..

5999
Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da divida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação,»

Art. 2Q Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao Agente Financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ 1Q A autorização concedida nos termos do caput deste artigo
fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro
Nacional.
§ 2Q Nos casos em que exercida a faculdade de que trata o caput
deste artigo, o Agente Financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3Q Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei n Q
2.404, de 1987, com a redação dada pelo art. 1Q desta medida provisória.
§ 4· O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.
§ 5· A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a emissão de titulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip),
§ 6Q OS valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer
obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade com o
disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência estabelecida no contrato de cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.
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Art. 3' Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c do art.
52 do Decreto-Lei n' 2.404, de 1987, as operações realizadas nos
termos do § 2' do art. 12 da Lei n' 8.402, de 1992.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.501-15, de 31 de outubro de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 6' Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18, 19 e 20 do Decreto-Lei n' 2.404, de 23 de dezembro de 1987, e o
art. 11 da Lei n' 7.742, de 20 de março de 1989.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Ailton Barcelos Fernandes
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.503-7, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito extraordinário no valor
de R$ 21.000.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3' do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996),
em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta medida
provisória.
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Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.503-6, de 31 de outubro de 1996.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 30.11.1996, pág. 25435.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.504-9, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil 8A., e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), mediante
a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), nas modalidades
nominativa e negociável, com prazo máximo de quinze anos e prazo
mínimo de resgate de três anos, para principal e encargos, a taxa de
juros calculada na forma do § 3º do art. 2º da Lei nº 8.249, de 24 de
outubro de 1991;
II - substituir as Notas do Tesouro Nacional, série N, da
carteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhentos e cinqüenta milhões de reais), por títulos de
características financeiras iguais às daqueles a que se refere o inciso
I deste artigo;
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III - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nO 8.031, de 12
de abril de 1990, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária
Federal, de que trata a Lei n" 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);

IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária
pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere O art. 10 da Lei nO 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento
de efeito equivalente, no período compreendido entre I' de julho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
com os serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição
financeira, no mesmo período;
b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas
aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre l' de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;

c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial
entre O custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e juros
de 21% ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e juros de
nove por cento ao ano - em empréstimo concedido, por aquela instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, em 1991,
destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos
de Trabalho criados pela Portaria MF n? 150, de 26 de abril de 1995,
cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
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Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei
n" 8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., o valor, capitalizado,
semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre
o custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A. e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A. o valor correspondente à
atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis por
cento ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas
de Leite, no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças
Carentes (PNLCC).
§ l' Na alienação das ações de que trata o inciso III deste
artigo, considerar-se-á média dos preços de abertura e fechamento
das cotações nos vinte pregões anteriores à data da publicação
desta medida provisória ou à data da alienação, prevalecendo o
maior preço apurado.
§ 2' O pagamento do preço das ações alienadas na forma do
inciso III deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
pública federal de que trata o inciso L
§ 3' As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 4' O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional,
semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.
§ 5' A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão
efetuadas a cada periodo de doze meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.

Art. 2' As dívidas da União, a que se referem os incisos V a VIII
do art. I" desta medida provisória, assim corno as dívidas da União
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para com o Banco do Brasil S.A., reconhecidas como líquidas, certas
e exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF n" 150
de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado d~
Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos (Cetip).
Parágrafo único. Os títulos a que se refere o caput deste artigo,
cujo prazo de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão
atualizados pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até
quinze por cento ao ano.
Art. 3Q Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy W
Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado
da referida operação.
Art. 4Q As disponibilidades financeiras dos Fundos a que se
referem o parágrafo único do art. 6Q do Decreto-Lei n Q 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. ]O da Lei n Q 8.150, de 28 de dezembro de
1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública
federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se ã
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na
forma do art. 9 Q da Lei n? 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 5Q As sociedades de economia mista de capital aberto,
detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio
líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei n"
8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente,
provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro
semestre de 1994.
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Art. 6' O art. 2' da Lei n'' 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3':
«§ 3' Será admitida, para fins de cálculo dos juros das NTN,
a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do Tesouro
Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de cada
período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade,
a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil,»

Art. 7' O caput do art. 2' da Lei n' 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' O FND fica autorizado a resgatar quotas da União
ou a pagar Obrigações do FND de titularidade da União, até o
montante estabelecido nesta lei, mediante transferência das
ações subscritas na forma do artigo anteríor,»
Art. 8' Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND)
autorizado a alienar ao BNB ações de propriedade do FND que
estão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais
deverão permanecer depositadas neste último Fundo, em nome do
BNB.
Art. 9' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.504-8, de 31 de outubro de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.505-9, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Altera os arts. 2!!, 3!?, 4º, 5'! e 7º da Lei
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 4º, 5ºe 7º da Lei nº 8.745, de9 de dezembro
de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2Q

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VII - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;
VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)."
«Art. 3º

.

§ 2º A contratação de pessoal, nos casos dos incisos V, VI e
VIII do art. 2º, poderá ser efetivada à vista de notória capacidade
técnica ou científica do profissional, mediante análise do curricuZum uitae.»
«Art. 4º

III -

'

.

doze meses, no caso dos incisos IV, VII e VIII do art. 2º;

§ 1º No caso do inciso II deste artigo, os contratos poderão
ser estipulados pelo prazo núnimo de trinta dias, admitindo-se
renovações desde que o prazo total não exceda o limite estabelecido no mesmo inciso.
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§ 2' Nos casos dos incisos V e VI do art. 2', os contratos
poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos.»

"Art. 5' As contratações somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento.»
«Art. 7Q

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

II - nos casos dos incisos I a III e V a VIII do art. 2', em
importância não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do
serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho;
III - no caso do inciso III do art. 2', quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso II
deste artigo.
........................................................................................................»

Art. 2' Os contratos por tempo determinado, celebrados:
I - com fundamento no art. 17 da Lei n' 8.620, de 5 de janeiro
de 1993, poderão ser prorrogado por doze meses;
II - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2',
inciso lI, da Lei n' 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março de 1998;
III - para atividades de análise e registro de marcas e patentes
pelo INPI, de que trata o art. 2', inciso VIII, da Lei n'' 8.745, de 1993,
poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de
1997.

Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.505-8, de 31 de outubro de 1996.
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Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 5º Fica revogado o parágrafo único do art. 5º da Lei nº
S.745, de 9 de dezembro de 1993.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175º da Independência e lOS'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Carlos Seixas
Luiz Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.513-4, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000,00,
para os fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta medida provisória
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado
no Anexo II desta medida provisória.
Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo IIl.
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Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.513-3, de 31 de outubro de 1996.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 30.11.1996, pág. 25437/25438.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.514-4, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor públoco estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização de instituições financeiras, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1e A redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos
estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional, no ãmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou transformação
em instituição não financeira, inclusive agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionário de Unidade da Federação.
§ 1º A extinção das instituições financeiras a que se refere o
caput deste artigo poderá dar-se por interméàio de processos de
incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
societária legalmente admitida.
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§ 2' O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funciona_
mento das agências de fomento previstas neste artigo.

Art. 2' A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respec_
tivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta medida
provisória.
Art. 3' Para os fins desta medida provisória, poderá a União, a
seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusiva,
mente para privatizá-la ou extingui-la;
II - financiar a extinção ou transformação da instituição financeira em instituição não financeira, quando realizada por seu
respectivo controlador;
III - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da instituição financeira;
N - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e
refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas as condições especificadas no art. 6', financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capitalização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização;
VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do Brasil.
§ l' A adoção das medidas previstas neste artigo será precedida
das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da Unidade
da Federação respectiva.
§ 2' Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros
contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as
condições e encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3' O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo será
precedido da assunção, pela Unidade da Federação, das dívidas de
responsabilidade das entidades por ela controladas.
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Art. 42 O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
privatizaçào da instituiçào financeira, de que trata o inciso III do
artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I -

autorização legislativa da Unidade da Federação para:

a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da

respectiva instituição financeira;
b) a utilização do produto da privatização no pagamento do financiamento ou refinanciamento de que tratam os incisos III e IV do artigo
anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com esta;
c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de sua
propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada; ou

II - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei nº 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.

Art. 5· O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:
I - contar exclusivamente com a garantia da União;
II - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso II deste artigo sejam representadas por títulos da dívida
pública mobiliária federal, negociados em leilões competitivos, o valor
nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte por
cento o montante garantido.

Art. 6º Nas hipóteses dos incisos IH e V do art. 3º, quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a Unidade da
Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição
financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu controle, a participação da União e do Banco Central do Brasil não poderá
ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a
Unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas,
envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em montante pelo
menos equivalente ao da participação da União:
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I - quitação antecipada de dividas do controlador e de entidades por este controladas junto à instituição financeira;
II - assunção de dividas de instituição financeira junto a
terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em
balanço, incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;
III - capitalização da instituição financeira.
Art. 7' Quando a participação da União se der exclusivamente
mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 3', a aquisição
dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização
legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira
ou sua transformação em instituição não financeira.
Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja extinta,
ou transformada em instituição não financeira, o contrato de refinanciamento deverá prever a entrega, pela Unidade da Federação, de
ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a,
no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado, para fins de
posterior amortização.
Art. 8' Nos casos de que tratam o art. 6' e o parágrafo único do
art. 7', a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:

I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de
saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de
assegurar sua profissionalização;
II - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal do
Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento
da instituição financeira.
Art. 9' A União pagará as aquisições de controle e de créditos e
concederá os financiamentos de que trata o art. 3', com títulos de
emissão do Tesouro Nacional, com prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ouvido o Ministério
do Planejamento e Orçamento.
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Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
tennOS do caput deste artigo, quando detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. 10. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art. 4Q,
o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional,
em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente ou
em títulos da dívida pública federal.
Parágrafo úuico. Títulos e créditos não compreendidos no caput
deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da
instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por
títulos da dívida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro
Nacional.

Art. 11. Na hipótese do inciso 11 do art. 4 o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela Uuião na
quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento concedido com base nesta medida provisória.
Q

,

Art. 12. Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
tenham seu controle adquirido na forma do art. 3Q, inciso I, bem assim
daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei nQ 2.321, de 1987.
Art. 13. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, à vinculação de receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155,
157 e 159, inciso I, letra a, e inciso 11, da Constituição, bem assim,
quando for o caso, ações representativas do controle acionário da
instituição financeira.
Art. 14. Os contratos de financiamento ou refinanciamento de
que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias
e contragarantias referidas no artigo anterior.
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l-estar O Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas
próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos, com os acréscimos legais e contratuais;
II - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos
a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores
à sua celebração;
III - que, na hipótese de não transferência do controle aciona,
rio da instituição ou da não transformação em instituição não finan,
ceira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela distr],
buídos ao controlador serão utilizados para a amortização das obrigações financeiras previstas no contrato.
Art. 15. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedade de Unidade da Federação em
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medída
provisória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será
estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores
independentes contratados pelas partes.
Art. 16. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de captação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demais
cominações legais ou contratuais.
Art. 17. Os contratos de financiamento ou refinanciamento decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 30 de
junho de 1997.
Art. 18. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização
das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido com
base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desaproCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilía, v. 188, n. 11, p. 5729-6019, novo 1996
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priadas, conforme as disposições do Decreto-Lei nº 2.321, de 1987, e
de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de
Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.

Art. 19. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação dos
empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados programas.
Art. 20. No processo de redução da participação do setor público
estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar
as instituições financeiras federais a assumir os passivos detidos
junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ 1º A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença
existente entre o valor a ser recebido da instituição financeira
estadual e de seu controlador em decorrência da operação e o valor
a ser pago ao Banco Central do Brasil pelos recursos obtidos em
linha de financiamento especifica para dar suporte aos passivos
assumidos.

§ 2º A equalização de que trata o parágrafo anterior observará
o previsto no art. 9º.

Art. 21. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 22. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.514-3, de 31 de outubro de 1996.
Art. 23. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.517-3, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Concede subvenção econômica ao preço
do óleo diesel consumido por embarcações
pesqueiras nacionais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção
econômica ao preço do óleo diesel adquirido para o abastecimento de
embarcações pesqueiras nacionais, limitada ao valor da diferença
entre 08 valores pagos por embarcações pesqueiras nacionais e estrangeiras.
Parágrafo único. O Poder Executivo disciplinará as condições
operacionais para o pagamento e controle da subvenção de que trata
este artigo.

Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.517-2, de 31 de outubro de 1996.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
Francisco Dornelles
Raimundo Brito
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.525-1, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996
Altera a redação dos arts. 14, 18, 34, 44
e 49 da Lei n' 9.082, de 25 de julho de 1995,
e do art. 35 da Lei n' 9.293, de 15 de julho de
1996, que dispõem, respectivamente, sobre as
diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" Os arts. 14, 18,34,44 e 49 da Lei n? 9.082, de 25 de julho
de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14

.

§ 3" Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação origínal.»

"Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para os Estados, Distrito
Federal ou Municípios, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na
forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de
recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação específica e as repartições de receitas tributárias e as
destinadas a atender a estado de calamidade pública legalmente
reconhecido mediante ato ministerial, e dependerão da unidade
beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento
original que:
...•......•.......•............•......•......................................••...........•.............»

"Art. 34

.
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VIII - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996:
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo.
........................................................................................................})

«Art. 44

.

«Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo
não se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de
débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), e da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e assumidos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).»
«Art. 49. .

..

§ 4º Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo
as dotações para atendimento de despesas com:

I -

pessoal e encargos sociais;

II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;
III -

pagamento do serviço da dívida:

IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito supervisão do Ministério da Fazenda;
VI -

recursos sob

o Sistema Nacional de Defesa Civil;

VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
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IX -

os subprojetos e subatividades financiados com do-

ações;

xXI -

a atividade Crédito para Reforma Agrária;
pagamento a bolsas de estudo;

XII - pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei n Q 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XII1 - pagamento de despesas com alimentação, no àmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no àmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV - pagamento de compromissos contratuais no exteríor.»
Art. 2Q O art. 35 da Lei n" 9.293, de 15 de julho de 1996, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 35
.

IX - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no Anexo da Lei
Complementar n Q 87, de 13 de setembro de 1996.
.....................................................................................................•..»

Art. 3Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.525, de 30 de outubro de 1996.
Art. 4Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
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RESOLUÇÃO DO CONGRESSO
NACIONAL

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do parágrafo
único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 1, DE 1996-CN
Dispõe sobre a Representação Brasileira
na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul.

O CONGRESSO NACIONAL resolve:

Art. 1Q A Representação Brasileira na Comissão Parlamentar
do Mercosul é integrada por dezesseis titulares e dezesseis suplentes,
com representação paritária da Cãmara dos Deputados e do Senado
Federal, sendo os seus integrantes, com mandato de dois anos,
designados, na forma estabelecida nos respectivos Regimentos Internos, ao início da primeira e da terceira Sessões Legislativas Ordinárias de cada Legislatura.
Parágrafo único. Os Presidentes das Comissões de Relações
Exteriores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal são membros natos da Representação Brasileira na Comissão Parlamentar do
Mercosul.
Art. 2Q Caberá à Representação:
I - apresentar relatório sobre todas as matérias de interesse
do Mercosul que venham a ser submetidas ao Congresso Nacional;
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II - emitir relatório circunstanciado sobre as informações encaminhadas ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo retratando
a evolução do Mercado Comum, conforme o disposto no artigo 24 do
Tratado de Assunção;
11I - apresentar, à deliberação da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, proposições que devam, nos termos do disposto no
artigo 26 do Protocolo de Ouro Preto, constituir recomendações ao
Conselho do Mercado Comum.
§ l' Para os fins do disposto nos incisos I e II as matérias serão
encaminhadas, preliminarmente, à representação, sem prejuízo de
sua apreciação pelas comissões competentes da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, conforme o disposto nos respectivos
Regimentos Internos.
§ 2' A Representação terá quinze dias, contados do recebimento
da matéria, para emitir o seu relatório, o qual servirá de subsídio para
o estudo das demais comissões incumbidas de seu exame e parecer.

Art. 3' Além do disposto nos artigos anteriores, e para as providências que se fizerem necessárias junto à autoridade competente,
a Representação Brasileira na Comissão Parlamentar do Mercosul
deverá acompanhar junto aos órgãos do Poder Executivo, todas as
providências por eles adotadas e que possam, direta ou indiretamente
ser de interesse do Mercosul.
Art. 4' Os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal instituirão, nos moldes dos órgãos de apoio às comissões
técnicas, uma Secretaria de apoio à Representação, a ser instalada
em dependência do edifício do Congresso Nacional, fornecendo, para
tanto, pessoal, recrutado entre os servidores das duas Casas e material necessário ao desenvolvimento de suas atividades.
Art. 5' Esta resolução entra em vigor na datade sua publicação.
Art. 6' Revogam-se a Resolução n' 2, de 1992-CN e demais
disposições em contrário.
Senado Federal, 21 de novembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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RESOLUÇÕES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 80, DE 1996
Suspende a execução do art. 276 da Lei
n' 3.999, de 29 de dezembro de 1972 - Código Tributário do Município de Santo André,
do Estado de São Paulo.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º É suspensa a execução do art. 276 da Lei nº 3.999, de 29
de dezembro de 1972, do Município de Santo André, do Estado de São
Paulo.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 18 de novembro de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6023-6035, novo 1996

6024
Faço 'saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 81, DE 1996
Suspende a execução do art. 2~ §§ 1'1, 2 2
e 3', da Lei n" 7.588, de 1989, e dos arts. 10
e 12 da Lei nº 7.802, de 1989, todos do Estado
de Santa Catarina.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É suspensa a execução do art. 2º, §§ 1º, 2º e 3', da Lei
n" 7.588, de 1989, e dos arts. 10 e 12 da Lei n' 7.802, de 1989, todos
do Estado de Santa Catarina, por terem sido declarados inconstitucionais, por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal na Ação
Originária n' 280-0/320, conforme comunicação feita por aquela Corte, nos termos do Ofício n' 219-PIMC, de 5 de fevereiro de 1996.
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
benado Federal, 18 de novembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 82, DE 1996 (*)
Suspende, em parte, a execução da Lei
nº 7.713, de 29 de dezembro de 1988, no que
diz respeito à expressão o acionista contida
no seu art. 35.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É suspensa a execução do art. 35 da Lei n' 7.713, de 29 de
dezembro de 1988,no que diz respeito à expressão o acionista nele contida.
(*)

Republicada no DO de 22.11.1996 (pág. 6313 desta obra).
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Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 18 de novembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 83, DE 1996
Autoriza o Estado de Sergipe a emitir,
através de ofertas públicas, Letras Ftnonceíras do Tesouro do Estado de Sergipe (LFTSE), destinando-se os recursos ao giro de sua
divida mobiliária com vencimento tW segundo semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º É o Estado de Sergipe autorizado a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Sergipe (LFT-SE), para giro
de sua dívida mobiliária com vencimento no segundo semestre de
1996.
Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substitnidos, atualizados nos termos do art. 16, § 7º, da-Resolução nO 69, de 1995, do Senado Federal, equivalente à rolagem de
100% (cem por cento) de sua dívida mobiliária vencivel no segundo
semestre de 1996;
b) modalidade: nominativa-transferível;
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c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (LFT), criadas pelo Decreto-Lei n Q 2.376, de 25 de novembro
de 1987;
d) prazo: quatro anos;
e) valor nominal: R$ 1.000,00 (um mil reais) - Cetip;

f> características dos títulos a serem substituídos:
Cetip
Título

Vencimento

Quantidade

N

20.11.96

90.000.000

N

20.11.96

20.705.000

g) previsão de colocaçãoe vencimento dos títulos a serem emitidos:
Cetíp
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

20.11.96

20.11.2000

N

20.11.1996

20.11.96

20.11.2000

N

20.11.1996

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos
da Resolução n Q 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central
do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n Q 3.194, de 30 de junho de 1992.

Art. 3Q A autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos
e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 4Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 188, n. 11, p. 6023-6035, novo 1996
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 85, DE 1996
Autoriza a Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM) a contratar
operação de crédito externo junto a um consórcio de bancos liderados pelo Société Générale, com contragarantia do Estado de São
Paulo, destinada ao financiamento, parcial,
do Programa de Reequipamento da Malha
Ferroviária da Região Metropolitana do Estado de São Paulo; e autoriza a República
Federativa do Brasil a conceder garantia
referente à mesma operação.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 10 É a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM)
autorizada a contratar operação de crédito externo, com contragarantia do Estado de São Paulo, com as seguintes características:
a) valor: equivalente a até US$ 171,000.00 (cento e setenta e um
milhões de dólares norte-americanos), sendo:

- US$ 157,617,881.00 (cento e cinqüenta e sete milhões, seiscentos e dezessete mil, oitocentos e oitenta e um dólares norte-americanos) referentes a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor dos bens
e serviços de origem espanhola e assimilada;
- US$ 11,882,119.00 (onze milhões, oitocentos e oitenta e dois
mil, cento e dezenove. dólares norte-americanos) referentes a 85%
(oitenta e cinco por cento) do prêmio de seguro de crédito Cesce;
- US$ 1,500,000.00 (um milhão e quinhentos mil dólares norte-americanos) referentes à Cost Overruns (custos pagáveis ao exportador em relação a bens ou serviços relativos ao contrato de fornecimento cujo valor esteja além do valor previsto naquele contrato);
b) juros: de acordo com a Organização para Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Instituto de Crédito Oficial
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(lCO), baseados na Commercial Interest Reference Rate (CIRR), fixados na data da assinatura do contrato de financiamento, incidentes
sobre o saldo devedor do principal, a partir de cada desembolso;
c) prêmio de seguro de crédito: 8,76% (oito vírgula setenta e seis
por cento) fIat sobre o valor desembolsado, incluídos no valor do
principal financiado;

d) Comissão de Compromisso (commitment fee): 0,40% a.a. (zero
vírgula quarenta por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado,
contado a partir do trigésimo dia após a assinatura do contrato de
financiamento;
e) Comissão de Administração (management fee): 0,40% (zero
vírgula quarenta por cento) fIat sobre o valor total do financiamento;

fJ Despesas Gerais: as razoáveis, limitadas a US$ 85,000.00
(oitenta e cinco mil dólares norte-americanos);
g) período de desembolso: trinta e cinco meses contados da data
de entrada em eficácia do contrato de fornecimento;

h) condições de pagamento:

- down paiment: em percentual de 15% (quinze por cento), após
a emissão das guias de importação para aquisição de bens ou após a
emissão do certificado de autorização, no caso de importação de
serviços;
- principal: em vinte parcelas semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira seis meses após o trigésimo mês da data
de início de eficácia do contrato de fornecimento;
-

juros: semestralmente vencidos;

- prêmio de seguro de crédito: 15% (quinze por cento) após a
emissão do certificado de autorização e 85% (oitenta e cinco por cento)
incluídos no valor do principal financiado;

- commitment fee: semestralmente vencida, sendo a primeira
parcela após a emissão do certificado de autorização;
- management fee: em uma única parcela, na data da assinatura do contrato de financiamento, após a emissão do certificado de
autorização;
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despesas gerais: após a emissão do certificado de autorização,
mediante comprovação, devendo ser pagas em reais, exceto aquelas
incorridas no exterior que só possam ser pagas em moeda estrangeira.

Art. 2" É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operação de crédito externo de que trata O art. 1"desta
resolução.
Art. 3" A contratação da operação de crédito a que se refere o
art. 1" deverá efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e quarenta
dias contados da data da publicação desta resolução.

Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de novembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 86, DE 1996
Autoriza o Município de Juiz de Fora
(MG) a conceder garantia à operação de crédito a ser contratada pela Cía. de Saneamento e Pesquisa do Meio Ambiente (Ceeoma),
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), com intermediação do Banco do Brasil 8A., no valor de
R$ 2.948.172,00 (dois milhões, novecentos e
quarenta e oito mil, cento e setenta e dois
reais).

O SENADO FEDERAL resolve;

Art. I" É o Município de Juiz de Fora (MG) autorizado, nos
termos da Resolução n' 69, de 1995, do Senado Federal, a conceder
garantia à operação de crédito a ser contratada pela Cía de SaneaCaI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6023-6035, novo 1996
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mento e Pesquisa do Meio Ambiente (Cesama), junto ao Banco Na.
cional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com inter.
mediação do Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 2.948.172,00 (dois
milhões, novecentos e quarenta e oito mil, cento e setenta e dois reais).
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo serão destí,
nados ao custeio de parte das obras de construção da subadutora que
atenderá a Zona Sul e parte alta do Muuicípio.
Art. 2º A operação de crédito referida no artigo anterior terá as
seguíntes características e condições financeiras:
a) valor pretendido: R$ 2.948.172,00;
b) encargos:

- taxa de juros: de 6% a.a, (seis por cento ao ano);
- indexador: taxa de juros de longo prazo TJLP;
c) destinação dos recursos: custeio de parte das obras de construção da subadutora que atenderá a Zona Sul e parte alta do
Município;
d) condições de pagamento:

- do principal: em sessenta parcelas mensais, incluídos quinze
meses de carência;
- dos juros: exigíveis trimestralmente no período de carência e
mensalmente no período de amortização;
e) garantia: cotas do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM);

fJ contragarantia: direitos creditórios do produto da tarifa cobrada pela Cesama.
Art. 39 Esta autorização deverá ser exercida no prazo máximo
de duzentos e setenta dias contados da data de sua publicação.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de novembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasilia, v. 188, n. 11,p. 6023-6035, novo 1996

6031
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 87, DE 1996
Autoriza a União a prestar garantia
em operação de crédito externo a ser contratada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDESJ,
com o Banco lnteramerícano de Desenvolvimento (BID), no valor equivalente a até
US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de
dólares norte-americanos) de principal, destinando-se os recursos ao financiamento parcial do Programa de Crédito Global M ultísetoríal.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É a União autorizada, nos termos da Resolução nº 96, de
1989, a prestar garantia na operação de crédito externo a ser contratada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor equivalente a até US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de
dólares norte-americanos) de principal, destinando-se os recursos ao
financiamento parcial do Programa de Crédito Global Multisetorial.
Art. 2º A operação de crédito externo tem as seguintes características:
a) mutuário: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES);
b) mutuante: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) contragarantia: lote de 2.732.821.622 (dois bilhões, setecentos
e trinta e dois milhões, oitocentos e vinte e um mil, seiscentos e vinte
e duas) ações da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), da
Classe ON, a serem custodiadas no Banco do Brasil S.A.;
e) natureza da operação: empréstimo externo;
fJ valor: equivalente a até US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões
de dólares norte-americanos) de principal;
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g) finalidade: financiar parcialmente o Programa de Crédito
Global Multisetorial;
h) juros: incidentes sobre os saldos devedores diários do empréstimo a uma taxa anual determinada, para cada semestre, pelo custo
de empréstimos qualificados tomados pelo BID durante o semestre
anterior, acrescida de margem razoável, expressa em termos de
percentagem anual, que o BID fixará periodicamente, de acordo com
sua política de taxa de juros:
i) comissão de crédito: 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por
cento) sobre o saldo não desembolsado do financiamento, contada a
partir de sessenta dias da data da assinatura do contrato;
j) condições de pagamento:
- do principal: o empréstimo deverá Ser amortizado pelo mutuário
mediante o pagamento de prestações semestrais consecutivas e, tanto
quanto possível, iguais; a primeira prestação deverá Ser paga na primeira data em que deve ser efetuado o pagamento dos juros, uma vez
transcorridos seis meses contados da data prevísta para o desembolso
final do empréstimo e, a última, em 12 de dezembro de 2015;
- dos juros: semestralmente, em 12 de junho e 12 de dezembro
de cada ano, a partir da data da assinatura do contrato;
- da comissão de crédito: semestralmente, nas mesmas datas
estipuladas para o pagamento dos juros;
I) taxa de inspeção e vígilância: do valor do financiamento destinar-se-á a quantia de US$ 3,000,000.00 (três milhões de dólares
norte-americanos) para atender despesas de inspeção e supervísão
geral do credor; essa quantia será desembolsada em prestações trimestrais, tanto quanto possível iguais, ingressando nas contas do
credor independentemente de solicitação do mutuário.
Art. 3Q A prestação da garantia pela União deverá efetivar-se
no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias contado da data da
publicação desta resolução.
Art. 4Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de novembro de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N 88, DE 1996
Autoriza o Estado de São Paulo a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
São Paulo (LFTP), cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária vencível
no segundo semestre de 1996.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 10 É o Estado de São Paulo autorizado a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP), cujos recursos serão destinados ao giro da divida mobiliária vencivel no segundo
semestre de 1996.

Art. 2' A emissão de títulos referida no artigo anterior deverá
ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: equivalente a 98% (noventa e oito por cento) do
valor das LFTP vincendas no segundo semestre de 1996;
b) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n' 2.376, de 25 de novembro de 1987;
c) modalidade: nominativa-transferível;
d) prazo: até cento e vinte meses;
e) valor nominal unitário: R$ 1,00 (um real);
f) características dos títulos a serem substituídos:
Número do Selic

Vencimento

521825

15.12.1996

Quantidade
77.664.568.121

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Data-Base

Colocação

16.12.1996

15.12.2001

12.12.1996

h) forma de colocação: ofertas públicas, nos termos da Resolução
n" 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil.
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Art. 3" A operação deverá efetivar-se no prazo máximo de duzentos e setenta dias contado da data da publicação desta resolução.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de novembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N 89, DE 1996
Autoriza a Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro (ES) a contratar operação
de crédito junto à Caixa Econômica Federal,
no valor de R$ 121.945,56 (cento e vinte e um
mil, novecentos e quarenta e cinco reais e
cinqüenta e seis centavos), destinada à ampliação do sistema de abastecimento de água
da sede do município.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É a prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro (ES)
autorizada, nos termos da Resolução n" 69, de 1995, do Senado
Federal, a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica
Federal, com recursos do FGTS.
Art. 2" A operação referida no artigo anterior deverá obedecer
às seguintes caracteristicas:
a) valor pretendido: R$ 121.945,56 (cento e vinte e um mil,
novecentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos), a
preços de 8 de abril de 1996;
b) encargos:
- juros: 5% a.a. (cinco por cento ao ano);
- taxa de risco de crédito: 1% (um por cento) do valor do
financiamento;
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- taxa de administração: 1% (um por cento) do valor do financiamento;
c) atualização do saldo devedor: de acordo com a variação do
índice de atualização do FGTS;
d) destinação dos recursos: ampliação do sistema de abastecimento de água da sede do município;
e) condições de pagamento:
- principal: em cento e oitenta prestações mensais, após carência de dez meses;
- juros: mensalmente, inclusive no período de carência;
f) garantia: vinculação do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM).
Art. 3" A contratação da operação de crédito deverá efetivar-se
no prazo máximo de duzentos e setenta dias contado da data da
publicação desta resolução.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de novembro de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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DECRETOS

DECRETO N" 2.056, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1996
Aprova o Regimento do Serviço Móvel
Celular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n" 9.295, de 19 de julho de 1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aprovado o Regulamento do Serviço Móvel Celular,
que com este baixa.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
as estabelecidas no Decreto-Lei n" 1.719, de 28 de novembro de 1995,
relativamente ao serviço objeto deste regulamento.
Brasília, 4 de novembro de 1996; 175" da Independência 108" da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
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REGULAMENTO DO SERVIÇO MÓVEL CELULAR
CAPÍTULO I
Das Generalidades
Art. 1" Este regulamento dispõe sobre o Serviço Móvel Celular, instituído pela Lei n" 9.295, de 19 de julho de 1996, como serviço
de telecomunicações móvel terrestre, aberto à correspondência
pública, que utiliza sistema de radiocomunicações com técnica
celular, interconectado à rede pública de telecomunicações e acessado por meio de terminais portáteis, transportáveis ou veiculares,
de uso individual.
Art. 2" As condições para concessão, exploração e uso do Serviço
Móvel Celular subordinam-se à legislação de telecomunicações, às
Leis n"S.666, de 21 de junho de 1993, n" 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, n" 9.074, de 7 de julho de 1995, e n? 9.295/96, aos tratados,
acordos e atos internacionais, a este regulamento e às normas complementares baixadas pelo Ministério das Comunicações.
Art. 3" A concessão para exploração do Serviço Móvel Celular
será outorgada, em ato do Presidente da República, pelo prazo de
quinze anos, renovável por iguais períodos.
Art. 4" O Ministério das Comunicações, nos termos do art. 14
da Lei n" 9.295/96, cobrará das concessionárias pelo direito de exploração do Serviço Móvel Celular e pelo uso de radiofreqüências associadas.
Art. 5" O Serviço Móvel Celular deve ser prestado, sem exclusividade, sob o regime de concessão, em áreas geográficas delimitadas
do território nacional.
Art. 6" O Ministério das Comunicações dispensará às concessionárias do Serviço Móvel Celular tratamento equânime e não discriminatório e propiciará as condições para o estabelecimento de
ambiente de justa competição na exploração do serviço.
Art. 7" O Ministério das Comunicações estabelecerá, em normas complementares, as definições necessárias à aplicação adequada
das regras de exploração do Serviço Móvel Celular.
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CAPÍTULO II
Da Competência
Art. 8º Compete ao Ministério das Comunicações:
I -

estabelecer as normas complementares do serviço;

II - celebrar o contrato de concessão para exploração do serviço, observadas as disposições da regulamentação pertinente; e
III - fiscalizar a exploração do serviço, em todo o território
nacional, no que disser respeito à observância da legislação de telecomunicações, dos regulamentos, das normas e das obrigações contraídas pelas concessionárias nos termos dos contratos de concessão.
CAPÍTULO III
Do Processo de Outorga

Seção!
Do Inicio do Processo
Art. 9º O processo de outorga de concessão para exploração do
Serviço Móvel Celular será instaurado pelo Ministério das Comunicações, mediante licitação, na modalidade de concorrência devendo
conter requisitos que propiciem a diversidade de controle societário
das entidades exploradoras, de modo a incentivar a competição, em
cumprimento ao disposto no art. 12 da Lei nº 9.295/96.
Art. 10. Em licitação para outorga de concessão para exploração do Serviço Móvel Celular, serão desconsideradas propostas, para
uma mesma área de concessão, de pessoas jurídicas que:
I - consorciadas, participem por intermédio de mais de um
consórcio ou também isoladamente;
II -

sejam coligadas a outra participante;

III - sejam exploradoras do Serviço Móvel Celular em área ou
parte de área de concessão objeto da licitação; ou
IV - sejam coligadas, controladoras ou controladas de entidade exploradora de Serviço Móvel Celular em área ou parte de área de
concessão objeto da licitação.
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§ 1· Para os fins deste regulamento, uma pessoa jurídica será
considerada coligada a outra se uma detiver, direta ou indiretamente,
pelo menos, vinte por cento de participação no capital votante da
outra, ou se o capital votante de ambas for detido, direta ou indiretamente, em, pelo menos, vinte por cento por uma mesma pessoa
natural ou jurídica. Caso haja participação de forma sucessiva em
várias pessoas jurídicas, deve-se calcular o valor final da participação
por intermédio da composição das frações percentuais de controle em
cada pessoa jurídica da linha de encadeamento.
§ 2· O Ministério das Comunicações poderá estabelecer, em
normas complementares ou em edital de licitação, outras condições
para participação em processo de outorga de concessão para exploração do Serviço Móvel Celular.

Seção II
Da Elaboração do Edital

Art. 11. O edital de licitação será elaborado pelo Ministério das
Comunicações, observados, no que couber, os critérios e as normas
gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá,
especialmente:
I
II

objeto, metas e prazos da concessão;
referências à regulamentação pertinente;

III

características técnicas do serviço;

IV

áreas de concessão do serviço;

V
descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço;
VI - valor e condições de pagamento pelo direito de exploração do serviço e pelo uso de radiofreqüências associadas;
VII - prazos para recebimento das propostas, julgamento da
licitação e assinatura do contrato;
VIII - prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos
interessados, os dados, estudos e projetos necessários à elaboração
dos orçamentos e apresentação das propostas;
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IX - critérios e relação de documentos exigidos para a aferição da qualificação técnica, da qualificação econômico-financeira, da
habilitação jurídica e da regularidade fiscal;
X - direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação a al terações e expansões a serem realizadas no
futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço;
XI - critérios de reajuste e revisão da tarifa;
XII - critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem
utilizados no julgamento das propostas;
XIII - indicação dos bens reversíveis;
XIV - características dos bens reversíveis e condições em que
estes serão postos à disposição, nos casos em que houver sido extinta
a concessão anterior;
XV - condições de liderança da empresa responsável, na hipótese em que for permitida a participação de empresas em consórcio; e
XVI - minuta do contrato de concessão, observado o disposto
no art. 26.
Art. 12. O Ministério das Comunicações, nos termos do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 9.295/96, poderá adotar, nos editais
publicados até 19 de julho de 1999, limites na composição do capital
das entidades interessadas, assegurando que, pelo menos, 51% do
capital votante pertençam, direta ou indiretamente, a brasileiros.
Parágrafo único. No caso de consórcio, o limite a que se refere este
artigo aplicar-se-á tão-somente, à empresa a ser constituída antes da
celebração do contrato de concessão, conforme inciso V do art. 18 deste
regulamento.
Seção III
Da Habilitação

Art. 13. Para habilitação nas licitações exigir-se-à dos interessados, exclusivamente, documentação relativa à:
I
habilitação jurídica;
II
qualificação técnica;
III
qualificação econômico-financeira; e
IV
regularidade fiscal.
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Art. 14. A documentação relativa à habilitação jurídica, confor,
me o caso, consistirá em:
I -

registro comercial, no caso de empresa individual;

II - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores, bem como a composição acionária do
controle societário; e
III - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício.

Art. 15. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I -

registro ou inscrição na entidade profissional competente;

II - comprovação de aptidão, por certidão, atestado ou declaração, para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e
indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a realização
do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação; e

IV -

metodologia de execução.

Parágrafo único. O Ministério das Comunicações estabelecerá
em edital os critérios, os indicadores, as fórmulas e os parâmetros a
serem utilizados na avaliação das metodologias de execução a serem
apresentadas pelas proponentes.
Art. 16. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á:
I - ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios;
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II - à certidão negativa de falência ou concordata expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; e

II! - à garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos
no caput e no § 1Q do art. 56 da Lei n Q 8.666/93, limitada a um por
cento do valor estimado para a realização do empreendimento relativo
ao objeto licitado.
§ 1Q A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da
capacidade financeira da proponente com vista aos compromissos que
terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada e
exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de
rentabilidade ou de lucratividade.
§ 2Q O Ministério das Comunicações poderá estabelecer, no
instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital núnimo
ou de patrimônio líquido mínimo, como dado objetivo de comprovação
da qualificação econômico-financeira das proponentes.
§ 3Q O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que
se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a dez por cento
do valor estimado para a realização do empreendimento, devendo
a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da
proposta.

§ 4Q Poderá ser exigida, ainda, relação dos compromissos assumidos pela proponente que importem diminuição da capacidade operativa
ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do
patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.
§ 5Q A comprovação da boa situação financeira da empresa será
feita de forma objetiva, mediante cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo
da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a
exigência de índices e valores não usualmente adotados para a correta
avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.
Art. 17. A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em:
I -

prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);
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U
provas de inscrição no cadastro de contribuintes, estadual
ou municipal, se houver, relativo à sede da entidade, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

lU - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Es.
tadual e Municipal da sede da proponente, ou outra equivalente, na
forma da lei; e
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao
Fundo de Garantia doTempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
Art. 18. Quando permitida a participação de consórcios, as em.
presas consorciadas deverão apresentar:

I - documento comprobatório, público ou particular, de constituição de consórcio, subscrito pelas consorciadas;
U - documento indicando a empresa que se responsabilizará
pelo consórcio;
lU - os documentos exigidos nos arts. 14 a 17 deste regulamento
por parte de cada consorciada, admitindo-se, para efeito de qualificação
técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciada e, para efeito
de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada
consorciada, na proporção de sua respectiva participação;

IV - termo de compromisso pelo qual se obriguem a manter,
até o final da licitação, a composição inicial do consórcio, que deverá,
igualmente, ser observada, inclusive no que se refere aos percentuais
de participação societária quando da constituição da empresa, caso
lhe seja adjudicado o objeto licitado; e
V - termo de compromisso em que se obriguem, se lhes for
adjudicado o objeto da licitação, a constituir empresa antes da celebração do contrato.
Art. 19. Os documentos necessários à habilitação poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

Parágrafo único. As empresas estrangeiras que não funcionem
no País, tanto quanto possível, atenderão às exigências deste artigo
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mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos
consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo tais
empresas ter representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.
Art. 20. Será considerada inabilitada a proponente que deixar
de apresentar qualquer dos documentos indicados nos arts. 14 a 17,
e, no caso de consórcios, também aqueles indicados no art. 18, ou que,
em os apresentando, não atendam à exigências do edital ou estejam
com falhas ou incorreções.
Parágrafo único. Será inabilitado o consórcio mesmo que apenas
um dos consorciados não atenda às exigências de habilitação, observado o inciso III do art. 18.

Art. 21. Ultrapassada a fase de habilitação dos proponentes e
abertas as propostas, não cabe inabilitá-las por motivo relacionado
com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só
conhecidos após o julgamento.
SeçãoN
Do Julgamento

Art. 22. O Ministério das Comunicações adotará, no julgamento da licitação, um dos critérios estabelecidos no art. 15 da Lei
n" 8.987/95, conforme dispuserem as normas complementares ou o
edital.
CAPÍTULO IV
Da Formalização da Outorga
Art. 23. A outorga para exploração do Serviço Móvel Celular
será formalizado mediante contrato de concessão, assinado pelo Ministro de Estado das Comunicações, observado o disposto no Capítulo
V deste regulamento.
Art. 24. O Ministério das Comunicações providenciará a publicação no Diário Oficial da União resumo do instrumento de contrato
ou de seus aditamentos, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem
ônus, como condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia
útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data.
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Art. 25. É facultado ao Ministério das Comunicações, quando o
convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar as demais proponentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou revogar, total ou parcialmente, a licitação.

CAPÍTULO V
Dos Contratos
Art. 26. São cláusulas essenciais dos contratos de concessão as
relativas a:
I
objeto, área e prazo da concessão;
II
modo, forma e condições de exploração do serviço;
III
critérios, indicadores, fórmulas e parámetros definidores da qualidade do serviço;
IV - condições de pagamento pelo direito de exploração do
serviço e pelo uso de radiofreqüências associadas;
V - tarifas do serviço, critérios e procedimentos para o seu
reajuste e revisão;
VI - direitos, garantias e obrigações do poder concedente e
da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e instalações;
VII - direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço;
VIII - vinculação da concessionária aos compromissos, termos, condições e valores da proposta apresentada na licitação;
IX - forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e das práticas de execução do serviço, bem como a
indicação dos órgãos competentes para exercê-la;
X - penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua forma de aplicação;
XI
casos de extinção da concessão;
XII - bens reversíveis;
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XIII - critérios para o cálculo e forma de pagamento das
indenizações devidas à concessionária, quando for o caso;
XIV
condições para prorrogação do contrato;
XV - condições para renovação do prazo da concessão;
XVI - obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de
contas da concessionária ao poder concedente;
XVII - exigência de publicação de demonstrações financeiras
periódicas da concessionária;
XVIII - foro e forma amigável de solução das divergências
contratuais.
Aut. 27. Plplicam-se aos contratos decorrentes do processo de
outorga de concessão estabelecido neste regulamento as normas
gerais pertinentes prevista nas Leis n' 8.987/95 e n' 8.666/93, especialmente quanto à formulação, alteração, execução e rescisão.
CPlPÍTULO VI
Da Instalação do Sistema de Telecomunicações
Art. 28. Pl instalação dos equipamentos e demais componentes
da rede do Serviço Móvel Celular requer a elaboração, por profissional
habilitado, de projeto de instalação compatível com as normas pertinentes baixadas pelo Ministério das Comunicações, demais condições
previstas no edital e no contrato de concessão, permanecendo sob a
posse da concessionária, que deverá torná-lo disponivel, a qualquer
tempo, ao Ministério das Comunicações.
Parágrafo único. Plinstalação do sistema, com as correspondentes edificações, torres e antenas, bem como a instalação de linhas
físicas em logradouros públicos, ficará condicionada ao cumprimento
pela concessionária das posturas municipais e outras exigências
legais pertinentes a cada local.
Art. 29. Antes de dar início à instalação do sistema, a concessionária deverá apresentar ao Ministério das Comunicações, com,
pelo menos, noventa dias de antecedência, resumo do projeto de
instalação, em formulários padronizados, devidamente preenchidos
e assinados por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (PlRT) e de qualquer outro documento
exigido em norma complementar.
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Art. 30. A concessionária, após a efetiva instalação do sistema,
requererá ao Ministério das Comunicações vistoria de suas estações
e a emissão das respectivas licenças para funcionamento, devendo
instruir o requerimento com termo de responsabilidade, assinado por
profissional habilitado, certificando a conformidade das instalações
com o correspondente projeto de instalação, com comprovante de
recolhimento de taxa de fiscalização e com a ART.
Art. 31. No decorrer do prazo para a instalação do sistema e
com a finalidade de testar os equipamentos, a concessionária poderá
operá-lo em caráter experimental, desde que solicite ao Ministério das
Comunicações, com antecedência de cinco dias, licença provisória
para funcionamento de estação.
Art. 32. A concessionária deverá apresentar ao Ministério das
Comunicações resumo dos projetos referentes às alterações e expansões de seus sistemas de telecomunicações, em formulários padronízados, devidamente preenchidos e assinados por profissional habílí.
tado, acompanhado de ART e de outros documentos eventualmente
exigidos em normas complementares.
Art. 33. Os equipamentos utilizados no Serviço Móvel Celular
deverão ser certificados pelo Ministério das Comunicações, de acordo
com as normas pertinentes.
CAPÍTULO VII
Da Exploração do Serviço
Art. 34. O Serviço Móvel Celular será explorado por empresa
constituída segundo as leis brasileiras, com sede e administração no
País, em conformidade com disposições de leis, regulamentos e normas complementares e demais obrigações contraídas em razão do
edital de licitação e do contrato de concessão.
Art. 35. É vedada a exploração do Serviço Móvel Celular em
uma mesma área geográfica por pessoas jurídicas coligadas ou por
pessoas jurídicas controladora e controlada.
Art. 36. O Ministério das Comunicações baixará normas relativas à exploração do Serviço Móvel Celular, que estabelecerão termos
e condições gerais, dentre outros e quando cabíveis, sobre:
I - áreas de concessão;
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II outras redes
III
IV
tarifas;
V

VI
VII
VIII
IX

interconexão entre redes do Serviço Móvel Celular e
de serviços de telecomunicações;
licenciamento de estações;
condições para estabelecimento, reajuste e revisão de

especificações técnicas e operacionais;
plano de numeração;
encaminhamento de tráfego;
direitos e obrigações do usuário do serviço; e
infrações e penalidades.

CAPÍTULO VIII
Do Serviço Adequado
Art. 37. A concessão para exploração do Serviço Móvel Celular
pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento das
necessidades de seus usuários, conforme estabelecido neste Regulamento, em normas complementares e no contrato de concessão.
Art. 38. Serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
§ 1e A atualidade compreende a modernidade das técnicas, dos
equipamentos, dos sistemas e das instalações e a sua conservação,
bem como a melhoria e expansão do serviço. .
§ 2º Não caracteriza descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:
a) motivada em face de razões de ordem técnica ou de segurança
das instalações; e
b) por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da
coletividade.
CAPÍTULO IX
Da Transferência da Concessão

Art. 39. A transferência da concessão ou do controle societário
da concessionária somente poderá ser autorizada após o decurso do
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prazo de sessenta meses, contado a partir do início da operação
comercial do serviço.
Parágrafo único. Para fins de obtenção da autorização de que
trata este artigo, a pretendente deverá:
a) atender às exigências de qualificação técníca, de qualificação
econômico-financeira, de habilitação jurídica e de regularidade fiscal
necessárias à assunção do serviço;
b) comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato de
concessão em vigor.

Art. 40. A transferência da concessão ou do controle societário
da concessionária, sem prévia anuência do poder concedente, implicará a caducidade da concessão.
Art. 41. Não se aplica o disposto no caput do art. 39 e na alínea
a do seu parágrafo único à hipótese prevista no parágrafo único do
art. 4· da Lei n· 9.295/96, e o disposto no caput do art. 39 à hipótese
prevista no art. 6· dessa mesma lei.

CAPÍTULO X
Da Renovação do Prazo da Concessão

Art. 42. O prazo da concessão para exploração do Serviço Móvel
Celular poderá, nos termos do art. 3· da Lei n· 9.295/96, ser renovado,
desde que a concessionária tenha cumprido as condições de concessão
e manifeste expresso interesse na renovação, pelo menos, trinta
meses antes de expirar o prazo da concessão.
Art. 43. A renovação do prazo de concessão para exploração do
Serviço Móvel Celular implicará no pagamento pela concessionária
pelo direito de exploração do Serviço e pelo uso de radiofreqüências
associadas.
§ 1· O valor do pagamento referido neste artigo deverá ser
acordado entre o Ministério das Comunicações e a concessionária,
pelo menos, 24 meses antes de expirar o prazo da concessão, levando-se em consideração as condições de prestação do Serviço à época
da renovação.
§ 2· Fica o Ministério das Comunicações autorizado a instaurar
novo processo de outorga de concessão para exploração do Serviço
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Móvel Celular, caso não se chegue a um acordo em até 24 meses antes
de expirar o prazo da concessão.
Art. 44. O Ministério das Comunicações estabelecerá a forma
de adaptação do serviço às normas supervenientes à outorga como
condição para sua renovação.
CAPÍTULO XI
Das Disposições Gerais
Art. 45. A concessionária do Serviço Móvel Celular sujeita-se
ao pagamento das taxas de fiscalização das telecomunicações previstas em lei.
Art. 46. As penalidades por infração às disposições deste regulamento estão previstas na legislação de telecomunicações e de concessões, e nas normas complementares do Ministério das Comunicações.
CAPÍTULO XII
Das Disposições Transitórias
Art. 47. Em cumprimento ao disposto no art. 4· da Lei n·
9.295/96, o Ministério das Comunicações dará início ao processo de
transformação, em concessões, do Serviço Móvel Celular, das permissões do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito outorgadas anteriormente à vigência da referida lei.

§ 1· Os contratos a serem firmados com as atuais permissionárias deverão conter condições similares às dos demais contratos de
concessão do Serviço Móvel Celular, respeitados os respectivos prazos
remanescentes.
§ 2· À medida que sejam constituídas as empresas que sucederão as atuais permissionárias na exploração do serviço, nos termos
do parágrafo único do art. 4· da Lei n· 9.295/96, o Ministério das
Comunicações adotará as providências visando à transferência das
concessões, observado o disposto no art. 41 deste regulamento.

Art. 48. Não se aplica às concessionárias constituídas nos termos do parágrafo único do art. 4· da Lei n· 9.295/96 a cobrança
prevista no art. 4· deste regulamento.
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DECRETO Nº 2.057, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1996
Dá nova redação ao art. 27 do Decreto
n" 63.704, de 29 de novembro de 1968, Regulamento da Lei de Prestação do Serviço
Militar pelos estudantes de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária e pelos
Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Yeterinários.

O PRESlDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O § 3º do art. 27 do Regulamento da Lei de Prestação do
Serviço Militar pelos estudantes de Medicina, Farmácia, Odontologia
e Veterinária e pelos Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários, aprovado pelo Decreto nº 63.704, de 29 de novembro de 1968,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 27

.

§ 3º A incorporação será realizada, anualmente, no primeiro bimestre do ano seguinte ao do término do curso.
........................................................................................................

})

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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DECRETO N° 2.058, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1996
Remaneja Cargos em Comissão do Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado para o Gabinete do Ministro de
Estado Extraordinário dos Esportes.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ibe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1° Ficam remanejados do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado para o Gabinete do Ministro de Estado
Extraordinário dos Esportes os seguintes cargos em comissão, oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal: um DAS
101.1 e quatro DAS 102.1.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
Edson Arantes do Nascimento

DECRETO N° 2.059, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a transferência para o Ministério da Justiça do acervo patrimonial
mobiliário da extinta Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência
(FCBIA), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que Ibe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Os bens móveis que remanescerem ao inventário da
extinta Fundação Centro Brasileiro para a Infáncia e Adolescência
(FCBIA) serão alocados ao uso do Ministério da Justiça.
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Art. 22 O Ministério da Justiça poderá, em nome da União,
alienar os bens móveis que não forem aproveitados em seus serviços,
cedê-los ou doá-los aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
onde tenham sua localização, a institnições de educação, de saúde ou
de assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da
lei, desde que já estejam na posse das referidas entidades, em razão
de convênios ou termos similares, firmados com a FCBIA anteriormente a sua extinção.

Art. 32 A doação dos bens móveis de que trata este decreto,
precedida de avaliação e destinada a finalidades sociais, se subordina
à existência de interesse público devidamente justificado.

Art. 42 O Ministério da Justiça indicará os órgãos e entidades
que irão absorver as atribuições da FCBIA, bem assim os imóveis
necessários ao desenvolvimento das atividades assumidas, a fim de
que o Ministério da Fazenda possa realizar a sua entrega, cessão ou
doação, nos termos da legislação em vigor.
Art. 5º O Ministro de Estado da Justiça poderá delegar competência ao Secretário Executivo para a prática dos atos de que trata
este decreto.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO Nº 2.060, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1996
Prorroga o prazo estabelecido no § 2'1 do
art. 1'1 do Decreto nº 1.778, de 9 de janeiro de
1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:

Art. 1" Fica prorrogado, até 4 de fevereiro de 1997, o prazo estabelecido no § 2" do art. 1" do Decreto n"1.778, de 9 de janeiro de 1996.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revoga-se o Decreto n? 1.975, de 5 de agosto de 1996.
Brasília, 5 de novembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N" 2.061, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a inclusão, no Programa
Nacional de Desestatização (PND), de aproveitamentos hidroelétricos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1" Ficam incluídos no Programa Nacional de Desestatização (PND), para os fins da Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990, os
seguintes aproveitamentos hidroelétricos:
I
Gerais;
11

Porto Estrela, no Rio Santo Antônio, Estado de Minas

Campos Novos, no Rio Canoas, Estado de Santa Catarina;
111
Cana Brava, no Rio Tocantins, Estado de Goiás;
IV
Gatos I, no Rio Formoso, Estado da Bahia;
V - Juba Zero, no Rio Juba, Estado do Mato Grosso;
VI - Queimado, no Rio Preto, Estado de Minas Gerais, Goiás
e Distrito Federal;
VII - Campinho, no Rio Jucu, Estado do Espírito Santo;
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VIII - Bonfante, no Rio Paraibuna, Estados de Minas Gerais
e Rio de Janeiro;
IX - Irapé, no Rio Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais;
X - Monte Serrat, no Rio Paraibuna, Estado de Minas Gerais;
XI - Ponte de Pedra, no Rio Correntes, Estados de Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul.
Parágrafo único. Os aproveitamentos Iúdroelétricos referidos
neste artigo serão explorados, mediante contrato de concessão, pelos
interessados vencedores das licitações respectivas, processadas na
conformidade da legislação específica.
Art. 2' O Ministério de Minas e Energia será o responsável, nos
termos do § 1", do art. 6', da Lei n? 8.031, de 12 de abril de 1990, na
sua atual redação, pela execução e acompanhamento dos procedimentos relacionados com a outorga das concessões para os aproveitamentos Iúdroelétricos a que se refere este decreto.
Art. 3' Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQTJE CARDOSO
Raimundo Brito
Antonio Kandir
DECRETO W 2.062, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1996
Acrescenta parágrafo único ao art. 2º do
Regulamento de Fiscalização de Produtos de
Uso Veterinário e dos Estabelecimentos que
os fabriquem e/ou comerciem, aprovado pelo
Decreto n' 1.66s2, de 6 de outubro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no Decreto-Lei n" 467, de 13 de fevereiro de 1969,
DECRETA:
Art. I" O art. 2' do Regulamento de Fiscalização de Produtos de
Uso Veterinário e dos Estabelecimentos que os fabriquem e/ou comerCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6037-6161, novo 1996
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ciem, aprovado pelo Decreto n" 1.662, de 6 de outubro de 1995, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
«Art. 2Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo único. Para os aditivos, suplementos, promotores, melhoradores da produção animal, inclusive as vitaminas,
minerais e aminoácidos, quando tiverem indicação e uso exclusivamente nutricional, prevalecerão as definições do Decreto
nQ76.986, de 6 de janeiro de 1976, e deverão ser registrados no
Departamento de Fiscalização e Fomento da Produção Animal,
da Secretaria de Desenvolvimento Rural (DFPA/SDR)."
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de novembro de 1996; 175Qda Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto

DECRETO NQ 2.063, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1996
Revoga o Decreto nº 74.102~ de 24 de
maio de 1974, que classifica os Parques de
Material Aeronáutico.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Q
Art. l Fica revogado o Decreto nO 74.102, de 24 de maio de
1974.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 1996; 175Qda Independência e 108°
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Lélio Viana Lôbo
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DECRETO N' 2.064, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1996
Promulga o Acordo Relativo à Cooperação Militar, celebrado entre o Governo da

República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Paraguai, em Assunção, em
24 de julho de 1995.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
.confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Paraguai firmaram, em Assunção, em
24 de julho de 1995, um Acordo Relativo à Cooperação Militar;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n' 92, de 11 de setembro de 1996,
publicado no Diário Oficial da União n' 178, de 12 de setembro de
1996;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 23 de outubro de
1996, nos termos do seu art. XII,
DECRETA:

Art. l' O Acordo Relativo à Cooperação Militar, firmado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em Assunção, em 24 de julho de 1995, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Sebastião do Rego Barros Netto

o anexo está publicado no DO de 12.11.1996, págs. 23437/23438.
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DECRETO Nº 2.065, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1996
Dispõe sobre as consignações em folha de
pagamento de servidores públicos civis da
Administração Federal direta. autárquica e
fundacional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I' As consignações em folha de pagamento de que trata o

art. 45 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos servidores
públicos civis ativos, inativos e pensionistas da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, são classificadas em:
I - compulsórias;
11 - facultativas.
§ I' Consignações compulsórias são os descontos e recolhimentos incidentes sobre a remuneração dos servidores efetuados por força
de lei, compreendendo:
a) contribuições para o Plano de Seguridade Social do Servidor
Público;
b) contribuições para a Previdência Social;
c) pensões alimentícias;
d) impostos sobre rendimentos do trabalho;
e) restituições e indenizações ao erário;
f) benefícios e auxílios prestados aos servidores pela Administração Pública Federal;
g) decisões judiciais ou administrativas;
h) mensalidades em favor de entidades sindicais, na forma do
art. 8', inciso IV, da Constituição, e do art. 240, alínea c, da Lei n'
8.112, de 1990;
i) outros descontos compulsórios instituídos por lei.
§ 2' Consignações facultativas são os descontos incidentes sobre a remuneração do servidor público civil da Administração Federal
direta, autárquica e fundacional que, mediante anuência da Adminis-
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tração, decorrem de contrato, acordo, convenção ou convênio entre o
consignante-servidor e o consignatário, tendo por objeto:
a) mensalidades instituídas para o custeio de entidades de classe, associações e clubes de servidores;
b) mensalidades em favor de cooperativas referidas no inciso V
do art. 2';
c) .contríbuições para planos de saúde patrocinados por consignatárias referidas nos incisos HI e VI do art.2';
d) contribuições previstas na Lei n? 6.435, de 15 de julho de
1977, patrocinadas por consignatárias referidas nos incisos HI e
IV do art. 2';
e) prêmios de seguros de vida dos servidores cobertos por consigo
natárias referidas nos incisos IH e IV do art. 2';
fJ taxas de ocupação de imóveis funcionais;
g) prestações referentes a aquisição de imóveis residenciais
adquiridos de entidades consignatárias referidas no inciso VH do
art.2Q ;
h) amortizações de empréstimos concedidos por consignatárias
referidas nos incisos IH, V e VIH do art. 2'.

Art. 2' Somente poderão ser admitidas como entidades consignatárias para efeito das consignações facultativas:
I - órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
H - entidades de classe, associações e clubes constituídos
exclusivamente para servidores públicos federais;

HI - entidades fechadas ou abertas de previdência privada,
que operem com planos de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda
mensal, previdência complementar e empréstimo;
IV - seguradoras que operem com planos de seguro de vida e
renda mensal;
V - cooperativas constituídas de acordo com a Lei n" 5.764, de
16 de dezembro de 1971, destinadas a atender aos servidores públicos
federais de um determinado órgão ou entidade da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
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VI
VII
VIII

entidades administradoras de planos de saúde;
entidades financiadoras de imóveis residenciais;
instituições federais oficiais de crédito.

§ 1º Poderão ser mantidas, no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape), as rubricas de descontos facultativos referentes a seguro de vida e planos de saúde dos servidores
patrocinados pelas consignatárias referidas na alínea h do § 1º do art.
1º e inciso II, deste artigo.
§ 2º As entidades referidas nos incisos II a VIII deste artigo
somente poderão ser aceitas como consignatárias, nos termos deste
decreto, se:
a) estiverem quites com os órgãos arrecadadores de contribuições
da seguridade social;
b) estiverem quites com os órgãos arrecadadores de tributos
federais;

c) se encontrarem devidamente cadastradas e adimplentes nos
respectivos órgãos públicos fiscalizadores de suas atividades finalísticas.
§ 3º As entidades referidas na alínea h do § 1º do art. 1" e nos
incisos II e V deste artigo deverão disponibilizar, quando solicitadas
pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado ou
pelos demais órgãos eentidades da Administração Pública Federal,
a qualquer tempo, seus cadastros de associados, para efeito de comprovação dos pré-requisitos para cadastramento no Siape.

Art. 3' Ressalvadas as consignações compulsórias, não poderão
ser admitidos descontos de valor inferior a um por cento do menor
vencimento básico do servidor público federal, com jornada de quarenta horas semanais.
Art. 4' As consignações compulsórias terão prioridade sobre as
facultativas.
§ 1" A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder ao valor equivalente a trinta por cento da
sua respectiva remuneração mensal, definida no inciso III do art. 1º
da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
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§ 2· Não será permitido o desconto de consignações facultativas
quando a soma destas com as compulsórias exceder a setenta por
cento da remuneração mensal do servidor.
§ 3· Caso a soma das consignações compulsórias e facultativas
exceda ao limite definido no parágrafo anterior, serão suspensos, até
atingir aquele limite, os descontos relativos a consignações facultativas de menores níveis de prioridade, conforme disposto a seguir:
a) amortização de empréstimos pessoais;
b) mensalidades para custeio de entidades de classe, associações
e cooperativas;

c) contribuições para previdência complementar ou renda mensal;
d) contribuições para planos de saúde;
e) contribuições para planos de pecúlio;
f) contribuições para seguro de vida;
g) amortização de financiamentos de imóveis residenciais;
h) taxas de ocupação de imóveis funcionais.
Art. 5· As consignações facultativas poderão ser canceladas:
I -

por interesse da administração;

II - por interesse da consignatária, expresso por meio de
solicitação formal encaminhada ao órgão setorial ou seccional de
recursos humanos;

III - a pedido do servidor, mediante expediente endereçado ao
órgão setorial de recursos humanos.
§ 1· Independentemente de contrato entre a consignatária e o
consignante, o pedido de cancelamento da consignação por parte deste
deverá ser atendido e comprovado na folha de pagamento imediatamente seguinte ao mês em que foi formalizado o pleito do servidor ou,
se já processada, na do mês imediatamente posterior.

§ 2· As consignações previstas na alínea h do § 2· do art. 1Q
somente poderão ser canceladas com a aquiescência do consignante
e da consignatária.
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§ 3" As consignações previstas na alínea h do § 1" do art. 1"
somente poderão ser canceladas a pedido dos servidores, após sua
desfiliação.

Art. 6" Os dirigentes de recursos humanos dos órgãos e entidades da Administração Federal direta, autárquica e fundacional somente poderão proceder a consignações facultativas na folha de
pagamento mediante a autorização prévia e formal do servidor e após
o cadastramento das respectivas rubricas de descontos junto ao órgão
central do Sistema de Pessoal Civil (Sipec).
§ 1" É da competência exclusiva dos dirigentes titulares das
unidades de recursos humanos dos órgãos setoriais e seccionais do
Sipec e encaminhamento de solicitações de cadastramento de rubricas de consignações no Siapo.
§ 2" A apresentação e o arquivamento do termo de autorização
do servidor na unidade setorial ou seccional de recursos humanos dos
órgãos e entidades do Sipec, para as consignações facultativas, é
condição fundamental para a inclusão dos descontos na folha de
pagamento processada pelo Siape.

Art. 7" Para cobertura dos custos de processamento de dados de
consignações facultativas, as entidades consignatárias contribuirão
com a quantia de R$ 0,40 (quarenta centavos) por linha impressa no
contracheque de cada servidor consignante.
§ 1" O recolhimento dos valores previstos no caput será processado automaticamente pelo Siape sob a forma de desconto incidente
sobre os valores brutos a serem repassados ou creditados às entidades
consignatárias, e recolhidos mensalmente ao Tesouro Nacional pelos
órgãos e entidades integrantes do Sipec.
§ 2" Os órgãos de que trata o inciso I do art. 2" são isentos da
contribuição a que se refere o caput deste artigo.

Art. 8" Não será permitida na folha processada pelo Siape, a
qualquer título, ressarcimentos, compensações, encontros de contas
ou acertos financeiros entre entidades consignatárias e consignados
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que impliquem quaisquer tipos de créditos nas fichas financeiras dos
servidores.
Art. 9' O encaminhamento de meios magnéticos para processamento fora das especificações ou dos prazos definidos pelo órgão
central do Sipec, implicará recusa ou exclusão das respectivas consignações na folha do mês.
Art. 10. A consignação em folha de pagamento não implica
co-responsabilidade dos órgãos e entidades da Administração Federal
direta, autárquica e fundacional por dívidas ou compromissos de
natureza pecuniária assumidos pelos servidores junto às entidades
consignatárias.
Art. 11. A sub-rogação, a qualquer título, da autorização para
consignação, a inserção de descontos não previstos neste decreto ou
não autorizados pelos servidores e pelos órgãos competentes, a utilização indevida da rubrica autorizada, e a não suspensão da consignação quando solicitada pelo servidor consignante implicará a suspensão sumária, temporária ou definitiva, da rubrica de consignação
no Siape, bem como a aplicação, pelo órgão central, setorial ou
seccional do Sipec, de sanções à entidade consignatária, na forma da
lei, e a abertura de sindicàncias para apuração dos ilícitos e das
responsabilidades administrativas na respectiva unidade de recursos
humanos.
Art. 12. O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado expedirá as instruções necessárias à execução deste decreto.
Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se os Decretos n's 1.903, de 10 de maio de
1996, e 1.955, de 11 de julho de 1996.
Brasília, 12 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO N" 2.066, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1996
Regulamenta o art. 92 da Lei n' 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre
a Licença para Desempenho de Mandato
Classista.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 92 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. 1" Ao servidor eleito para cumprimento de mandato em
cargo de direção ou representação em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da
categoria ou entidades fiscalizadoras da profissão poderá ser concedida licença sem remuneração do cargo efetivo, sendo-lhe assegurada
a contagem do tempo de serviço como se em efetivo exercicio estivesse,
exceto para promoção por merecimento.
Parágrafo único. A licença será concedida por prazo igual ao do
respectivo mandato.
Art. 2" Para a concessão da licença, deverão ser observados os
seguintes limites:
I - para entidades com 1.000 a 10.000 associados, um servidor;
II - para entidades com 10.001 a 30.000 associados, dois
servidores;
III - para entidades com mais de 30.000 associados, três
servidores.
Art. 3" As entidades referidas no art. 1" indicarão, para fins da
licença e observados os limites de que trata o art. 20, os servidores eleitos.
Art. 4" A concessão da licença é condicionada ao cadastramento
da entidade no Sistema Integrado de Administração de Recursos
Humanos (Siape),
Art. 5" Fica assegurado ao servidor licenciado até 15 de outubro
de 1996 a continuidade da licença para desempenho de mandato
classista até o final do respectivo mandato, na forma da legislação
anteriormente vigente.
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Art. 6· O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado baixará as orientações necessárias ao cumprimento das disposições contidas neste decreto.
Art. 7· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1996; 175· da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

DECRETO N· 2.067, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1996
Promulga o Protocolo de Cooperação e
Assistência Jurisdicional em Matéria Civil,
Comercial, Trabalhista e Administrativa.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa
foi assinado pelo Brasil em 27 de junho de 1992, no ãmbito do
Mercosul;
Considerando que o Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa
foi oportunamente submetido ao Congresso Nacional, que o aprovou
por meio do Decreto Legislativo n· 55, de 19 de abril de 1995;
Considerando que o ato em tela entrou em vigor internacional
em 17 de março de 1996;
Considerando que o Governo brasileiro depositou a Carta de
Ratificação do instrumento em epígrafe em 16 de fevereiro de 1996,
passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 17 de março de 1996,
na forma de seu art. 33,
DECRETA:
Art. 1" O Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em
Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, assinado em
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Las Lerias, em 27 dejunho de 1992, apenso por cópia ao presente decreto,
deverá ser executado e cumprido tão inteiramente comonele se contém.
Art. 2· O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1996; 175· da Independência e lOS
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 13.11.1996,págs. 23612123614.

DECRETO Nº 2.06S, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1996
Prorroga o prazo a que se refere o art. 2!!
do Decreto n" 2.027, de 11 de outubro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. S4, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1· O prazo a que se refere o art. 2· do Decreto n· 2.027, de
11 de outubro de' 1996, fica prorrogado até 14 de janeiro de 1997.
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1996; 175· da Independência e lOS·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO NQ 2.069, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1996
Dá nova redação aos arts. 81, 82 e 83 do
Regulamento do Código Nacional de Trônsi.
to, aprovado pelo Decreto n!! 62.127, de 16 de
janeiro de 1968.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Q
Art. 1 OS arts. 81, 82 e 83 do Regulamento do Código Nacional
de Trânsito, aprovado pelo Decreto nQ62.127, de 16 de janeiro de 1968,
passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 81. As dimensões autorizadas para veículos, com ou
Sem carga, são as seguintes:
I
largura máxima: 2,60m;
U - altura máxima: 4,40m;
lU - comprimento total:
a) veículos simples: 14,00m;
b) veículos articulados 18,15m;
c) veículos com reboque: 19,80m.
§ 1Q São fixados os seguintes limites para o comprimento
do balanço traseiro de veículos de transporte de passageiro e de
cargas:
I - nos veículos simples de transporte de carga, até sessenta por cento da distância entre os dois eixos, não podendo
exceder a 3,50m;
U -

nos veículos simples de transportes de passageiros:

a) com motor traseiro: até 62% da distância entre eixos;
b) com motor dianteiro: até 71% da distância entre eixos;

c) com motor central: até 66% da distância entre eixos.
Q
§ 2 A distância entre eixos prevista no parágrafo anterior
será medida de centro a centro das rodas dos eixos dos extremos.
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§ 3' Não é permitido o registro e o licenciamento de veículos
com dimensões excedentes aos limites fixados neste artigo, salvo
configuração que incorpore inovação tecnológica, devidamente
regulamentada pelo Conselho Nacional de Trãnsito.
§ 4º Os veículos em circulação com dimensões excedentes
aos limites fixados neste artigo poderão circular até o sucateamenta, mediante autorização específica, a ser regulamentada
pelo Conselho Nacional de Trãnsito.

§ 5' Não se sujeitam ao disposto nos parágrafos anteriores
os veículos especialmente projetados para o transporte de carga
indivisível de que trata o art. 85.»

"Art. 82. São fixados os seguintes limites máximos de peso
bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículos às
superfícies das vias públicas:
I - peso bruto total por unidade ou combinações de veículos: 45t;
II - peso bruto por eixo isolados: 10t;
III - peso bruto por conjunto de dois eixos em tandem,
quando a distância entre os dois planos verticais que contenham
os centros das rodas for superior a 1,20m e inferior ou igual a
2,40m: 17t;
IV - peso bruto por conjunto de dois eixos não em tandem,
quando a distância entre os dois planos verticais que contenham
os centros das rodas for superior a 1,20m e inferior ou igual a
2,40m: 15t;
V - peso bruto por conjunto de três eixos em tandem,
aplicável somente a semi-reboque, quando a distãncia entre os
três planos verticais que contenham os centros das rodas for
superior a 1,20m e inferior ou igual a 2,40m a: 25,5t;
VI - peso bruto por conjunto de dois eixos, sendo um
dotado de quatro pneumáticos e outro de dois pneumáticos interligados por suspensão especial, quando a distãncia entre os dois
planos verticais que contenham os centros das rodas for:
a) inferior ou igual a 1,20m: 9t;
b) superior a 1,20m e inferior ou igual a 2,40m:13,5t;
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§ 1" Considerar-se-ão eixos em tandem dois ou mais eixos
que constituam um conjunto integral de suspensão, podendo
qualquer deles ser ou não motriz.
§ 2" Quando, em um conjunto de dois eixos, a distância
entre os dois planos verticais paralelos que contenham os centros
das rodas for superior a 2,40m, cada eixo será considerado como
se fosse isolado.

§ 3" Em qualquer par de eixos ou conjunto de três eixos em
tandem, com quatro pneumáticos cada, com os respectivos limites legais de 17t e 25,5t, a diferença de peso bruto total entre os
eixos mais próximos não deverá exceder a 1.700kg.
§ 4" Os veículos ou combinações de veículos com peso bruto
total superior ao fixado no inciso I poderão obter autorização
especial para transitar, desde que não ultrapassem os limites de
peso por eixo ou conjunto de eixos, ou o seu equivalente de pressão
a ser transmitida ao pavimento, e não infrinjam as condições
técnicas das obras de arte rodoviárias, constantes do roteiro a ser
percorrido.
§ 5" O Contran regulamentará configurações de eixos duplos com distância dos dois planos verticais que contenham os
centros das rodas inferiores a 1,20m, especificando os tipos de
pneus e peso por eixo, ouvindo o Ministério dos Transportes,
através de seu órgão rodoviário.
§ 6" Os ônibus com peso por eixo superior ao fixado neste
artigo, registrados e licenciados até a data da publicação deste
decreto, poderão circular até o término de sua vida útil, conforme
regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, desde que
respeitado o disposto no art. 79 deste regulamento e observadas
as condições do pavimento e das obras de arte rodoviárias.»

«Art, 83. Os limites máximos de peso bruto por eixo e por
conjunto de eixos, estabelecidos no artigo anterior, só prevalecem:
I - se todos os eixos forem dotados de, no mínimo, quatro
pneumáticos cada um;
11 - se todos os pneumáticos de um mesmo conjunto de eixos
forem da mesma rodagem e calçarem rodas no mesmo diâmetro.
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§ 1º Nos eixos isolados, dotados de dois pneumáticos, o
limite máximo de peso bruto por eixo será de três toneladas,
quando utilizados pneus de até 830 mm de diâmetro, e de seis
toneladas, quando usados pneus com diâmetro superior.
§ 2º No conjunto de dois eixos, dotados de dois pneumáticos
cada, desde que direcionais, o linúte máximo de peso será de doze
toneladas.

§ 3º A adoção de eixos com dois pneumáticos com banda
extralarga somente será adnútida após aprovação do Conselho
Nacional de Trânsito, ouvidos o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e o Ministério dos Transportes, por intermédio de
seu órgão rodoviário, para o estabelecimento dos linútes de peso a
serem transmitidos ás superfícies das vias públicas»

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se os Decretos nOs 88.065, de 26 de janeiro de
1983, e 1.497, de 22 de maio de 1995.
Brasília, 12 de novembro 1996; 175º da Independência e 108º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligmari

DECRETO Nº 2.070, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1996
Aprova a Estrutura Regimental do Ministério das Relações Exteriores e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IVe VI da Constituição,
DECRETA:

Art. 1º Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do
Miuistério das Relações Exteriores, na forma dos Anexos I e Il, a este
decreto.
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Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados da Fundação Alexandre de Gusmão para
O Ministério dos Relações Exteriores, um cargo DAS 101.5, um cargo
DAS 101.4, quatro cargos DAS 101.3 e nove cargos DAS 101.2.
Art. 2Q OS apostilamentos decorrentes do remanejamento de
que trata o parágrafo único do artigo anterior deverão ocorrer no
prazo de vinte dias contados da data de publicação deste decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Ministro de Estado das Relações Exteriores fará publicar no Diário
Oficial da União, no prazo de trinta dias contados da data de publicação deste decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) a que
se refere o parágrafo único do artigo anterior indicando, inclusive, o
número de cargos vagos, sua denominação e respectivo nível.
Art. 3Q O Ministro de Estado das Relações Exteriores fará republicar no prazo de noventa dias, a contar da data de publicação
deste decreto, o Regimento Interno da Secretaria de Estado das
Relações Exteriores com as alterações impostas por este decreto.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5Q Revogam-se o Decreto n Q 1.756, de ~2 de dezembro de 1995.
Brasília, 13 de novembro de 1996; 175Q da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO I
Anexo ao Decreto n 2.070, de 13 de novembro de 1996
ESTRUTURA REGIMENTAL
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
CAPÍTULO I
Da Natureza e Competência
Art. F O Ministério das Relações Exteriores, órgão da administração direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:
Q
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II -

relações diplomáticas e serviços consulares;
participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras;
IV - programas de cooperação internacional;
V - apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras
em agências e organismos internacionais e multilaterais.

III -

Parágrafo único. Cabe ao Ministério das Relações Exteriores
auxiliar o Presidente da República na formulação da política exterior
do Brasil, assegurar sua execução e manter relações com Estados
estrangeiros, organismos e organizações internacionais.
CAPÍTULO II
Da Estrutura Organizacional
Art. 2" O Ministério das Relações Exteriores tem a seguinte
estrutura organizacional:
I -

órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado:

a) Gabinete;
b) Secretaria de Planejamento Diplomático;

II -

órgãos setoriais:

a) Secretaria de Controle Interno;
b) Consultoria Jurídica;

III -

Secretaria-Geral das Relações Exteriores:

a) Gabinete do Secretário-Geral;

b) Inspetoria-Geral do Serviço Exterior;

c) Corregedoria do Serviço Exterior;
d) Cerimonial;

e) Instituto Rio Branco;
fJ Direção-Geral de Assuntos Consulares, Jurídicos e de Assistência a Brasileiros no Exterior;
g) Agência Brasileira de Cooperação;
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h) Subsecretaria-Geral de Assuntos de Integração, Econômicos
e de Comércio Exterior:
1. Departamento de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica;
2. Departamento Econômico;
3. Departamento de Integração Latino-Americana;
4. Departamento de Promoção Comercial;
i) Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos:
1. Departamento da África e Oriente Próximo;
2. Departamento das Américas;
3. Departamento da Ásia e Oceania;
4. Departamento da Europa;
5. Departamento Cultural;
6. Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais;
7. Departamento de Organismos Internacionais;
8. Departamento de Temas Especiais;

j) Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior:

1. Departamento de Administração;
2. Departamento de Comunicações e Documentação;
3. Departamento do Serviço Exterior;
IV -

unidades descentralizadas:

a) Escritório de Representação no Rio de Janeiro;
b) Escritório de Representação no Rio Grande do Sul;

c) Escritório de Representação na Região Nordeste;
V -

órgãos de deliberação coletiva:

a) Conselho de Política Externa;
b) Comissão de Promoções;

VI -

órgãos no exterior:

a) Missões Diplomáticas Permanentes;
b) Repartições Consulares;

c) Unidades especificas, destinadas a atividades administrativas, técnicas, culturais ou de gestão de recursos financeiros;
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VII -

Entidade vinculada: Fundação Alexandre de Gusmão.

Parágrafo único. O conjunto de órgãos do Ministério das Relações Exteriores no Brasil denomina-se Secretaria de Estado das
Relações Exteriores.

CAPÍTULO III
Da Secretaria de Estado das Relações Exteriores
Seção I
Dos Órgãos de Assisténcia Direta e Imediata
ao Ministro de Estado

Art. 3" Ao Gabinete do Ministro compete:
I - assistir ao Ministro de Estado em sua representação
política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e
despacho de seu expediente pessoal;
II - promover a articulação entre o Ministério e os órgãos da
Presidência da República;
III - promover a articulação entre o Ministério e O Congresso
Nacional e providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do ministério;
V - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Art. 4" À Secretaria de Planejamento Diplomático compete:
I mática;
II -

desenvolver atividades de planejamento da ação diplodesenvolver atividades de planejamento político;

III - acompanhar, no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, os assuntos referentes aos ministérios militares:
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Seção!!
Dos Órgãos Setoriais
Art. 5' A Secretaria de Controle Interno, como órgão setorial do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, compete:
I - assessorar o Ministro de Estado no âmbito de sua competência, operando como órgão de apoio à supervisão ministerial;
II - orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária-financeira patrimonial e operacional das unidades jurisdicionadas e da entidade vinculada;
III - verificar e certificar as contas dos responsáveis pela
aplicação, utilização ou guarda de bens e valores públicos.
IV - supervisionar os registros sobre a composição e atuação
das comissões de licitações;
V - realizar auditorias sobre acordos e contratos firmados
com organismos internacionais;
VI cionadas;

executar a contabilidade analítica das unidades jurisdi-

VII - verificar a exatidão e a suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, e a concessão de aposentadorias e pensões no ministério e na entidade vinculada;
VIII União.

atuar como interlocutor junto ao Tribunal de Contas da

Parágrafo único. Funcionará junto ao Consulado-Geral em
Nova York uma Unidade de Controle Interno, subordinada técnica e
administrativamente à Secretaria de Controle Interno, para exercer
. as funções típicas do Controle Interno no exterior.
Art. 6' À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União, compete:
I jurídica;
II culada;

assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza
exercer a coordenação do órgão jurídico da entidade vin-
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III - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida no
âmbito do ministério e da entidade vinculada, quando não houver
orientação normativa do Advogado-Geral da União;
IV - elaborar estudos e preparar informações por solicitação
do Ministro de Estado;
V - assistir ao Ministro de Estado no controle interno da
legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados ou já
efetivados e daqueles oriundos da entidade vinculada;
VI - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do ministério, os textos de edital de licitação, como os dos respectivos contratos
ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados, bem
como os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou decidir
a dispensa, de licitação.
Seção III
Da Secretaria-Geral das Relações Exteriores

Art. 7Q À Secretaria-Geral das Relações Exteriores compete:
I - assessorar o Ministro de Estado na direção e execução da
política exterior do Brasil, na supervisão dos serviços diplomáticos e
consular e na gestão dos demais negócios afetos ao Ministério das
Relações Exteriores;
11 - orientar, coordenar e supervisionar as unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores no exterior;
III - dirigir, orientar, coordenar e supervisionar a atuação das
unidades que compõem a Secretaria de Estado das Relações Exteriores, exceto a dos órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro
de Estado.
Parágrafo único. A Secretaria-Geral das Relações Exteriores
contará com um Secretário-Geral Adjunto, ao qual serão cometidas
atribuições específicas, dentre as quais representar o Brasil em
missões especiais ao exterior e chefiar grupos negociadores ad hoc.
Art. 8 Q Ao Gabinete do Secretário-Geral compete:
I - assistir ao Secretário-Geral das Relações Exteriores em
sua representação e atuação política, social e administrativa;
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H - auxiliar o Secretário-Geral das Relações Exteriores no
preparo e no despacho de seu expediente;
IH - centralizar a produção de material de divulgação sobre a
realidade e a politica externa brasileiras.

Art. 9º À Inspetoria-Geral do Serviço Exterior compete desenvolver atividades de inspeção administrativa e avaliação do desempenho concernente aos programas e às ações dos setores politicos,
econômicos, comercial, consular, cultural, de cooperação técnica e de
cooperação científico-tecnológica das unidades organizacionais na
Secretaria de Estado e no exterior.
Art. 10. À Corregedoria do Serviço Exterior compete considerar
as questões relativas à conduta dos integrantes do Serviço Exterior,
bem como dos demais servidores do Ministério das Relações Exteriores em serviço no exterior, observada a legislação pertinente.
Parágrafo único. A Corregedoria do Serviço Exterior disporá de
regimento próprio.
Art. 11. Ao Cerimonial incumbe assegurar a observância das
normas do cerimonial brasileiro e de concessão de privilégios diplomáticos aos agentes diplomáticos estrangeiros e aos funcionários de
organismos internacionais acreditados junto ao Governo brasileiro.
Art. 12. Ao Instituto Rio Branco compete o recrutamento, a
seleção, a formação e o aperfeiçoamento do pessoal da Carreira de
Diplomata.
Parágrafo único. O Instituto Rio Branco promoverá e realizará
os concursos públicos de provas e os cursos que se fizerem necessários
ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 13. À Direção-Geral de Assuntos Consulares, Juridicos e
de Assistência a Brasileiros no Exterior compete:
I - orientar e supervisionar as atividades de natureza consular
e de assistência a brasileiros desempenhadas pelas unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores no Pais e no exterior;
H - acompanhar, no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, os assuntos concernentes à política imigratória nacional;
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IH - cuidar da execução das normas legais e regulamentares
brasileiras referentes a documentos de viagem, no âmbito do Ministério das Relações Exteriores;
IV nacional;

tratar de matérias relativas à cooperação judiciária inter-

V - propor atos internacionais sobre tema de sua responsabilidade e coordenar a respectiva negociação.

Art. 14. À Agência Brasileira de Cooperação compete:
I - coordenar, negociar, aprovar, acompanhar e avaliar, em
âmbito nacional, a cooperação para o desenvolvimento em todas as
áreas do conhecimento, recebida de outros países e organismos internacionais e aquela entre o Brasil e países em desenvolvimento;
H - administrar recursos financeiros nacionais e internacionais alocados a projetos e atividades de cooperação para o desenvolvimento por ela coordenados.

Art. 15. À Subsecretaria-Geral de Assuntos de Integração, Econômicos e de Comércio Exterior compete assessorar o Secretário-Geral das Relações Exteriores no trato das questões de natureza econômico-comercial relacionadas com a integração regional, com a economia internacional e com a promoção do comércio exterior.
Art. 16. Ao Departamento de Cooperação Científica, Técnica e
Tecnológica compete propor, em coordenação com os departamentos
geográficos, diretrizes de política exterior no âmbito das relações
científicas e da cooperação técnica.
Art. 17. Ao Departamento Econômico compete propor diretrizes de política exterior, no âmbito internacional, relativas a matéria
de natureza econômica.
Art. 18. Ao Departamento de Integração Latino-Americana
compete propor diretrizes de política exterior no âmbito internacional
relativas ao processo de integração latino-americano e, em especial,
ao Mercosul.
Art. 19. Ao Departamento de Promoção Comercial compete
orientar e controlar as atividades de promoção comercial no exterior.
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Art. 20. À Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos compete
assessorar o Secretário-Geral das Relações Exteriores no trato das
questões de natureza política das relações entre os Estados.
Art. 21. Ao Departamento da África e Oriente Próximo, ao
Departamento das Américas ao Departamento da Asia e Oceania e
ao Departamento da Europa compete coordenar e acompanhar a
política do Brasil com cada país e com O conjunto das suas respectivas
áreas geográficas.
Art. 22. Ao Departamento Cultural compete propor, em coordenação com os departamentos geográficos, diretrizes de política exterior no âmbito das relações culturais e educacionais e difundir no
exterior informações sobre a arte e a cultura brasileiras.
Art. 23. Ao Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais compete:
I - propor diretrizes de política exterior no ãmbito internacional relativas aos direitos humanos, aos direitos da mulher, aos
direitos da criança e do adolescente, à questão dos assentamentos
humanos, aos demaís temas nos órgãos das Nações Unidas especializados em assuntos sociais;
II - coordenar a participação do Governo brasileiro em organismos e reuniões internacionais no tocante a matéria de sua responsabilidade.

Art. 24. Ao Departamento de Organismos Internacionais
compete:
I - propor diretrizes de política exterior no âmbito internacional relativas à codificação do direito internacional, às questões atinentes ao direito humanitário, ao desarmamento, à não-proliferação
de armas de destruição em massa e à transferência de tecnologia
sensíveis, aos assuntos relativos à fiscalização e supressão internacional do comércio de entorpecentes e aos assuntos políticos levados
à consideração da Organização das Nações Unidas e da Organização
dos Estados Americanos;
II - coordenar a participação do Governo brasileiro em organismos e reuniões internacionais no tocante a matéria de sua responsabilidade.
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Art. 25. Ao Departamento de Temas Especiais compete:
I - propor diretrizes de política exterior no âmbito internacional relativas ao meio ambiente, às questões indígenas, à Antártida,
ao espaço exterior, à ordenação jurídica do mar e seu regime, à
utilização econômica dos fundos marinhos e oceãnicos e ao regime
jurídico da pesca;
II - coordenar a participação do Governo brasileiro em organismos e reuniões internacionais no tocante a matéria e sua responsabilidade.
Art. 26. À Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior compete
assessorar o Secretário-Geral das Relaçôes Exteriores no trato de
todos os aspectos administrativos relacionados com a execução da
política exterior.
Parágrafo único. A Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior
exerce, ainda, o papel de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil
(Sípec), de Organização e Modernização Administrativa (Somad), de
Administração de Recursos da Informação e da Informática (Sisp), de
Serviços Gerais (Sisg) e de Planejamento e Orçamento, por intermédio dos Departamentos e Coordenações-Gerais a ela subordinados.
Art. 27. Ao Departamento de Administração compete:
I - planejar e supervisionar as atividades de administração
de material e de patrimônio, no pais e no exterior;
II - supervisionar os serviços gerais de apoio administrativo
no Brasil, observando a orientação do órgão central do Sistema de
Serviços Gerais da Administração Federal (Sisg), ao qual se vincula
tecnicamente como órgão setorial.

Art. 28. Ao Departamento de Comunicações e Documentação
compete planejar, supervisionar e coordenar as atividades referentes
às transmissão, guarda, recuperação, circulação e disseminação de
informações e documentos, observando a orientação do órgão central
do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática da Administração Federal (Sisp), ao qual se vincula tecnicamente
como órgão setorial.
Art. 29. Ao Departamento do Serviço Exterior compete planejar, coordenar e supervisionar as atividades de formulação e execução
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da política de pessoal, inclusive em seus aspectos de pagamentos e de
assistência médica e social, observando a orientação do órgão central
do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec), ao qual
se vincula tecnicamente como órgão setorial.

SeçãoN
Das Unidades Descentralizadas
Art. 30. Aos Escritórios de Representação no Rio de Janeiro, no
Rio Grande do Sul e na Região Nordeste, compete coordenar e apoiar
as ações que o Ministério das Relações Exteriores desenvolva nas Suas
específicas jurisdições.
Parágrafo único. Ao escritório no Rio de Janeiro cabe ainda
apoiar as unidades administrativas do Ministério das Relações Exts.
riores e da Fundação Alexandre de Gusmão situadas naquela cidade.

Seção V
Dos Órgãos de Deliberação Coletiva
Art. 31. Ao Conselho de Política Externa, presidido pelo Ministro de Estado e integrado pelo Secretário-Geral das Relações Exteriores, pelo Chefe de Gabinete do Ministro, pelos Subsecretários-Gerais
e pelo Secretário-Geral Adjunto, compete:
I - assegurar unidade às atividades da Secretaria de Estado
das Relações Exteriores;
H - aconselhar as autoridades políticas envolvidas pela formulação e execução da política externa;

IH - deliberar sobre as diretrizes para a elaboração de programas de trabalho do Ministério das Relações Exteriores;
IV - aprovar políticas de gerenciamento das carreiras do-Serviço Exterior;

V - decidir sobre política de alocação de recursos humanos e
orçamentários.
Parágrafo único. O Conselho de Política Externa terá por Secretário Executivo o Secretário de Planejamento Diplomático.
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Art. 32. À Comissão de Promoções, presidida pelo Ministro de
Estado das Relações Exteriores, compete aferir o desempenho dos
servidores da Carreira de Diplomata para efeitos de promoção por
merecimento.
Parágrafo único. A Comissão de Promoções terá regulamento
próprio aprovado pelo Presidente da República.
CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção!
Do Secretário-Geral das Relações Exteriores
Art. 33. Ao Secretário-Geral das Relações Exteriores incumbe:
I - assistir ao Ministro de Estado na direção e execução da
política exterior brasileira;
II - supervisionar os serviços diplomático e consular;
III - coordenar, supervisionar e avaliar a execução dos projetos
e atividades do Ministério;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado
Seção!!
Dos Subsecretários-Gerais
Art. 34. Aos Subsecretários-Gerais incumbe:
I - assessorar o Secretário-Geral das Relações Exteriores na
coordenação da execução da política exterior do Brasil em suas
respectivas áreas de competência;
II ~ orientar, acompanhar e avaliar a atuação dos Departamentos e demais unidades que lhes estão diretamente subordinados.

Seção!JI
Do Chefe do Gabinete
Art. 35. Ao Chefe do Gabinete incumbe coordenar e supervisionar as atividades dos órgãos de assistência direta e imediata ao
Ministro de Estado.
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SeçãoN
Dos Demais Dirigentes

Art. 36. Aos dirigentes dos demais órgãos incumbe planejar,
dirigir e orientar a execução das atividades das respectivas unidades
e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas em suas áreas
de competência.
CAPÍTULO V
Das Repartições no Exterior

Seção I
Das Missões Diplomáticas Permanentes

Art. 37. As Missões Diplomáticas Permanentes, que compreendem Embaixadas, Missões e Delegações Permanentes junto a organismos internacionais, são criadas e extintas por decreto e têm
natureza e sede fixadas no ato de sua criação.

Art. 38. Às Embaixadas compete assegurar a manutenção das
relações do Brasil com os governos dos Estados jnnto aos quais estão
acreditadas, cabendo-lhes entre outras, as funções de representação,
negociação, informação e proteção dos interesse brasileiros.
Parágrafo único. Às Embaixadas podem ser atribuídas também
a representação junto a organismos internacionais.

Art. 39. Às Missões e Delegações Permanentes incumbe assegurar a representação dos interesses do Brasil nos organismos internacionais junto aos quais estão acreditadas.
Art. 40. O Chefe de Missão Diplomática é a mais alta autoridade brasileira no país junto a cujo governo exerce funções, cabendo-lhe
coordenar as atividades das repartições brasileiras ali sediadas,
exceto as das Missões e Delegações permanentes jnnto a organismos
internacionais e as dos órgãos de caráter puramente militar.
§ 1Q Chefe de Missão Diplomática residente em outro Estado
pode ser cumulativamente acreditado junto a governos de Estados
nos quais o Brasil não tenha sede de representação diplomática
pennanente.
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§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, podem ser designados
Encarregados de Negócios ad interim residentes em cada um dos
Estados onde o Chefe da Missão não tenha sua sede permanente.

Seção 11
Das Repartições Consulares

Art. 41. São Repartições Consulares:
I
II

III
IV

os Consulados-Gerais;
os Consulados;
os Vice-Consulados;
os Consulados Honorários.

Parágrafo único. ÀB Embaixadas pode ser atribuída a execução
de serviços consulares, com jurisdição determinada em portaria do
Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Art. 42. ÀB Repartições Consulares cabe prestar assistência a
brasileiros, desempenhar funções notariais e outras previstas na
Convenção de Viena sobre Relações Consulares, bem como, quando
previsto em seu programa de trabalho, exercer atividades de intercâmbio cultural, cooperação técnica, científica e tecnológica, promoção comercial e de divulgação da realidade brasileira.
Art. 43. Os Consulados-Gerais, os Consulados e os Vice-Consulados são criados ou extintos por decreto que lhes fixa a categoria e a sede.
Parágrafo único. A criação ou extinção dos Consulados Honorários e a fixação da jurisdição dos demaís Consulados mencionados
neste artigo são estabelecidos por portaria do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
Art. 44. Os Consulados-Gerais e os Consulados subordinam-se
diretamente à Secretaria de Estado, cabendo-lhes, entretanto, nos
assuntos relevantes para a política externa, coordenar suas atividades com a Missão Diplomática junto ao Governo do pais em que
tenham sede.
Parágrafo único. Os Vice-Consulados e Consulados Honorários
são subordinados a Consulado-Geral, Consulado ou Serviço Consular
de Embaixada.
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SeçãoIlI
Das Unidades Específicas
Art. 45. As unidades específicas, destinadas a atividades adrni,
nistrativas, técnicas ou culturais, são criadas por ato do Ministro de
Estado, que lhes estabelece a competência, a sede e a subordinação
administrativa.
Parágrafo único. O Escritório Financeiro em Nova York é a
unidade específica gestora dos recursos utilizados no exterior.
CAPÍTULO VI
Das Substituições em Ausências e Impedimentos Eventuais
Art. 46. O Ministro de Estado será substituído, em suas ausências e impedimentos eventuais, pelo Secretario-Geral das Relações
Exteriores e este pelo mais antigo dentre os Subsecretários-Gerais.
Art. 47. Os titulares das Subsecretarias-Gerais serão substituídos pelo mais antigo dentre os Diretores-Gerais de Departamento
a eles subordinados e estes pelo mais antigo dentre os Chefes de
Divisão a eles subordinados.
§ 12 O Consultor Jurídico será substituído pelo mais antigo
dentre os Coordenadores-Gerais.
§ 2 2 Os titulares das demais unidades administrativas serão
substituídos pelos servidores de mais alta hierarquia a eles subordinados.

CAPÍTULO VII
Das Nomeações e Designações na Secretaria de Estado
Art. 48. O Secretário-Geral das Relações Exteriores será nomeado pelo Presidente da República dentre os Ministros de Primeira Classe
da Carreira de Diplomata, que tenham exercido chefia de Missão Diplomática, em caráter permanente, ainda que comissionados.
Art. 49. O Consultor Jurídico será nomeado pelo Presidente da
República dentre os Ministros de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata, respeitado o art. 58 da Lei Complementar nO 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
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Parágrafo único. A escolba do Consultor Jurídico poderá também recair em pessoa não integrante da Carreira de Diplomata, de
ilibada reputação e notável saber jurídico, com relevantes serviços
prestados ao Brasil.
Art. 50. Serão nomeados pelo Presidente da República dentre
os ocupantes de cargo de Ministro de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata:
I
os Subsecretários-Gerais;
11
o Secretário-Geral Adjunto;
III
o Chefe do Gabinete;
IV
o Inspetor-Geral do Serviço Exterior;
V - o Chefe de Gabinete do Secretário-Geral;
VI - o Corregedor do Serviço Exterior.
Art. 51. Serão nomeados pelo Presidente da República dentre
os ocupantes de cargos de Ministro de Primeira Classe ou de Ministro
de Segunda Classe da Carreira de Diplomata:
I
o Chefe do Cerimonial;
11 - o Diretor do Instituto Rio Branco;
111 - o Diretor-Geral de Assuntos Consulares, Jurídicos e de
Assistência a Brasileiros no Exterior;
IV
os Diretores-Gerais de Departamento;
V - o Secretário de Controle Interno;
VI - o Secretário de Planejamento Diplomático.
Art. 52. Ao término do mandato do Presidente da República, os
ocupantes dos cargos de confiança por eles nomeados deverão colocar
formalmente seus cargos à disposição e aguardar, no exercício de suas
funções, sua dispensa ou confirmação.
Art. 53. Serão nomeados ou designados pelo Ministro de Estado
das Relações Exteriores:
I - dentre os ocupantes de cargo de Ministro de Primeira
Classe ou de Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata:
a) o Assessor de Relações com o Congresso;
b) os Inspetores;
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c) o Coordenador-Geral de Modernização e Planejamento Administrativo;
d) o Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças;
e) o Presidente da Comissão de Estudos de História Diplomática;
f) o Assessor de Comunicação Social;
g) o Diretor-Geral da Agência Brasileira de Cooperação.
II - dentre os ocupantes de cargos de Ministro de Primeira
Classe, Ministro de Segunda Classe ou de Conselheiro da Carreira de
Diplomata:
a) o Introdutor Diplomático;
b) os Chefes dos Escritórios de Representação.

III - dentre os ocupantes de cargo de Ministro de Segunda
Classe ou de Conselheiro da Carreira de Diplomata:
a) os Subchefes do Gabinete;
b) os Chefes de Divisão;

c) o Coordenador-Geral de Ensino do Instituto Rio Branco, com
o título de Vice-Diretor;
d) o Subchefe do Cerimonial;
e) os Coordenadores-Gerais;
f) os Chefes de Gabinete dos Subsecretários-Gerais;
g) o Assessor de Imprensa;

IV - dentre os ocupantes dos cargos de Ministro de Segunda
Classe, Conselheiro ou Primeiro Secretário da Carreira de Diplomata:
a) os Assessores do Secretário-Geral;
b) o Chefe da Secretaria do Instituto Rio Branco;

c) os Coordenadores Técnicos.
V - dentre os ocupantes de cargos de Conselheiro, Primeiro
Secretário, Segundo Secretário ou Terceiro Secretário da Carreira de
Diplomata:
a)

os Assistentes;

b) os Assessores;
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c) os Coordenadores;
dJ os Chefes de Serviço.
§ 1Q Os ocupantes de cargos de Direção e Assessoramento Superiores das Comissões Brasileiras Demarcadoras de Limites, dos
Cargos de Coordenador Técnico da Assessoria de Comunicação Social,
de Coordenador Técnico da Secretaria de Relações com o Congresso,
bem como de Coordenador-Geral, Coordenadores e de Gerentes da
Agência Brasileira de Cooperação, podem ser nomeados pelo Ministro
de Estado dentre as pessoas do quadro de servidores do Ministério
das Relações Exteriores, ou dentre pessoas estranhas àquele quadro,
desde que portadoras de habilitação técnica para o desempenho de
sua missão.
§ 2 Q OS Coordenadores-Gerais e os Coordenadores da Consultoria Jurídica, os dirigentes do Serviço de Assistência Médica e Social
e do Serviço de Arquitetura e Engenharia podem ser nomeados dentre
servidores de nível superior não pertencentes à Carreira de Diplomata ou dentre pessoas estranhas ao quadro de servidores do Ministério
das Relações Exteriores, desde que portadores de habilitação técnica
para o desempenho de suas funções.
CAPÍTULO VIII
Dos Cargos e Funções no Exterior

Art. 54. Aos servidores da Carreira de Diplomata, nomeados ou
designados para servir no exterior, cabem os seguintes cargos e
funções:
I - aos Ministros de Primeira Classe:
a) Chefe de Missão Diplomática permanente, com o título de
Embaixador;
b) Representante Permanente, Delegado Permanente, Representante Permanente Alterno e Delegado Permanente Alterno junto
a organismo internacional;
c) Cônsul-Geral;
II -

aos Ministros de Segunda Classe:

a) em caráter excepcional, Chefes de Missão Diplomática permanente, com o título de Embaixador;
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b) Cônsul-Geral;

c) Ministro-Conselheiro, em Missão Diplomática permanente;
d) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com o
título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;
e) Cônsul-Geral Adjunto;
fJ Chefe, interino, do Consulado-Geral, com o título de CônsulGeral, interino;
g) Chefe do Escritório Financeiro;
h) Chefe de unidade administrativa, técnica ou cultural específica;

IH -

aos Conselheiros:

a) Cônsul;
b) Vice-Cônsul, em Vice-Consulado;
c) Conselheiro em Embaixada, Missão ou Delegação Permanente, com o título de Chefe de Chancelaria, expressamente designado,
quando não houver Ministro-Conselheiro;
d) Cônsul-Geral-Adjunto;
e) Chefe de unidade administrativa, técnica ou cultural específica;
fJ Chefe de Setor de Missão Diplomática permanente ou de
Repartição Consular;
g) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com o
título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;
h) Chefe interino, de Colsulado-Geral, com o título de Encarregado do Consulado-Geral, interino;

IV -

aos Primeiros Secretários:

a) Cônsul;

b) Vice-Cônsul, em Vice-Consulado;

c) Conselheiro em Embaixada, com o título de Chefe de Chancelaria, expressamente designado, quando não houver diplomata mais
antigo, ou em Repartição Consular, observado o disposto no art. 67
do Regnlamento do Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n" 93.325, de 1" de outubro de 1986;
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d) Primeiro Secretário de Embaixada, de Missão ou Delegação
permanente;
e) Cônsul-Adjunto, em Consulado-Geral ou Consulado;
f) Chefe de Setor de Missão Diplomática permanente ou de
Repartição Consular;
g) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com o
título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;
h) Chefe, interino, de Repartição Consular, com o título de
Encarregado do Consulado-Geral ou do Consulado, interino;
i) Chefe, interino, de unidade administrativa, técnica ou cultural
específica;

V -

aos Segundos Secretários:

a) Vice-Cônsul, em Vice-Consulado;
b) Conselheiro, em Embaixada, com o título de Chefe de Chancelaria, expressamente designado, quando não houver diplomata
mais antigo, ou em Repartição Consular, observado o disposto no art.
67 do Regulamento do Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo
Decreto n Q 93.325, de 1986;
c) Segundo Secretário de Embaixada, de Missão ou Delegação
Permanente;
d) Cônsul-Adjunto, em Consulado-Geral ou Consulado;
e) Chefe de Setor de Missão Diplomática permanente ou de
Repartição Consular;
f) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com o
título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;
g) Chefe, interino, de Repartição Consular, com o título de Encarregado do Consulado-Geral ou do Consulado, interino;

VI -

aos Terceiros Secretários:

a) Vice-Cônsul, em Vice-Consulado;

b) Terceiro Secretário de Embaixada, de Missão ou Delegação
permanente;
c) Vice-Cônsul, em Consulado-Geral ou Consulado;
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d) Chefe, interino, de Missão Diplomática permanente, com o
título de Encarregado de Negócios do Brasil, ad interim;
e) Chefe, interino, de Repariição Consular, com o título de Encarregado do Consulado-Geral ou do Consulado, interino.

Parágrafo único. Os Cônsules-Gerais-Adjuntos e os titulares
das unidades administrativas de que trata este artigo exercem funções de chefia para os efeitos do disposto na alínea b do inciso I do ari.
6º do Regulamento de Promoções da Carreira de Diplomata, aprovado
pelo Decreto nº 93.326, de 1986.
CAPÍTULO IX
Das Nomeações e Designações para Servir no Exterior

Art. 55. Mediante prévia aprovação pelo Senado Federal, os
Chefes de Missão Diplomática permanente e os Representantes e
Delegados Permanentes junto a Organismo Internacional são nomea,
dos pelo Presidente da República, com o título de Embaixador, dentre
os ocupantes de cargo de Ministro de Primeira Classe ou, excepcionalmente, dentre os ocupantes de cargo de Ministro de Segunda
Classe da Carreira de Diplomata, na forma da lei.
§ 1º Em caráter excepcional, pode ser designado, para exercer
a função de Chefe de Missão Diplomática permanente e de Representantes e Delegados Permanentes junto a Organismo Internacional,
brasileiro nato, não pertencente aos quadros do Ministério das Relações Exteriores, maior de 35 anos, de reconhecido mérito e com
relevantes serviços prestados ao Brasil.

§ 2º Ao término do mandato do Presidente da República, os
Chefes de Missão Diplomática permanente, bem como os Representantes e Delegados Permanentes junto a Organismo Internacional
devem colocar formalmente seus cargos à disposição e aguardar, no
exercício de suas funções, sua dispensa ou confirmação.

Art. 56. Os titulares dos Consulados-Gerais, Consulados e
Vice-Consulados são nomeados pelo Presidente da República.
Parágrafo único. Em caráter excepcional, os titulares de ViceConsulados podem ser escolhidos dentre os ocupantes de cargo de
Oficial de Chancelaria do Serviço Exterior ou nomeados, em comissão,
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dentre brasileiros natos de comprovada idoneidade e familiarizados
com o meio onde exercerão seus cargos.

Art. 57. Os Ministros de Segunda Classe, Conselheiros, Primeiros Secretários, Segundos Secretários e Terceiros Secretários são
nomeados ou designados para servir em Missões Diplomáticas permanentes, Repartições Consulares e outras repartições no exterior,
pelo Ministro de Estado, exceto quando se incluem nos arts. 54 ou 55
desta Estrutura Regimental.
Art. 58. Os Cônsules Honorários são designados pelo Ministro
de Estado dentre pessoas de comprovada idoneidade, de preferência
brasileiras.
CAPÍTULO X
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 59. Os Diplomatas em serviço nos postos no exterior e na
Secretaria de Estado ocuparão privativamente cargos em comissão
ou funções de chefia, assessoria e assistência correspondentes à
respectiva classe, observadas as ressalvas estabelecidas neste anexo.
Art. 60. Os oficiais e auxiliares do Gabinete do Ministro de
Estado serão escolhidos dentre os servidores do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 61. Os servidores não-diplomáticos do quadro do Ministério das Relações Exteriores, observada a lei, serão designados
para servir no exterior por ato do Secretário-Geral das Relações
Exteriores.
Art. 62. Servidor não-diplomático que exerça funções consulares em serviço consular de Embaixada ou em Repartição consular
poderá, por necessidade de serviço, ser acreditado como Vice-Cônsul.
Art. 63. O Regimento Interno da Secretaria de Estado das
Relações Exteriores definirá o detalhamento dos órgãos integrantes
da Estrutura Regimental, as competências das respectivas unidades
e as atribuições de seus dirigentes.
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ANEXO 11
Anexo ao Decreto nº 2.070, de 13 de novembro de 1996
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério das Relações Exteriores.
CargosJ
Unidade

Funções

N'
Gabinete

1
1

1

1
1
1

Assessoria de Relações com o Congresso

Secretaria de Planejamento Diplomático
Coordenação-Geral de Planejamento Político
Coordenação-Geral de Planejamento
Econômico

Secretaria de Controle Interno

Subsecretaria de Acompanhamento,
Avaliação, Orientação e Controle Financeiro

3
1

2
2
1
1
1
2
2
25
11
11
1
1
1
1

Denominação
CargolFunção
Chefe
Subchefe do
Gabinete para
Assuntos
Econômicos
Subchefe do
Gabinete para
Assuntos
Institucionais
Subchefe do
Gabinete para
Assuntas Políticos
Introdutor
Diplomático

NE!
DAS!
FG

101.5

101.4

101.4
101.4
101.4

Assessor de
Imprensa
Assessor
Assessor de
Relações com o
Congresso

101.4
102.3

Coordenador-Geral
Assessor
Assistente

Secretário
Coordenador
Assistente

101.4
102.3
102.2
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
101.3
102.2

Subsecretário

101.3

101.4
Coordenador-Técnico 101.3
Assistente
102.2
Secretário
101.5
Coordenador-Geral
101.4
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Unidade

Divisão de Acompanhamento, Avaliação e
Orientação

Cargos!
Funções
N'

Denominação
CargolFunção

NEJ
DASJ
FG

1

Chefe

101.2

1
1
1
1
1
1
1

Chefe
Subsecretário
Chefe

101.2
101.3
101.2
101.2
101.2
101.5

Divisão de Coordenaçãoe Controle
Financeiro
Subsecretaria de Auditoria

Divisão de Apoio Técnico
Divisão de Informática

Divisão Operacional
Consultoria Juridica
Coordenação-Geral de Direito Internacional

Chefe
Chefe

Consultor
Coordenador-Geral
de Direito

Coordenação-Geral de Direito Administrativo

1

Internacional
Coordenador-Geral
de Direito
Administrativo

Secretaria-Geral das Relações Exteriores

Gabinete do Secretário-Geral

Coordenação-Geral de Acompanhamento da
Execuçãodo ContratoBIDIMRE

4
10
4
7
1
1
1
7

Coordenador

Secretário-Geral
Secretário-Geral
Adjunto

Chefe
Aeeeaeor do
Secretário-Geral

101.4

101.4
101.3
FG-1
FG-2
FG-3
NE

101.6
101.5

7

Assessor

102.4
102.3

1
1

Coordenador-Geral
Assistente

101.4
102.2

Coordenação-Geral de Acompanhamento da
Implementação das Decisões da Cúpula das
Américas
Assessoria de Comunicação Social

1
1
1
1
2
3
54
87
118

Coordenador-Geral
Assistente
Chefe da Aeeesaoría
de Comunicação
Social
Assessor
Coordenador Técnico
Assistente

101.4
102.2

101.4
102.3
101.3
102.2
FG-1
FG-2
FG-3
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Cargos!
Unidade

Inspetoria-Geral do Serviço Exterior
Corregedoria do Serviço Exterior
Cerimonial

Coordenação-Geral de Privilégios e
Imunidades
Coordenação-Geral de Protocolo
Instituto Rio Branco
Coordenação-Geral de Ensino

Secretaria

Funções
N'
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1

Denominação

Cargo/Função
Inspetor-Geral
Inspetor
Corregedor
Chefe
Subchefe

Assessor
Assistente
Coordenador-Geral

Coordenador-Geral
Diretor

Assistente
Coordenador-Geral
Chefe

NE/
DAS/

FG
101.5
101.4
101.5
101.5
101.4
102.3
102.2
101.4
101.4
101.5
102.2
101.4
101.2

Diretoria-Geral de Assuntos Consulares,
Jurídicos e de Assistência a Brasileiros no

Exterior

Divisão de Assistência Consular
Divisão de Atos Internacionais
Divisão de Imigração
Divisão Jurídica

Divisão de Passaportes
Agência Brasileira de Cooperação

Subsecretaria-Geral de Assuntos de Integração,
Econômicos e de Comércio Exterior
Gabinete

Departamento de Cooperação Ciennfica;
Técnica e Tecnológica

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Diretor-Geral
Assessor
Assistente

Assistente

101.5
102.3
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2

1
1
4
9

Diretor-Geral
Coordenador-Geral
Coordenador
Gerente

101.5
101.4
101.3
101.2

1
1
1
1

Subsecretário-Geral
Chefe de Gabinete
Assessor
Assistente

101.6
101.4
102.3
102.2

1
1

Diretor-Geral
Assistente

101.5
102.2

Chefe

Assistente
Chefe

Assistente
Chefe

Assistente
Chefe

Assistente
Chefe
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Unidade

Cargos!
Funções

N'
Divisão de Ciência e Tecnologia
Divisão de Formação e Treinamento

Departarrwnto Econômico

Divisão de Agricultura e Produtos de Base
Divisão de Política Comercial
Divisão de Política Financeira e de
Desenvolvimento
Divisão de Transportes, Comunicações e
Serviços

Departamento de Integração Latino-Americana

Divisão de Integração Regional
Divisão do Mercado Comum do Sul

Departamento de Promoção Comercial

Divisão de Informação Comercial
Divisão de Operações de Promoção Comercial
Divisão de Programas de Promoção Comercial

Subsecretaria-Geral de Assuntos PoUticos
Gabinete

Departamento da África e Oriente Próximo
Divisão da África-I

Denominação

Cargo/Função

NE/
DAS/

FG

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Chefe

Chefe
Aasíecente
Chefe
Assistente

101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.3
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2

1
1

Chefe
Assistente

101.4
102.2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Chefe
Assistente
Diretor-Geral
Assessor

101.4
102.2
101.5
102.3
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.3
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.6
101.4
102.3
102.2
101.5
102.2
101.4
102.2

Assistente
Chefe

Assistente
Diretor-Geral

Assesor
Assistente

Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente

Diretor-Geral
Assessor
.Aeaístente
Chefe

Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente

Subaecretario-Geral
Chefe de Gabinete
Assessor
Assistente

Diretor-Geral
Assistente
Chefe
Assistente
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Unidade

Cargos!
Funções

N'
Divisão daÁfrica~II
Divisão do Oriente Próximo

Departamento das Américas

Divisão da América Central e Setentrional
Divisão da América Meridional-I
Divisão da América Meridional-lI
Divisão de Fronteiras
Primeira Comissão Brasileira Demarcadora
de Limites

Segunda Comissão Brasileira Demarcadora
de Limites

Departamento da Asia e Oceania
Divisão da Ásia e Oceania-l
Divisão da Ásia e Oceania-II

Departamento da Europa
Divisão da Europa-I
Divisão da Europa-lI

Departamento Cultural
Divisão de Acordos e Assuntos Multilaterais
Culturais

Denominação

Cargo/Função

NE!
DAS!

FG

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Assessor
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente

101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.3
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2

1
1
2

Chefe
Assessor
Assistente

101.4
102.3
102.2

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Chefe
Assessor
Assistente

Assessor
Assistente

101.4
102.3
102.2
101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.3
102.2

1
1

Chefe
Assistente

101.4
102.2

Diretor-Geral

Diretor-Geral
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente

Diretor-Geral
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente

Diretor-Geral
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Unidade

Cargos/
Funções

N'
Divisão de Operações de Difusão Cultural
Divisão de Programa de Divulgação Cultural

Departamento de Direitos Humanos e Temas
Sociais
Divisão de Direitos Humanos
Divisão de Témas Sociais

Departamento de Organismos Internacionais

Denominação
CargolFunção

1
1
1
1

Chefe
Assistente

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Diretor-Geral
Assistente

Chefe

Assistente

Chefe

Assistente
Chefe

Assistente

Diretor-Geral
Assessor

Assistente

NEI
DASI
FG

101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.3
102.2

Divisão de Desarmamento e Tecnologias

Sensíveis
Divisão das Nacões Unidas
Divisão da Organização dos Estados
Americanos

Departamento de Temas Especiais
Divisão do Mar, da Antártida e do Espaço
Divisão do Meio Ambiente

Bubsecresoría-Gerai do Serviço Exterior
Gabinete

Coordenação Geral de Modernização e
Planejamento Administrativo
Coordenação Geral de Orçamento e Finanças

Departamento de Administração

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Chefe

Assistente
Chefe

Assistente
Chefe
Assistente

Diretor-Geral
Assistente
Chefe
Assistente
Chefe

Assistente
Subsecretário-Geral
Chefe de Gabinete

Assessor
Assistente

Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Assistente

Diretor-Geral
Assessor
Assistente

101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.6
101.4
102.3
102.2
101.4
102.3
101.4
102.3
102.2
101.5
102.3
102.2
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Unidade

Cargos!
Funções

N'
Divisão de Acompanhamento e Coordenação
Administrativa dos Postos no Exterior
Divisão de Serviços Gerais
Serviço de Arquitetura e Enegenharia

Departamento de Comunicações e
Documentação

Divisão de Arquivo e Documentação
Divisão de Comunicações
Divisão de Informática
Departamento do Serviço Exterior

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Denominação

Cargo/Função

Chefe

Assistente
Chefe

Assistente
Chefe

Diretor-Geral
Assessor
Assistente
Chefe

Assistente
Chefe
Assistente
Chefe
Assistente

Diretor-Geral
Assessor
Assistente

NE!
DAS!

FG

101.4
102.2
101.4
102.2
101.2

101.5
102.3
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.3
102.2

Divisão de Pagamentos e Beneficios de

Pessoal

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Assistente
Chefe

101.4
102.3
102.2
101.4
102.3
102.2
101.4
102.2
101.2

1
2

Chefe
Assistente

101.4
102.2

Escritório de Representação no Rio Grande
do Sul

1

Chefe

101.4

Escrit6rio de Representação na Região
Nordeste

1

Chefe

101.4

Divisão do Pessoal

Divisão de Recursos Humanos
Serviço de Assistência Médica e Social

Escritório de Representação no Rio de
Janeiro

Chefe

Assessor
Assistente
Chefe

Assessor
Assistente

Chefe
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b) Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério das Relações Exteriores

b.l - Situação Atual e Nova
Situação Atual

DAS

Código

Unitário

DAS 101.6

6,52

DAS 101.5
DAS 101.4

4,94
3,08

Quant.

Valor Total

4

Situação Nova
Quant.

Valor Total

26,08

4

26,08

25

123,50

26

128,44

74

227,92

75

231,00

DAS 101.3

1,24

11

13,64

15

18,60

DAS 101.2

1,11

8

8,88

17

18,87

DAS 102.4
DAS 102.3

3,08

7

21,56
40,92

DAS 102.2

1,11

33
87

7
33

21,56

1,24

96,57

87

96,57

249

559,07

264

582,04
27,59

Subtotall

40,92

FG-I

0,31

89

0,24

89
102

27,59

FG-2
FG-3

24,48

102

24,48

0,19

136

25,84

136

25,84

Subtotal2

327

77,91

327

77,91

Total(l+2)

576

636,98

591

659,95

b.2 - Remanejamento de Cargos
DAS

Código

Unitário

Da Funag para o MRE
Quant.

Valor Total

DAS 101.5

4,94

I

4,94

DAS 101.4

3,08

DAS 101.3
DAS 101.2

1,24

I
4

4,96

1,11

9

9,99

15

22,97

Total

3,08
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DECRETO N' 2.071, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1996
Aprova o Estatuto e o Quadro Demons:
trativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas da Fundação Alexandre de
Gusmão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. l' Ficam aprovados, na forma dos Anexos I e II a este
decreto, o estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Fundação Alexandre de Gusmão.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se os Decretos n' 896, de 16 de agosto de 1993,
e n" 1.474, de 28 de abril de 1995, e o Anexo LXXI ao Decreto n? 1.351,
de 28 de dezembro de 1994.
Brasília, 13 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO I
Anexo ao Decreto 2.071, de 13 de novembro 1996
ESTATUTO DA FUNDAÇÃO ALEXANDRE
DE GUsMÃo
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade

Art. l' A Fundação Alexandre Gusmão (Funag), fundação pública, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, instituída pelo
Decreto n' 69.553, de 18 de novembro de 1971, em conformidade com
a Lei n' 5.717, de 26 de outubro de 1971, reger-se-á por este estatuto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6037-6161, novo 1996

6103
Parágrafo único. A Funag terá sede e foro na cidade de Brasília,
Distrito Federal, e poderá estabelecer representações nos Estados da
Federação.
Art. 2" São finalidades da Funag:
I - realizar e promover atividades culturais e pedagógicas no
campo das relações internacionais;
11 - realizar e promover estudos e pesquisas sobre problemas
atinentes às relações internacionais;

111
divulgar a política externa brasileira, em seus aspectos
gerais;
IV
contribuir para formação no País de uma opinião pública
nacional sensível aos problemas de convivência internacional;
V - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades e com este estatuto.

CAPÍTULO 11
Da Organização Administrativa
Art. 3" A Funag tem a seguinte estrutura básica:
I - órgão colegiado: Conselho de Administração Superior;
11 - órgãos seccionais:
a) Departamento de Administração Geral;
b) Procuradoria Jurídica;

111 - órgão específico: Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais (lPRI)
CAPÍTULO III
Do Conselho de Administração Superior
Seção!
Da Composição
Art. 4" O Conselho de Administração Superior, cuja Presidência Caberá ao Ministro de Estado das Relações Exteriores, será
composto pelos seguintes membros:
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I -

do Ministério das Relações Exteriores:

a) Secretário-Geral das Relações Exteriores;

b). Subsecretário-Geral de Assuntos Políticos;

c) Subsecretário-Geral de Assuntos de Integração, Econômicos e
do Comércio Exterior;
d) Subsecretário-Geral do Serviço Exterior;
e) Chefe de Gabinete do Ministro;
II -

Presidente da Funag.
Seção II
Do Funcionamento

Art. 5· O Conselho de Administração Superior reunir-se-á ordinariamente, com a maioria de sel:ls membros, uma vez por ano.
Art. 6· O Conselho de Administração Superior reunir-se, com a
maioria de seus membros, extraordinariamente, por convocação de
seu presidente ou mediante requerimento de, no minimo, um terço de
seus membros.
Art. 7· As deliberações do Conselho de Administração Superior
serão tomadas por maioria de votos dos presentes, cabendo, em caso
de empate, o voto de qualidade à autoridade de maior nível hierárquico participante da reunião.
CAPÍTULO IV
Da Direção e da Nomeação

Art. 8· A Funag é dirigida por um presidente, o Departamento
de Administração Geral e o Ipri por diretor, as Coordenações-Gerais
por coordenador-geral, a Procuradoria Jurídica por procurador jurídico, as Coordenações por Coordenador, as Gerências por Gerentes,
as Seções, os Setores e os Núeleos por Chefe.
Art. 9· O Presidente e o Diretor do Departamento de Administração Geral serão indicados pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores, dentre os funcionários da Carreira de Diplomata, e nomeados pelo Presidente da República.
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Parágrafo único. O presidente será substituído pelo Diretor do
Departamento de Administração Geral, nos seus impedimentos,
eventuais ou temporários.

Art. 10. O Diretor do Ipri será indicado pelo Presidente da
Funag e, após aprovação do Ministro de Estado das Relações Exteriores, nomeado pelo Presidente da República.
Art. 11. Os cargos de carreira e os demais cargos em comissão
e as funções de confiança serão de nomeação do Presidente da Funag,
em conformidade com a legislação vigente.
CAPÍTULO V
Das Competências dos Órgãos da Estrutura Básica

Seção I
Do Conselho de Administração Superior

Art. 12. Ao Conselho de Administração Superior compete:
I
definir as diretrizes gerais da Funag;
H
aprovar o orçamento e o programa anual de trabalho;
IH
aprovar o relatório anual de atividades e a prestação de
contas;
IV
examinar e acompanhar a execução orçamentária e financeira do Funag;
V - deliberar sobre as propostas de contratação de empréstimos internos e externos;
VI - manifestar-se sobre consultas que lhe forem encaminhadas por seus membros ou pelo Presidente da Funag.

Seção II
Dos Órgãos Seccionais

Art. 13. Ao Departamento de Administração Geral compete:
I - assessorar o presidente na coordenação, supervisão e controle das atividades desenvolvidas pela Funag, no âmbito de sua
competência;
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H
exercer a supervisão e a coordenação das atividades de
planejamento, orçamento, modernização administrativa e programa,
ção financeira, de acordo com as normas vigentes;
IH - propor a formulação de política de recursos humanos, os
planos de recrutamento, de seleção, de desenvolvimento e de aperfei_
çoamento profissional, em conformidade com a política de pessoal
adotada para a servidor público civil;
IV - orientar e coordenar a execução das políticas de recursos
humanos e de assistência social, observada a legislação pertinente;
V - coordenar as atividades referentes à administração de
recursos humanos, de material e de serviços gerais.

Art. 14. À Procuradoria Jurídica compete:
I - a representação judicial e extrajudicial da Funag;
H - exercer atividades de consultoria e assessoramento jurídicos aos órgãos da Funag, aplicando-se, no que couber, o disposto no
art. 11 da Lei Complementar n" 73, de 10 de fevereiro de 1993;
IH - a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer
natureza, inerentes às atividades da Funag, inscrevendo-os em dívida
ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.

SeçãoIlI
Do Órgão Específico

Art. 15. Ao Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais
(IPRI) compete:
I - desenvolver e divulgar estudos e pesquisas sobre temas
atinentes às relações internacionais;
H - promover a coleta e a sistematização de documentos relativos ao seu campo de atuação;
HI - fomentar o intercâmbio cientifico com instituições congéneres nacionais, estrangeiras e internacionais;
IV - realizar e promover cursos, conferências, seminários e
congressos na área de relações internacionais.
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CAPÍTULO VI
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I
Do Presidente
Art. 16. Ao Presidente da Funag incumbe:
I -

coordenar as atividades da Funag;

II - representar a Funag em juizo ou fora dele, podendo,
inclusive, delegar poderes e constituir mandatários;

III - delegar atribuições, especificando a autoridade delegada
e os limites da delegação;
IV - submeter ao Conselho de Administração Superior o Relatório Anual de Atividades, a Prestação de Contas, o Orçamento e O
Programa Anual de Trabalho;
V - baixar as normas regulamentares e praticar os demais
atos pertinentes à organização e ao funcionamento da Funag, nos
termos do Regimento Interno;
VI - celebrar convênios e contratos com entidades nacionais,
estrangeiras e internacionais.

Seção II
Do Diretor do Departamento de Administração Geral
Art. 17. Ao Diretor do Departamento de Administração Geral
incumbe:

I - coordenar, planejar e controlar as atividades das áreas de
orçamento, finanças, contabilidade, recursos humanos, material e
serviços gerais;
II - implementar a política de recursos humanos, segundo as
diretrizes aprovadas pelo Presidente, em conformidade com a política
de pessoal adotada para o servidor público civil;

III - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Presidente da Funag.
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Seção III
Do Procurador Jurídico

Art. 18. Ao Procurador Jurídico incumbe prestar assessora.
mento jurídico ao presidente e demais dirigentes da Funag, bem como
assisti-los no controle interno da legalidade administrativa dos atos
a serem por eles praticados ou já efetivados.
SeçãoN
Do Diretor do Ipri

Art. 19. Ao Diretor do Ipri incumbe:
I - dirigir o Ipri, praticando os atos necessários à sua administração;

11 - autorizar opagamento de despesas referentes à execução de
projetos e atividades desenvolvidas no àmbito da competência do Ipri;
111 - encaminhar ao Presidente da Funag Relatório Anual de
Atividades e o programa anual de trabalho.
CAPÍTULO VII
Do Patrimônio e da Receita

Art. 20. O patrimônio da Funag é constituído de bens móveis e
imóveis e dos que vierem a ser adquiridos, a qualquer título.
Art. 21. Constituem receita da Funag:
I - recursos de dotações específicas a serem consignadas no
Orçamento da União e dos saldos orçamentários e financeiros existentes;

11 - importãncias que, à conta de crédito orçamentário ou
especiais, lhe forem destinadas por órgãos públicos federais, estaduais e municipais;
111 - recursos privados resultantes de doações e contribuições
em dinheiro, valores e bens móveis, que venham a receber de pessoas
físicas e jurídicas;
IV - rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir
com a remuneração decorrente de aplicações de seu patrimônio e de
prestação de serviços.
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Parágrafo único. A Funag poderá contrair empréstimos, internos e externos, para o financiamento de suas atividades, em conformidade com a legislação vigente.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Gerais

Art. 22. Funcionará junto à Representação da Fundação Alexandre de Gusmão no Rio de Janeiro o Centro Barão do Rio Branco
de História e Documentação Diplomática (CBRB).
§ 1· O responsável pelas atividades do CBRB, escolhido dentre
os servidores pertencentes à Carreira de Diplomata será designado
pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, com o título honorífico de diretor.
§ 2· O CBRB ficará instalado no Palácio do Itamaraty, na
Cidade do Rio de Janeiro.

Art. 23. Ao CBRB compete:
I - promover e divulgar estudos e pesquisa sobre a história
diplomática e os princípios permanentes da política externa brasileira;
H - preservar e difundir as tradições e realizações da diplomacia brasileira;
IH - promover a manutenção e a conservação adequada do conjunto arquitetônico do Palácio Itamaraty do Rio de Janeiro e dos acervos
pertencentes ao Museu Histórico e Diplomático, à Biblioteca, à Mapoteca
e ao Arquivo Histórico do Ministério das Relações Exteriores;

IV - velar pelo acesso do público ao patrimônio histórico e
documental do Palácio Itamaraty do Rio de Janeiro;
V - promover a coleta e a sistematização de documentos, bem
como a realização de cursos, conferências, seminários, congressos e
outras atividades de natureza cultural e acadêmica, no campo da
história diplomática.

Art. 24. Em caso de extinção da Funag, seus bens e direitos
passarão à União depois de satisfeitas as obrigações assumidas com
terceiros.
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Art. 25. As normas de organização e funcionamento dos órgãos
da Funag serão estabelecidas em Regimento Interno, aprovado pelo
Ministro de Estado das Relações Exteriores com base em proposta
apresentada pelo presidente.
ANEXO II
Anexo ao Decreto nº 2.071, de 13 de novembro de 1996
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas da Fundação Alexandre de Gusmão (Funag)
Cargos!
Unidade

Funções

N'
Departamento de Administração Geral

Procuradoria Jurídica
Coordenação
Gerência
Instituto de Pesquisas de Relações
Internacionais
Coordenação-Geral de Pesquisa
Coordenação

1
1
1
1
3
1
1
1
4
6
S

Denominação
CargolFunção
Presidente

Diretor de Adm. Geral
Procurador-J urídíco
Coordenador
Gerente
Diretor

Coordenador-Geral
Coordenador

DASIFG
101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.5
101.4
101.3
FG-1
FG-2
FG-3

DECRETO Nº 2.072, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a redução do Imposto de
Importação para os produtos que especifica e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que !be
confere o art. 84, inciso N, da Constituição,
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DECRETA:
CAPÍTULO I
Do Objeto

Art. F Este decreto regulamenta a redução do Imposto de Importação incidente sobre:
I - máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos
acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
n - matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos
e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos;
In - veículos automotores terrestres de passageiros e de uso
misto de três rodas ou mais e jipes;
IV - caminhonetas, furgões, pich-ups e veículos automotores,
de quatro rodas ou mais, para transporte de mercadorias de capacidade máxima de carga não superior a quatro toneladas;
V - veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias de capacidade de carga igual ou superior a quatro toneladas,
veículos terrestres para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-tratores.
CAPÍTULon
Das Definições
Art. 2" Para fins desse decreto, consideram-se:
I - Bens de Capital: máquinas, equipamentos, inclusive de
testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e
aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os
respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição, utilizados
no processo produtivo e incorporados ao ativo permanente;
Il - Insumos: matérias-primas, parte, peças, componentes,
conjuntos e subconjuntos acabados e semi-acabados, e pneumáticos,
destinados aos produtos relacionados no inciso IV;
IH - Veiculos de Transporte: os produtos relacionados nas alíneas a a c do inciso IV;
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Beneficiários: empresas montadoras e fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto
de três rodas ou mais e jipes;
b) caminhonetas, furgões, pick-ups e veículos automotores de
quatro rodas ou mais para transporte de mercadorias de capacidade
máxima de carga não superior a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias de
capacidade de carga igual ou superior a quatro toneladas, veículos
terrestres para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
IV -

e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavações e empilhadeiras;

fJ carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de
mercadorias;
h) partes, peças e componentes, conjuntos e subconjuntos acabados e semi-acabados - e pneumáticos, destinados aos produtos
relacionados nesta e nas alíneas anteriores;

V anterior;

Autopeças: produtos relacionados na alíneas h do inciso

VI - Montadoras de Veículos: empresas montadoras e fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a c do inciso IV;
VII - Exportações Indiretas: vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as constituídas nos termos do Decreto-Lei n'
1.248, de 29 de novembro de 1972, e exportações realizadas por
intermédio de subsidiárias integrais;
VIII - Exportações Adicionais, observado o Teto, o valor correspondente a:
a) vinte por cento sobre o valor FüB da exportação dos produtos
relacionados nas alíneas a a h do inciso IV, de fabricação própria;
b) cem por cento em 1996 e 1997, 95% em 1998 e setenta por
cento em 1999 do valor FüB da importação de ferramentais para
prensagem a frio de chapas metálicas, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição, incorporados ao ativo permanente;
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c) 140% em 1996, 120% em 1997,95% em 1998 e setenta por
cento de 1999, do valor de Bens de Capital fabricados no País e
incorporados ao ativo permanente das empresas;

IX - Teto: limite máximo pelo qual os valores relativos às
alíneas b e c do inciso anterior poderão, em conjunto, ser considerados
Exportações Adicionais correspondente a 37% das Exportações Líquidas, realizadas em cada ano calendário, deduzidas as Exportações
Adicionais; observado que:

a) a diferença entre o valor das Exportações Adicionais e o valor
do Teto, se positiva, poderá ser utilizada nos anos subseqüentes, sem
prejuízo do Teto calculado para cada um desses anos;
b) o Teto não se aplica aos Neuicomere como definidos nas alíneas
a e c do inciso XII;
X - Exportações Liquidas: o valor FüB das exportações dos
produtos relacionados nas alíneas a a h do inciso IV, adicionado às
Exportações Indiretas e às Exportações Adicionais, deduzidos:
a) o valor FüB das importações realizadas sob o regime de
drawback;
b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou representante no exterior;
c) as exportações sem cobertura cambial;

XI - Índice Médio de Nacionalização: proporção entre o valor
dos Insumos produzidos no País e a soma dos Insumos produzidos no
País com o valor FüB das importações de Insumos, deduzidos os
impostos e o valor das importações realizadas sob o regime de drtuoback, utilizados na produção global de cada beneficiário, em cada ano
calendário;
XII -

Newcomers:

a) os Beneficiários que venham a se instalar no País;
b) as linhas de produção novas e completas, adicionais às existentes, que impliquem acréscimo de capacidade instalada dos Beneficiários, aqui definidas como aquelas que introduzam no País modelo
novo dos produtos relacionados nas alíneas a a e do inciso IV, ou
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familia nova de modelos, com investimentos em conjunto completo de
ferramentais novos para confecção de nova carroçaria;
c) as fábricas novas dos Beneficiários já instalados no Pais;

xm - Importações Diretas: compras do exterior realizadas pelas próprias Montadoras de Veículos;
XIV - Importações Indiretas: compras de Veículos de Transporte realizadas pelas Montadoras de Veículos, de acordo com instruo
ções expedidas em ato conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda
e da Indústria, do Comércio e do Turismo, por intermédio de empresas
comerciais exportadoras, inclusive as constituídas nos termos do
Decreto-Lei n· 1.248, de 1972.
CAPÍTULO III
Da Habilitação

Art. 3· A fruição da redução do Imposto de Importação de que
trata este decreto depende da habilitação.
§ 1· Somente poderá habilitar-se a pessoa jurídica que comprovar a regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
sociais federais.

§ 2· As empresas fabricantes de Autopeças somente poderão
habilitar-se à fruição da redução do Imposto de Importação de que
trata este decreto desde que comprovem que mais de cinqüenta por
cento de seu faturamento líquido anual é decorrente da venda de
produtos destinados à montagem e fabricação dos produtos relacionados nas alíneas a a h do inciso IV do art. 2· e ao mercado de reposição
de Autopeças.
§ 3· Os Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria,' do
Comércio e do Turismo estabelecerão, em ato conjunto, as normas e
procedimentos para a habilitação a que se refere este artigo.

CAPÍTULO IV
Das Reduções do Imposto de Importação

Art. 4· Observado o disposto no artigo anterior, os Beneficuirios
poderão importar, até 31 de dezembro de 1999:
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I - Bens de Capital, com redução de noventa por cento do
Imposto de Importação;
II - Insumos, com redução do Imposto de Importação de:
a) setenta por cento em 1996;
b) 55% em 1997;
c) quarenta por cento em 1998;
d) quarenta por cento em 1999.
§ l Q Aimportação, pelos Beneficiários, de Insumos já embarcados na data da publicação deste decreto aplicar-se-á a redução de 85%
do Imposto de Importação.

§ 2Q A redução prevista neste artigo não poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação em valor inferior ao que seria devido
mediante aplicação de uma alíquota ad valorem de dois por cento.
Art. 5Q As Montadoras de Yeiculos poderão realizar Importações Diretas ou Indiretas, até 31 de dezembro de 1999, de Veiculos
de Transporte com redução de cinqüenta por cento do Imposto de
Importação.
Parágrafo único. A redução prevista neste artigo não poderá
resultar em pagamento de Imposto de Importação em valor inferior
ao que seria devido mediante aplicação da alíquota correspondente
constante da Tarifa Externa Comum.
CAPÍTULO V
Das Proporções e dos Limites
Art. 6" A proporção entre as aquisições de Bens de Capital,
produzidos no País, e as importações de Bens de Capital com redução
do Imposto de Importação, deverá ser, no minimo, por ano calendário,
de um por um até 31 de dezembro de 1997 e de um e meio por um a
partir de 1Q de janeiro de 1998.
§ 1Q Será considerada aquisição de Bens de Capital produzidos
no País a incorporação ao ativo permanente dos Beneficiários de Bens
de Capital de fabricação própria.

§ 2Q A proporção a que se refere o caput deste artigo poderá ser
alterada por acordo entre as entidades de classe representativas da
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indústria brasileira de bens de capital e a empresa interessada,
homologado pelo Ministério da Indústria, do Comércio e do Tnrismo.

Art. 7" A proporção entre as aquisições de cada matéria-Prima
produzida no País e as importações da mesma matéria-prima com
redução do Imposto de Importação deverá ser, no mínimo, por ano
calendário, de um por um.
Parágrafo único. A proporção a que se refere o caput deste artigo
poderá ser alterada por acordo, entre as entidades de classe representativas da indústria de matérias-primas e a empresa interessada,
homologado pelo Ministério da Indústria, do Comércio e do Tnrismo.

Art. 8" O valor total FüB das importações de matérias-primas
e dos produtos relacionados nas alíneas a a h do inciso IV do art. 2",
procedentes e originários de países membros do Mercosul, adicionado
às importações de Insumos e Veículos de Transporte com redução do
Imposto de Importação, não poderá exceder, por ano calendário, o das
Exportações Liquidas.
Parágrafo único. Será admitida, até 31 de dezembro de 1998,
variação de até dez por cento, para mais ou para menos, na proporção
a que se refere o caput deste artigo, para utilização ou compensação
no ano calendário imediatamente seguinte.

Art. 9" O valor total FüB das importações de Insumos com
redução do Imposto de Importação não poderá exceder, por ano
calendário, dois terços do das Exportações Liquidas.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo
as matérias-primas, quando se tratar das importações a serem realizadas pelos fabricantes de Autopeças.

Art. 10. No caso de Newcomers fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a g do inciso IV do art. 2", as proporções a que
se referem os arts. 6" a 9" serão calculadas tomando-se por base um
período de três anos, considerando-se como primeiro ano o prazo entre
a data do primeiro desembaraço aduaneiro das importações com
redução do Imposto de Importação de Insumos ou de Veiculos de
Transporte e 31 de dezembro do ano subseqüente, findo o qual se
utilizará o critério do ano calendário.
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Parágrafo único. No caso de Newcomers fabricantes dos produtos relacionados na alínea h do inciso IV do art. 2', as proporções a
que se referem os arts. 6' a 9' serão calculadas tomando-se por base
um período de um ano, definido como o prazo entre a data do primeiro
desembaraço aduaneiro das importações com redução do Imposto de
Importação de Insumos e 31 de dezembro do ano subseqüente, findo
o qual utilizar-se-á o critério do ano calendário.
Art. 11. O Índice Médio de Nacionalização deverá ser de, no
mínimo, sessenta por cento.
§ l' Os Insumos procedentes e originários dos países membros
do Mercosul, cujos valores sejam compensados com exportações, serão
considerados produzidos no País para efeito de apuração do indice
Médio de Nacionalização.
§ 2' Para as Newcomers, o Índice Médio de Nacionalização será
de, no mínimo:
a) cinqüenta por cento, tomando-se por base um período de três
anos, considerando-se como primeiro ano o prazo entre a data de início
da produção dos produtos relacionados nas alíneas a a g do inciso IV
do art. 2' e 31 de dezembro do ano subseqüente;
b) cinqüenta por cento, tomando-se por base um período de um
ano, definido como o prazo entre a data de início da produção dos
produtos relacionados na alínea h do inciso IV do art. 2' e 31 de
dezembro do ano subseqüente;
c) sessenta por cento, por ano calendário, a partir do final do
período a que se referem as alíneas anteriores.
Art. 12. As empresas fabricantes de Autopeças, que as exportarem para empresas controladoras ou coligadas de empresas montadoras
ou fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a g do inciso IV
do art. 2', instaladas no País, poderão transferir para estas o valor das
Exportações Líquidas relativo àqueles produtos, desde que a exportação
tenha sido intermediada pela montadora ou fabricante nacional.
Art. 13. Em caso de concentração de importações que prejudique
a produção nacional, ou na sua iminência, o Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação de Bens de Capital e de Insumos com redução do Imposto de
Importação.
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CAPÍTULüVI
Das Penalidades

Art. 14. A inobservância ao disposto neste decreto sujeitará o
Beneficiário ao pagamento de multa de:
I - setenta por cento sobre o valor FüB das importações de
Bens de Capital realizadas nas condições previstas no inciso I do art.
4", que contribuir para o descumprimento da proporção a que se
refere o art. 60;
11 - setenta por cento sobre o valor FüB das importações de
Bens de Capital realizadas nas condições previstas no inciso I do art.
4", que exceder os limites adicionais a que se refere o art. 13.

111 - sessenta por cento sobre o valor FüB das importações de
matérias-primas realizadas nas condições previstas no inciso 11 do
art. 4", que exceder a proporção fixada no art. 7";
IV - sessenta por cento sobre o valor FüB das importações de
matérias-primas. realizadas nas condições previstas no inciso 11 do
art. 4", que exceder os limites adicionais a que se refere o art. 13;

V - setenta por cento sobre o valor FüB das importações
de Insumos, realizadas nas condições previstas no inciso 11 do art.
4", que concorrer para o descumprimento do indice Médio de Nacionalização;
VI - 120% sobre o valor FüB das importações de Insumos e de
Yetculos de Transporte, realizadas nas condições previstas no inciso 11
do art. 4"e no art. 5", respectivamente, que exceder a proporção estabelecida no art. 8";·
VII - setenta por cento sobre o valor FüB das importações de
Insumos, realizadas nas condições previstas no inciso 11do art. 4",que
exceder a proporção estabelecida no art. 9".

Parágrafo único. O produto da arrecadação das multas a que se
referem este artigo será recolhido ao Tesouro Nacional.
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CAPÍTULO VII
Das Disposições Gerais

Art. 15. Para efeito deste decreto, serão consideradas realizadas:
I - as importações, na data do desembaraço aduaneiro;
II - as aquisições de Bens de Capital produzidos no Pais, na
data da incorporação ao ativo permanente dos Beneficiários;
UI - as aquisições de Insumos fabricados no País, na data da
entrada no estabelecimento do Beneficiário.
Art. 16. Para os fins do disposto neste decreto, serão considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América, adotandose para conversão as taxas cambiais médias do segmento de taxas
livres, divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
Art. 17. Permanecem em vigor as regras de origem estabelecidas pelo Decreto n"1.568, de 21 dejulbo de 1995, e demais disposições
aplicáveis.
Art. 18. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19. Fica revogado o Decreto n" 1.863, de 16 de abril de 1996.
Brasília, 14 de novembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Jobim Filho
MartusAntõnio Rodrigues Tavares

DECRETO N" 2.073, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1996
Dá nova redação ao Anexo II do Decreto
n' 2.048, de 29 de outubro de 1996, que aprova
a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério dosComunicações.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA,no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso N, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1· O Anexo II ao Decreto n?2.048, de 29 de outubro de 1996,
que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério das Comunicações, passa a vigorar na forma do anexo a este decreto.
Art. 2· Em decorrência do disposto no artigo anterior ficam
reabertos, a partir da data de publicação deste decreto, os prazos de
que tratam os arts. 2· e 3· do Decreto n· 2.048, de 1996.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de novembro de 1996; 175· da Independência e 108.
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Luiz Carlos Bresser Pereira
ANEXO
(Decreto n· 2.048, de 29 de outubro de 1996)
ANEXO II
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério das Comunicações
Unidade

Cargos!
Funções

N'
8
6

2

Gabinete do Ministro

Coordenação-Geral de Serviços do Gabinete
Coordenação

2
1
5
5
1
1

Denominação

DAS/

Cargo/Função

FG

Assessor Especial
do Ministro
Assessor do

102.5

Ministro

102.4

Assistente do
Ministro
Assistente

Chefe do Gabinete
Gerente de
Programa

Gerente de Projeto
Coordenador-Geral
Coordenador
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102.3
102.2
101.5
101.4
101.2
101.4
101.3
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Unidade

Cargos!
Funções

N'

Denominação
CargolFunção

Divisão
Serviço

5
2

Chefe

Assessoria de Assuntos Parlamentares
Divisão
Assessoria de Comunicação Social

1
1
1
1

Chefe da Assessoria

1
4

Secretário Executivo
Assessor do
SecretárioExecutivo
Assessor

Coordenação
Secretaria Executiva

Gabinete
Divisão

Coordenação-Geral de Apoio Operacional
Serviço

Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Divisão
Coordenação-Geral de Serviços Gerais

Coordenação
Divisão
Serviço

Ooordenação-Gerel de Recursos Humanos

3
1
2
1
4
78
90
117
1
1
1
1
1
1
3
6
6
1
2
3
7
6

Chefe

Chefe
Chefe da Assessoria

Coordenador

Chefe

Chefe
Coordenador-Geral
Chefe

Subsecretário

Assistente
Chefe
Auxiliar

Coordenador-Geral
Auxiliar

Coordenador
Chefe
Chefe

Coordenador-Geral

DAS!
FG

101.2
101.1
101.4
101.2
101.4
101.3

NE
102.4
102.3
101.4
101.2
101.4
101.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.5
102.2
101.2
102.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

Divisão

1
1
1

Subsecretário
Auxiliar
Chefe

101.5
102.1
101.2

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação
Divisão
Coordenação-Geral de Planejamento
Coordenação
Divisão

1
2
4
1
2
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.4
101.3
101.2

Coordenação
Divisão
Serviço

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Auxiliar

Coordenador
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Cargos/
Unidade

Funções

N'
Coordenação-Geral de Modernização e
Informática
Coordenação
Divisão

Serviço
Consultoria Jurídica
Coordenação
Divisão
Serviço
Secretaria de Serviços de Comunicações
Divisão
Serviço

Departamento de Serviços Básicos de
Telecomunicações e de Serviços Postais
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Postais
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Básicos de
Telecomunicações
Divisão
Serviço
Departamento de Serviços Complementares
de Telecomunicações e de Serviços de
Radiodifusão

Serviço
Coordenação-Geral de Serviços de
Radiodifusão e Televisão por Assinatura
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Serviços Limitados,
Especiais e de Radioamador
Divisão
Serviço
Departamento de Tarifas e Preços dos
Serviços de Telecomunicações e de Serviços
Postais

1
2
4
1
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Denominação
Cargo/Função

DAS/

Coordenador-Geral
Coordenador

101.4
101.3
101.2
101.1
101.5
102.2
101.3
101.2
101.1
101.6
102.2
101.2
101.1

Chefe

Chefe
Consultor Jurídico
Assistente
Coordenador
Chefe
Chefe
Secretário
Assistente
Chefe

Chefe
Diretor

Auxiliar
Chefe

Coordenador-Geral
Chefe

Chefe
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

Diretor

FG

101.5
102.1
101.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1

1
1
1

Auxiliar
Chefe

101.5
102.1
101.1

1
1
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1-

1
1
1

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
1

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1
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Cargos!

Unidade

Funções

N'
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Estruturas Tarifárias
Divisão

Serviço
Secretaria de Administração de
Radiofreqüências

Serviço
Departamento de Planejamento e de
Engenharia de Frequências
Divisão

Serviço
Coordenação-Geral de Planejamento de
Freqüências
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Engenharia de
Freqüências
Divisão
Serviço
Departamento de Gerenciamento de

. Frequências
Coordenação-Geral de Gerenciamento de
Freqüências
Divisão
Serviço
Coordenação-Geral de Informações Técnicas

Coordenação
Divisão
Serviço
Secretaria de Fiscalização e Outorga
Coordenação
Serviço
Departamento de Fiscalização das
Comunicações
Coordenação

Denominação

DAS!

Cargo/Função

FG

2
1
2
1
1
1

Coordenador
Chefe

Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.1
101.4
101.2
101.1

1
1
1

Secretário
Assistente
Chefe

101.6
102.2
101.1

1
1
2
2

Diretor
Auxiliar
Chefe

Chefe

101.5
102.1
101.2
101.1

1
2
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
3
2

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
1

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1

1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1

Coordenador-Geral

Chefe
Chefe
Secretário
Assistente
Coordenador
Chefe

101.4
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2
101.1
101.6
102.2
101.3
101.1

1
1
1

Diretor
Auxiliar
Coordenador

101.5
102.1
101.3

Chefe

Coordenador-Geral

Chefe
Chefe

Coordenador-Geral
Coordenador
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Unidade

Cargos!
Funções

N'

Denominação

DASI

Cargo/Função

FG

Divisão
Serviço

3
3

Chefe
Chefe

101.2
101.1

Coordenação-Geral de Fiscalização

1
1
3

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

1
1
1
2

Diretor
Auxiliar

101.5
102.1

Chefe
Chefe

101.1

Divisão
Serviço

Coordenação-Geral de Administração do
Fistel
Divisão

Departamento de Outorga de Serviços de
Comunicação em Massa
Divisão
Serviço

101.2

Coordenação-Geral de Outorga de
Comunicações

Coordenador-Geral

Serviço

1
1
2

Chefe

101.4
101.2
101.1

Coordenação-Geral de Engenharia
Divisão

1
2

Coordenador-Geral
Chefe

101.4
101.2

Departamento de Outorga de Serviços de
Telecomunicações
Divisão
Serviço

1
2
1

Diretor

Chefe

101.5
101.2
101.1

Divisão

Coordenação-Geral de Outorga de
Telecomunicações

Divisão
Serviço

1
1
1

Chefe

Chefe

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.4
101.2
101.1

Delegado
Coordenador
Chefe

101.4
101.3
101.1

Delegacias Estaduais
a) RJ,SP,MG,PReRS
Coordenação
Serviço
b)

5
3
24

AC,AL,AM,AP,BA,CE,ES,GO,MA,

MT, MS, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SC.
SEeTO
Serviço

21

Delegado

69

Chefe
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b)

Quadro-Resumo de Custos de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério das Comunicações
b.l -

Situação Atual e Nova
Situação Atual

DAS

Código

Unitário

Quant.

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

6,52
4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

3
11
27
45
74
149

DAS 102.5
DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

4,94
3,08
1,24
1,11
1,00

Subtotal1
FG-1
FG-2
FG-3

0,31
0,24

0,19

Subtotal2
Total (1+2)

b.2 Código

Valor Total

Situação Nova
Quant.

Valor Total

54,34
83,16
55,80
82,14
149,00

3
12
34
45
74
149

19,56
59,28
104,72
55,80
82,14
149,00

6
8
5
7
12

29,64
24,64
6,20
7,77
12,00

8
10
5
7
12

347

524,25

359

566,72

77
88
117

23,87
21,12
22,23

78
90
117

21,60
22,23

282

67,22

285

68,01

629

591,47

644

634,80

19,56

39,52

30,80
6,20
7,77

12,00

24,18

Remanejamento de Cargos
DAS

Do Mare para o Me

Unitário

Quant

Valor Total

DAS 101.5
DAS 101.4

4,94
3,08

1
7

4,94
21,56

DAS 102.5
DAS 102.4

4,94
3,08

2
2

9,88
6,16

12

42,54

1
2

0,31
0,48

Subtotall
0,31
0,24

FG-1
FG-2
Subtotal2

3

0,79

Total (1 + 2)

15

43,33

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 11, p. 6037-6161, novo 1996

6126
DECRETO N" 2.074, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1996
Cria a Comissão Interministerial para a
aplicação dos dispositivos da Convenção Internacional sobre a Proibição do Desenoclnimenta, Produção, Estocagem e Uso das Armas Químicas e sobre a Destruição das Armas Químicas existentes no mundo rCPAQJ
e elenco as obrigações e deveres decorrentes
daCPAQ.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
Convenção Internacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso das Armas Químicas e sobre a Destruição
das Armas Químicas, aprovada pelo Decreto Legislativo n 29, de 6 de
março de 1996,
DECRETA:
Art. 12 Cria a Comissão Interministerial para a aplicação dos
dispositivos da Convenção Internacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso das Armas Químicas e sobre
a Destruição das Armas Químicas existentes no mundo (CPAQ).
§ 12 O Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República presidirá a Comissão Interministerial, e nesta qualidade
corresponde à Autoridade Nacional a que Serefere a convenção de que
trata este artigo.
§ 22 A Comissão Interministerial será integrada por um repre-

sentante de cada um dos seguintes órgãos:
a) Ministério da Justiça;

b) Ministério da Marinha;
c) Ministério do Exército;
d) Ministério da Fazenda;
e) Ministério das Relações Exteriores;
fJ Ministério da Aeronáutica;
g) Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
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h) Ministério da Ciência e Tecnologia;

i) Estado-Maior das Forças Armadas;

j) Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da

República.

§ 3" O representante da Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República substituirá o Presidente da Comissão Internúnisterial em suas eventuais ausências;
§ 4" Os membros da comissão e respectivos suplentes serão
indicados pelos titulares dos órgãos representados e designados
pelo Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
§ 5" A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República exercerá a função de Secretaria Executiva Permanente da
Comissão Interministerial prestando o apoio técnico e administrativo
necessário aos trabalhos da comissão.
§ 6" Os representantes dos órgãos participantes da Comissão
Interministerial agirão de forma coordenada e prestarão à Secretaria
Executiva informações relativas à sua área de
competência.
,
§ 7" A Secretaria Executiva deverá prestar contas de suas atividades à Comissão Interministerial, periodicamente e sempre que
solicitada por um dos representantes dos órgãos integrantes da
comissão.
§ 8" A Comissão Interministerial poderá, a qualquer tempo,
contar com a colaboração de representantes de órgãos públicos ou
entidades nacionais na realização de suas atribuições.

Art. 2" São atribuições da Comissão Interministerial:
I - acompanhamento da observância dos dispositivos da
CPAQ por parte de pessoas físicas e juridicas;
H - elaboração e prestação à Organização para a Proibição
das Armas Quimicas (OPAQ), criada pela CPAQ, das declarações
inicial e posteriores requeridas por essa convenção;

IH - coleta, processamento e conservação sigilosa de dados
para prestação das declarações referidas na alínea anterior;
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IV - acompanhamento e tomada de providências para as
inspeções de rotina e/ou por denúncia, a serem realizadas pela
OPAQ em instalações industriais ou de qualquer espécie situadas
no Brasil;
V - eventual realização de visitas de verificação, com vistas
à conferência das informações fornecidas, em instalações industriais
ou de qualquer espécie, em caso de não colaboração com a Comissão
Interministerial no exercício de suas funções legais;
VI - aplicação de sanções administrativas previstas em lei,
bem como da tomada de providências necessãrias à persecução legal
para fins de aplicação das sanções penais cabíveis, em relação, respectivamente, às pessoas jurídicas ou físicas que não cumpram o
disposto no art. 3º deste decreto;
VII -

aprovação de seu regulamento.

Art. 3º Sob pena de sofrer sanções penais ou administrativas
previstas em lei, nenhuma pessoa física ou jurídica:
I -

realizará atividade vedada pela CPAQ;

II - contribuirá, direta ou indiretamente, para a realização de
atividade vedada pela CPAQ;
III - omitirá informação ou prestará informação incorreta à
Comissão Interministerial, ou se recusará a colaborar com essa
comissão no exercício de suas funções legais.
Art. 42 Às pessoas físicas ou jurídicas engajadas em atividades
de produção, comercialização ou pesquisa, envolvendo os elementos
abrangidos na CPAQ, incumbe providenciar:
I - declaração inicial, em formulãrio a ser fornecido pela
Secretaria Executiva, sobre as operações de exportação e importação
ou quaisquer atividades de produção, comercialização ou pesquisa
envolvendo os elementos abrangidos na CPAQ;
II - declarações de atualização que contemplem toda informação relativa às operações e atividades a que se refere o inciso I deste
artigo, realizadas no exercício anterior;
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IH - a pedido da Secretaria Executiva, a qualquer momento,
informações julgadas necessárias para o atendimento a dispositivos
da CPAQ e, conseqüentemente, para o exercício das funções legais da
Comissão Interministerial.
§ 1Q As declarações, a serem entregues à Secretaria Executiva,
devem conter, conforma o elemento produzido, consumido, comercializado ou pesquisado pelo declarante, todo o conjunto de informações
requeridas pela CPAQ.
§ 2Q Omissões e imprecisões de informação serão examinadas
pela comissão Interministerial, que decidirá sobre as medidas cabíveis, conforme o disposto em lei ordinária.

Art. 5Q A pedido da Comissão Interministerial, pessoas fisicas
ou jurídicas:

I - permitirão o acesso a instalações sob sua responsabilidade por parte de inspetores e assistentes de inspeção da OPAQ, nas
condições estabelecidas pela CPAQ;
H - colaborarão com os inspetores e assistentes de inspeção
no exercício de suas tarefas, facultando-lhes o uso da aparelhagem
pertinente, bem como a coleta e a retirada de amostras para análise
in situ ou em outro local, dentro dos limites estabelecidos pela
CPAQ;

IH - garantirão a integridade física dos inspetores e assistentes de inspeção e a inviolabilidade de seus pertences e de sua
comunicação, bem como o direito de manterem, sem constrangimentos ou qualquer tipo de interferência ou monitoramento, comunicação direta com destinatário situados fora do local inspecionado,
dentro dos limites estabelecidos no anexo sobre Implementação e
Verificação e no anexo sobre a Proteção das Informações Confidenciais, da CPAQ;
IV - permitirão o acesso a instalações que controlem ou utilizem, a qualquer título, por parte de inspetores e assistentes de
inspeção, indicados pela Comissão Interministerial, em eventual
visita de verificação de dados, sujeitando-se às sanções previstas em
lei no caso de não colaboração com a Comissão Interministerial no
exercício de suas funções legais.
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Art. 6" Os inspetores e assistentes de inspeção da OPAQ, quando em missão oficial no Brasil, gozarão. dos privilégios e imunidades
diplomáticos previstos na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas.
Art. 7· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de novembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Zenildo de Lucena
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Lélio Viana Lôbo
Francisco Dornelles
José Israel Vargas
Benedito Onofre Bezerra Leonel

DECRETO NO 2.075, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a execução do Acordo de
Complementação Econômica, entre Brasil.
Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile, de ao
de setembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a
Associação Latino-americana de Integração (Aladi), firmado. pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo n· 66, de 16 de novembro de 1981,
prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Chanceleres dos Estados Partes do Mercosul e do Chile, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6037-6161, novo 1996
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ralll em 25 de junho de 1996, em San Luís, na Argentina, o Acordo de
Complementação Econômica, entre o Mercosul e o Chile;
Considerando que os Plenipotenciários dos Estados Partes do
Mercosul e do Chile depositaram o referido acordo na Secretaria-Geral da Aladi em 30 de setembro de 1996;
Considerando que o Acordo de Complementação Econômica, entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile foi oportunamente
submetido ao Congresso Nacional, que o aprovou por meio do Decreto
Legislativo nº 96, de 12 de setembro de 1996;
DECRETA:

Art. 10 O Acordo de Complementação Econômica, celebrado
entre os Governos do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, Estados
Partes do Mercosul, e o governo da República do Chile, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado noDO de 20.11.96, págs. 24065/24302.

DECRETO Nº 2.076, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1996
Regulamenta o Programa de Desligamento Voluntário dos servidores civis daAdministração Federal direta, autárquica e
fundacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lbe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1e O Programa de Desligamento Voluntário (PDV), dos
servidores civis da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, aceitará adesões entre os dias 21 de novembro e 18 de
dezembro de 1996, inclusive.
Art. 2º Ao servidor em efetivo exercício no âmbito da Adminis,
tração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, que aderir
ao PDV serão concedidos os seguintes incentivos financeiros:
I - para o servidor que contar, na data da exoneração, com até
catorze anos, inclusive, indenização de uma remuneração por ano de
efetivo exercício;
II - para o servidor que contar, na data da exoneração, com
mais de catorze e até vinte e quatro anos, inclusive:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício
até o décimo-quarto ano;
b) indenização de uma remuneração e meia por ano de efetivo
exercício, a partir do décimo-quinto até o vigésimo-quarto ano;

lI! - para o servidor que contar, na data da exoneração, com
mais de vinte e quatro anos:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício
até o décimo-quarto ano;
b) indenização de uma remuneração e meia por ano de efetivo
exercício a partir do décimo-quinto até o vigésimo-quarto ano;
c) indenização de uma remuneração, somada a 80% do seu valor,
por ano de efetivo exercício a partir do vigésimo-quinto ano;
§ lº Na contagem do tempo de efetivo exercício para o cálculo
de concessão da indenização, considerar-se-á, como ano integral, a
fração igual ou superior a seis meses.

§ 2º As licenças-prêmio vencidas e não gozadas serão contadas
em dobro e integrarão o cálculo do tempo de efetivo exercício.
§ 3º Ainda integrará o cálculo do tempo de efetivo exercício,
para os efeitos deste artigo, o período em que o servidor esteve em
disponibilidade.
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§ 4º Ao total da indenização de que trata este artigo serão
acrescidos os seguintes percentuais;
a) 25% para aqueles que aderirem ao Programa no período de 21
de novembro a 5 de dezembro de 1996;
b) 5% para aqueles que aderirem ao programa no período de 6 a
10 de dezembro de 1996.

§ 5º Nenhum acréscimo às indenizações de que trata este artigo
será concedido aos servidores que aderirem ao programa dos dias 11
a 18 de dezembro de 1996.
Art. 3º O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, em parceria com o Serviço Federal de Processamento de
Dados (Serpro), desenvolverá o Sistema PDV, que interligará todas
as unidades de recursos humanos.
Parágrafo único. O acesso ao sistema PDV fica condicionado a
cadastramento, junto ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, dos servidores dos órgãos e entidades que irão
operá-lo.
Art. 4º O formulário Pedido de Adesão impresso na forma do
Anexo I a este decreto, a ser distribuído aos servidores, pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, será composto de
três vias.
§ 1º De posse do Pedido de Adesão, o candidato ao PDV autenticará as três vias do formulário em qualquer agência do Banco do
Brasil S.A., dentro do prazo estabelecido no art. 1º.
§ 2º A data de autenticação do Pedido de Adesão nas agências
do Banco do Brasil S.A. determinará, para os efeitos do programa, a
vontade do servidor em aderir ao PDV, assim como o percentual de
acréscimo à indenização a que terão direito aqueles que optarem pela
inclusão, na forma do § 4º do artigo anterior.

§ 3º O Banco do Brasil S.A. encaminhará ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a primeira via do Pedido
de Adesão, devidamente autenticada, e repassará ao Serviço Federal
de Processamento de Dados (Serpro), por meio magnético, os dados
nela constantes.
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§ 4 2 As segunda e terceira vias do Pedido de Adesão deverão ser
entregues, pelo servidor, até 18 de dezembro de 1996, à respectiva
unidade de recursos humanos, que reterá a segunda via.

§ 52 A terceira via devidamente datada, carimbada e rubricada
pelo titular da unidade de recursos humanos, será restituída ao
servidor, constituindo-se documento hábil de comprovação de Sua
adesão ao programa.
§ 62 A data de entrega da terceira via ao servidor é determinante para a contagem do prazo máximo de trinta dias, concedido para a
publicação do ato de exoneração.
§ 72 O prazo de que trata o parágrafo anterior somente poderá
ser estendido nos casos de o servidor estar respondendo a processo
administrativo ou penal.
§ 82 Em caso de rasura ou extravio do Pedido de Adesão, as
unidades de recursos humanos do órgão de origem ou de exercício do
servidor poderão imprimir novo formulário por meio do Sistema PDV,.
que assegurará a aposição de número de controle idêntico ao rasurado
ou extraviado.

§ 92 O Pedido de Adesão, ao ingressar na unidade de recursos
humanos, iniciará processo individual, ao qual serão anexados os
documentos comprobatórios do tempo de serviço, e aqueles emitidos
pelo Sistema PDV, devidamente certificados pelo servidor responsável pela análise e homologados pelo dirigente da unidade de recursos
humanos.
§ 10. Em caráter excepcional, as unidades de recursos humanos
poderão aceitar, por fax, de servidores que estejam em exercício fora
de sua sede, cópia da segunda via do Pedido de Adesão, desde que
remeta, dentro do prazo estabelecido no art. 12, pelo correio, mediante
Aviso de Recebimento (AR), a via original.

Art. 52 Os servidores que estiverem servindo no exterior poderão aderir ao PDV por fax, diretamente à unidade de recursos humanos de seus órgãos e entidades de origem, desde que encaminhem,
concomitantemente, a documentação original, observados o prazo
estabelecido no art. F e o disposto no parágrafo único do art. 72 •
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Art. 6" A Adesão poderá ser feita por procuração, desde que
passada na forma de instrumento público, com poderes específicos
para os efeitos do PDV, observado o disposto no art. 117, inciso XI, da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 7º Para os fins do PDV, na apuração do tempo de efetivo
exercício, será considerado aquele prestado na Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional, em qualquer dos Poderes
da União, inclusive os períodos intercalados, desde que prestados em
cargos efetivos, assim como o tempo em que o servidor esteve em
disponibilidade.
Parágrafo único. Juntamente com a segunda via, o servidor
apresentará à unidade de recursos humanos de seu órgão de origem,
caso seja necessário, cópia dos vínculos constantes em sua Carteira
de Trabalho ou das respectivas portarias de nomeação.
Art. 8º No levantamento dos componentes da remuneração
mensal, para fins de base de cálculo da indenização, deverá ser
observado o teto máximo, correspondente aos valores percebidos, em
espécie, a qualquer título, pelos Ministros de Estado, o qual incidirá
sobre todos os componentes especificados na Lei nº 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994, resguardadas as seguintes exclusões:
I - retribnição pelo exercício de função ou cargo de direção,
chefia ou assessoramento;
II - diárias;
III - ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
IV
salário-família;
V
gratificação natalina;
VI
auxílio-natalidade;
VII
auxílio-funeral;
VIII
adicional de férias;
IX
adicional pela prestação de serviço extraordinário.
Parágrafo único. Integram a remuneração de que trata este
artigo os benefícios concedidos por decisão judicial.
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Art. 9º Os pedidos de cancelamento de adesão ao PDV (Anexo
Il) serão emitidos nas unidades de recursos humanos do órgão de
origem, em duas vias, ficando uma delas em poder do servidor, como
comprovante.
§ 1º Não serão aceitos pedidos de cancelamento de adesão que
ingressarem na unidade de recursos humanos do órgão de origem
após a publicação do ato de exoneração.
§ 2º Os pedidos de cancelamento de adesão de servidores em
exercício no exterior poderão ser encaminhados, via fax, à respectiva
unidade de recursos humanos.
Art. 10. O pagamento dos incentivos financeiros de que trata o
art. 2º deverá ser feito mediante depósito em conta corrente, em até cinco
dias úteis a contar da data da publicação do ato de exoneração do
servidor, cabendo, para esse fim, aos dirigentes das unidades de recursos
humanos dos órgãos e entidades toda e qualquer responsabilidade pelo
cálculo do tempo de serviço e dos valores informados ao sistema.
§ 1º Para fins de incidência do Imposto de Renda na Fonte e na
declaração de rendimentos, serão considerados como isentos as indenizações e os acréscimos pagos a título de incentivo financeiro ao PDV.
§ 2º Dos incentivos financeiros de que trata este artigo serão
descontados os valores referentes à pensão alimentícia, após verificados os termos da decisãojudicial que a instituiu, e as despesas havidas
com a participação em cursos no Pais ou no exterior.
§ 3º Os descontos de débitos para com o erário serão feitos
segundo legislação em vigor, não podendo ser deduzidos dos incentivos financeiros concedidos a título de adesão ao PDV.
§ 4º As unidades de recursos humanos informarão ao Sistema
PDV, individualmente e diariamente, os dados necessários ao pagamenta dos incentivos financeiros.
Art. 11. O saldo de remuneração mensal, assim como as férias e
a gratificação natalinaproporcionais, serão pagos em folha de pagamento, em até trinta dias após a data da publicação do ato de exoneração.
Art. 12. À autoridade competente dos órgãos e entidades de
origem do servidor caberá assinar o ato de exoneração, o qual deverá
ser publicado no Diário Oficial da União.
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§ 1· A autoridade competente fará publicar, também, listagem
com os pedidos de adesão indeferidos, e encaminhará correspondência
à residência do servidor, explicando os motivos do indeferimento.
§ 2' O servidor que aderir ao PDV deverá permanecer em
efetivo exercício até a data da publicação, no Diário Oficial da União,
do seu ato de exoneração.

Art. 13. A Administração Federal, representada pelo Ministro
de Estado da área respectiva, em caráter indelegável, poderá recusar
pedidos de adesão de servidores ao PDV, desde que individualmente
e por decisão justificada no estrito interesse do serviço público.
Parágrafo único. Serão publicados no Diário Oficial da União os
pedidos de adesão negados nos termos deste artigo.

Art. 14. Fica o Ministério do Trabalho incumbido de prestar
atendimento prioritário aos servidores que aderirem ao PDV, mediante criação de programas específicos e participação, em condições
favorecidas, nos programas já existentes de qualificação, requalíficação e aperfeiçoamento profissional, de reinserção no mercado de
trabalho e de incentivo a projetos geradores de emprego e renda,
mantidos com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Art. 15. O tempo de contribuição para o Plano de Seguridade
Social do servidor optante pelo PDV é assegurado para efeito dos
beneficios previstos no Regime Geral de Previdência Social, na forma
da contagem recíproca do tempo de serviço para aposentadoria,
estabelecida pelas Leis n's 6.226, de 14 de julho de 1975, e 8.213, de
24 de julho de 1991.
Art. 16. O Sistema de Controle Interno fiscalizará o cumprimento das disposições contidas neste decreto.
Parágrafo único. O processo a que se refere o § 9' do art. 4' deste
decreto será encaminhado à respectiva unidade de controle interno,
no prazo máximo de três dias úteis, a contar da data de publicação do
ato de exoneração do servidor no Diário Oficial da União.

Art. 17. O pagamento dos incentivos financeiros de que trata o
art. 2' será feito por unidade gestora especialmente criada no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
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Parágrafo único. A responsabilidade do ordenador de despesa
da unidade gestora referida neste artigo limita-se ao pagamento dos
valores informados pelas unidades de recursos humanos por meio do
Sistema PDV.

Art. 18. O Ministro de Estado da Administração Federal e
Reforma do Estado expedirá as instruções complementares, necessá.
rias à execução deste decreto.
Art. 19. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva
Luiz Carlos Bresser Pereira
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ANEXO I
GOVERNO FEDERAL
PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO
PEDIDO DE ADESÃO

I

NOME

MATRICULA SIAl'E

lBvia
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ENDEllEÇO IlESTDENCIAL(Rua, Av,.Proço,NO. Boi,..,,)
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_ _ """ •• -.............J_

SIGLAUNIDADERECURSOSIlUMANOS

Solicito ao Sr. Dirigente de Recursos Humanos doía)
nos termos da Medida Provisória que trata do Programa de Desligamento Voluntário de servídcres civis do Poder Executivo Federal, em vigor nesta data,
exoneração do cargo efetivo de

Carimbo do
&-

........................................................................., .............. de ............................... de 1996

Assinatura
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4

1

GOVERNO FEDERAL
PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO
PEDIDO DE ADESÃO

2" via
UNIDADE DE RECURSOSHUMANOS

I

MATR/CULASlAPE

NO~

CW

I
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Aoooo-M._

_.

Corimbodo

Solicito ao Sr. Dirigente de Recursos Humanos dota)
nos termos da Medida Provieôria que trata do Programa de Desligamento Voluntário de servidores civis do Poder Executivo Federal, em vigor nesta data,
exoneração do cargo efetivo de
............. , .. ......... de .............................. de 1996

Assinatura
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GOVERNO FEDERAL
PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO
PEDIDO DE ADESÃO
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COMPROVANTE DO
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ANEXOU
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE ADESÃO
Senhor
_
Dirigente de Recursos Humanos

Eu,

~.CPF

_____~, matrícula SIAPE n'

~,

___________ nível

ocupante do cargo

,classe_ _ , padrão _ _, do

Quadro de Pessoal (do)a

venho requerer a Vossa

Senhoria,uos termos doart.

doDecreton"

,00_ _00

___ de 1996, o cancelamento da minha adesão aoPrograma de Desligamento
Voluntário dosservidores civis doPoderExecutivo Federal, confurme constante no
Pedido deAdesão n'
.

Local e Data

Assinatura

DECRETO N' 2.077, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1996
Dá nova redação ao art. 33 do Decreto
n' 1.204, de 29 dejulho de 1994, que altera e
consolida a regulamentação da Lei nf! 8.031,
de 12 de abril de 1990, que cria o Programa
Nacional de Desestatização.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:

Art. l' O art. 33 do Decreto n' 1.204, de 29 de julho de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 33. O Conselho Nacional de Desestatização poderá
estabelecer procedimentos simplificados para os processos de
desestatização, inclusive para a fixação do preço mínimo, nos
seguintes casos:
I - desestatização de empresas de pequeno e médio porte;
II - desestatização de empresas com ações negociadas em
bolsa de valores;
UI - desestatização de participações minoritárias;
IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V - desestatização de serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
DECRETONº2.078, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a centralização obrigatória
de recolhimento de tributos e contribuições
federais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. P Os bancos comerciais, os bancos múltiplos, os bancos de
investimento, os bancos de desenvolvimento, as caixas econômicas,
as sociedades de crédito, financiamento e investimento, as sociedades
de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as
cooperativas de crédito, as sociedades de arrendamento mercantil, as
companhias hipotecárias, as corretoras ou distribuidoras de títulos e
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valores mobiliários, as corretoras de câmbio, as sociedades de invas,
timento, os escritórios de representação de bancos estrangeiros, as
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, as
empresas de seguro privado e de capitalização, as entidades de
previdência privada e as demais instituições financeiras integrantes
do Sistema Financeiro Nacional ficam obrigados a declarar e a recolher de forma centralizada no estabelecimento-sede da empresa todos
os tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal a que estiverem legalmente sujeitos.
§ 10 O disposto neste artigo não se aplica aos tributos incidentes
na importação e na exportação.
§ 2· No caso de pessoa jurídica com sede no exterior, a centra,
lização será efetuada no estabelecimento em nome do qual for apresentada a Declaração do Imposto de Renda.

§ 3· A centralização do recolhimento deverá abranger todos os
códigos de arrecadação do tributo ou contribuição.
Art. 2· A obrigação do estabelecimento centralizador de recolher e de prestar informações relativas aos estabelecimentos centralizados refere-se somente aos tributos e contribuições cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 10 de janeiro de 1997.
Art. 3· O estabelecimento centralizador, em relação a todos os
tributos e contribuições centralizados, deverá:
cumprir todas as obrigações previstas na legislação tribuI
tária;
II
apresentar, quando solicitado pela autoridade fiscalizadora,
os documentos comprobatórios correspondentes aos fatos geradores dos
tributos ou contribuições centralizados nos termos deste decreto, independentemente da localidade onde estiverem armazenados;
III - utilizar unicamente seu número de inscrição no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda (CGCIMF) no preenchimento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e
nos documentos referentes ao cumprimento de obrigações acessórias.
§ 1· Os registros e controles de todas as operações, constantes
da documentação comprobatória a que faz menção o inciso lI, deverão
estar separados por estabelecimento.
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§ 2' O recolhimento do IOF/Ouro-ativo Financeiro deverá ser
efetuado pelo estabelecimento centralizador sob o código 4028, mediante a utilização de um Darfpara cada município produtor e com a
indicação do código do respectivo município, aprovado pela Secretaria
da Receita Federal.
Art. 4º Ficam sem efeito, para as entidades referidas no art. 1', as
disposições relativas à centralização opcional de tributos e contribuições
federais, a partir do inicio da centralização prevista neste decreto.

Parágrafo único. O disposto neste artigo abrange inclusive a
dispensa da apresentação da Declaração de Recolbimento Centralizado para finalizar a sistemática de centralização opcional.
Art. 5º Para os tributos e contribuições com períodos de apuração semanal, os valores correspondentes aos fatos geradores que
ocorrerem nos dias 29 a 31 de dezembro de 1996 deverão ser informados na DCTF do referido mês.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente

DECRETO N' 2.079, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1996
Aprova a Estrutura Regimental e o Qua·
dro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas da Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IVe VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I' Ficam aprovados, na forma dos Anexos I e II a este
decreto, a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. lI, p. 6037-6161, novo 1996

6144
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo, autarquia federal vinculada ao Ministério
da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste
artigo, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão e funções
gratificadas:
a) do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
para a Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo, um DAS 101.4,
dez DAS 101.2, treze DAS 101.1 e um DAS 102.4 oriundos de órgãos
extintos da Administração Pública Federal;
b) da Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, sete DAS 102.3,
quatorze DAS 102.1, quatro FG-1, quatorze FG-2 e dezesseis FG-3.
Art. 2· Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Estrutura
Regimental de que trata o caput do artigo anterior deverão ocorrer no
prazo de vinte dias, contados da data de publicação deste decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput, o
Presidente da Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo fará
publicar no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias contados
da publicação deste decreto, relação nominal dos titulares dos cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS)
a que se refere o Anexo lI, indicando, inclusive, o número de cargos
vagos, sua denominação e respectivo nível.
Art. 3· O Regimento Interno da Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo será aprovado pelo Ministro de Estado da Indústria,
do Comércio e do Turismo e publicado no Diário Oficiat da União,
dentro de sessenta dias, contados da data de publicação deste decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5· Revoga-se o Anexo LU ao Decreto n· 1.351, de 28 de
dezembro de 1994.
Brasília, 26 de novembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Francisco Dornelles
Luiz Carlos Bresser Pereira
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(Decreto n" 2.079, de 26 de novembro de 1996)
ANEXO I
Estrutura Regimental
Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo
CAPÍTULO I
Da Natureza, Sede e Finalidade
Art. 1Q A Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo, autarquia especial, criada nos termos do art. 11 do Decreto-Lei nO 55, de
18 de novembro de 1996, com as alterações estabelecidas pela Lei
n? 8.181, de 28 de março de 1991, vinculada ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, com sede e foro em Brasília, Distrito
Federal, e jurisdição em todo o território nacional, tem por finalidade
formular, coordenar, executar e fazer executar a Política Nacional de
Turismo.
Parágrafo único. À Embratur cabe exercer as competências
estabelecidas no art. 3Q da Lei nQ 8.181, de 28 de março de 1991.
CAPÍTULO II
Da Estrutura Organizacional
Art. 2Q A Embratur tem a seguinte estrutura organizacional:
I -

órgãos de assistência direta e imediata ao Presidente:

a) Gabinete;
b) Assessoria de Comunicação Social;
c) Gerência de Programas Internacionais;
d) Gerência de Programas Nacionais;

II -

órgãos seccionais:

a) Procuradoria-Geral;

b) Auditoria Interna;
c) Diretoria de Administração e Finanças;
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III -

órgãos específicos singulares;

a) Diretoria de Economia e Fomento;

b) Diretoria de Marketing;

IV -

órgão regional: Escritório do Rio de Janeiro.
CAPÍTULO III
Da Competência das Unidades Organizacionais

Seção I
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Presidente
Art. 3' Ao Gabinete compete:
I
social;

assistir ao presidente em sua representação política e

II
acompanhar o recebimento e a distribnição dos documentos e das correspondências encaminhadas ao presidente;

III - providenciar a expedição e o arquivamento dos atos dos
diretores e do presidente;
IV - exercer outras atribuíções que lhe forem cometidas pelo
presidente.
Art. 4' À Assessoria de Comunicação Social compete asssessorar O presidente nos assuntos pertinentes à imprensa e a relações
públicas.
Art. 5' À Gerência de Programas Internacionais compete:
I - articular-se com os organismos e instâncias internacionais relacionados com a atividade do turismo com vistas à inserção
ínternacional do segmento;
II - acompanhar a consolidação de acordos bilaterais internacionais e desenvolver ações para o seu cumprimento;
III - planejar, coordenar e avaliar a participação da Embratur
e do turismo brasileiro nos acordos multilaterais.
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Art. 6· À Gerência de Programas Nacionais compete:
I - planejar, coordenar e avaliar ações, programas e a introdução de novos processos de gestão na Embratur;
11

promover a articulação interna e externa da Embratur;

111

coordenar a execução da Política de Descentralização do

Turismo;

IV - analisar, avaliar e propor, em parceria com as demais
unidades organizacionais, planos e fontes alternativas de recursos
para projetos e atividades e para o Fundo Geral de Turismo.

Seção!!
Dos Órgãos Seccionais

Art. 7· À Procuradoria-Geral, unidade integrante da Advocacia-Geral da União, compete:
I -

representar judicial e extrajudicialmente a Embratur;

11 - exercer atividades de consultoria e assessoramento jurídicos aos órgãos da Embratur, aplicando-se, no que couber, o disposto
no art. 11 da Lei Complementar n· 73, de 10 de fevereiro de 1993;

111 - a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer
natureza, inerentes às atividades da Embratur, inscrevendo-os em
dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.

Art. 8· À Auditoria Interna compete orientar, supervisionar e
acompanhar a execução das atividades e dos programas de trabalho,
exercer a fiscalização nas diversas unidades organizacionais da
Embratur, quanto à exatidão e correção das medidas técnicas, financeirase contábeis adotadas.
Art. 9· À Diretoria de Administração e Finanças compete
planejar, coordenar, controlar e supervisionar a execução das atividades referentes a recursos humanos, material, patrimônio, orçamento, finanças, contabilidade, serviços gerais e sistemas de
informação.
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Seção III
Dos Órgãos Específicos Singulares

Art. 10. À Diretoria de Economia e Fomento compete:
I - normatizar, coordenar e controlar a execução das ações de
concessão de estímulos, de beneficios econômicos, financeiros e o
suporte técnico a órgãos, entidades e empreendimentos turisticos,
públicos e privados;

II -

gerir o Fundo Geral de Turismo;

III - cadastrar, classificar e fiscalizar as atividades, empreendimentos e equipamentos dos prestadores de serviços turisticos;
IV - estimular e supervisionar ações de desenvolvimento de
projetos turisticos regionais e promover a qualidade dos serviços.

Art. 11. À Diretoria de Marketing compete:
I - propor, coordenar, supervisionar e controlar a execução
da política de marketing, de promoção e propaganda do turismo
brasileiro no País e no exterior;
II - estimular atividades de captação e participação em eventos voltados ao incremento do fluxo turístico no território brasileiro;

III - realizar estudos, pesquisas, análises, levantamentos e
sistematização de dados estatísticos destinados à obtenção de diagnósticos e informações do segmento turístico nacional e internacional,
inclusive seu desempenho econômico-financeiro, e à identificação da
oferta turística no território brasileiro.
SeçãoN
Do Órgão Regional

Art. 12. Ao Escritório do Rio de Janeiro compete representar a
Embratur junto às entidades públicas e privadas sediadas naquela
cidade e auxiliar na promoção do desenvolvimento do turismo no
Estado.
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CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção!
Do Presidente

Art. 13. Ao presidente incumbe:
I - planejar, dirigir, coordenar e controlar a execução das
atividades da Embratur;
H - orientar e coordenar o funcionamento geral da Embratur
em todos os setores de suas atividades, zelando pelo fiel cumprimento
da Lei nº 8.181/91, assim como da política geral e dos planos, programas e projetos da autarquia;

IH - firmar, em nome da Embratur, contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos similares;
IV - aprovar projetos voltados para o desenvolvimento turístico nacional;

V - praticar os atos. necessários à gestão técnica, administrativa, orçamentária e financeira da Embratur.
SeçãoII
Dos Demais Dirigentes

Art. 14. Aos Diretores, aos Gerentes, ao Procurador-Geral, ao
Auditor-Chefe, aos Supervisores, aos Chefes de Gabinete, de Departamento, de Escritório e de Assessoria incumbe planejar, dirigir e
coordenar a execução das atividades afetas a suas respectivas unidades organizacionais, bem como exercer outras atribuições que lhes
forem cometidas pelo Presidente.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais

Art. 15. O Regimento Interno definirá o detalhamento das unidades integrantes da Estrutura Regimental, as competências das
respectivas unidades e as atribnições de seus dirigentes.
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(Decreto n· 2.079, de 26 de novembro de 1996.)
ANEXO II
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas da Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo
Unidade

Cargo!
Função

1
1
Gabinete

Assessoria de Comunicação Social
Gerência de Programas Internacionais

1
3
4
1
3
3
2
1
1
1
1

Denominação
CargolFunção

DAS/
FG

Presidente
Assessor do
Presidente
Chefe de Gabinete
Assessor
Assistente
Auxiliar

101.6

Supervisorde Projeto

101.4
101.2

102.4
101.4
102.3
102.2
102.1
FG-1
FG-2
FG-3
Chefe da Assessoria 101.4
Assessor
102.3
Gerente de Programa 101.5
Auxiliar
102.1

Supervisão de Projetos e Acordos

Multilaterais
Gerência de Projetos
Supervisão de Projetos Externos

Gerência de Programas Nacionais

1
2
1

Supervisão de Projetos Estratégicos

1
1
1

Gerência de Projetos
Supervisão de Projetos de Descentralização

3
1

Gerência de Projetos
Procuradoria-Geral
Divisão
Auditoria Interna
Divisão
Diretoria de Administração e Finanças

4
1
2
1
2
1
1
4
3
4
1

Gerente de Projeto
Supervisor de
Projeto

101.4
Gerentede Programa 101.5
Auxiliar
102.1
Supervisor de

Projeto

Departamento de Administração

Gerente de Projeto
Supervisor de
Projeto
Gerente de Projeto

Procurador-Geral
Chefe
Auditor-Chefe
Chefe
Diretor
Auxiliar

Chefe
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101.2
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101.2
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101.2
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101.1
FG-1
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Unidade

Divisão
Serviço
Departamento de Finanças

Divisão
Serviço
Departamento de Sistemas de Informação
Divisão
Diretoria de Economia e Fomento

Departamento de Investimentos
Divisão
Departamento de Captação de Recursos e
Negócios

Dlvísão
Departamento de Qualidade do Produto
Turístico
Divisão
Serviço
Departamento de Projetos Especiais
Divisão
Diretoria de Marketing

Departamento de Propaganda
Divisão
Serviço
Departamento de Eventos
Divisão
Departamento de Estudos e Pesquisas
Mercadológicas
Divisão

Escritório do Rio de Janeiro

Cargo!
Função

Denominação
CargolFunção

DASI

FG

3
8
1
3
4
1
3
1
1
1
2
3
4
1
3

Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Diretor
Diretor Adjunto
Auxiliar

Chefe
Chefe

101.2
101.1
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.5
101.4
102.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.2

1
2

Chefe
Chefe

101.4
101.2

Chefe

101.4
101.2
101.1
101.4
101.2
101.5
101.4
102.1
FG-1
FG-2
FG-3
101.4
101.2
101.1
101.4
101.2

1
2
1
1
2
1
1
1
2
3
4
1
3
1
1
3
1
3
1
1
2
2
2
2
2

Chefe
Chefe
·Chefe
Chefe

Diretor
Diretor Adjunto
Auxiliar

Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

Chefe
Chefe
Chefe
Assessor
Assistente
Auxiliar

101.4
101.2
101.4
102.3
102.2
102.1
FG-1
FG-2
FG-3
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b) Quadro-Resumo de Custos dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur)

b.1 - Situação Anterior e Atual
Código

DAS
Unitário

Situação Anterior
Quant.

ValorTotal

DAS 101.6
DAS 101.5
DAS 101.4
DAS 101.2
DAS 101.1

6,52
4,94
3,08

DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 102.1

3,08
1,24
1,11
1,00

0,31
0,24
0,19

6,72
6,08

77
174

188,73

1,11
1,00

Subtotal1 (+)
FG-1
FG·2
FG·3
Subtotal2 (+)
Total (1+2)

1
5
20
30
1

Situação Atual
Quant.

6,52
24,70
61,60
33,30

Valor Total

1
5
21
40
14

6,52
24,70
64,68

12
6
22

-

14,88
6,66
22,00

1
5
6
8

3,08
6,20
6,66
8,00

97

170,66

101

178,24

17
28
32

5,27

13
14
16

4,03
3,36
3,04

43
144

188,67

-

1,00

18,07

44,40

14,00

10,43

b.2 - Remanejamento de Cargos
Código

DAS
Unitário

DAS 101.4
DAS 101.2
DAS 101.1

3,08

DAS 102.4
DAS 102.3
DAS 102.1

3,08
1,24

1,11
1,00

1,00

Subtotal1 (+)
FG-1
FG-2
FG-3

Do Mare para a
Embratur (A)

Mare(B)

Quant.

Valor Total

Quant.

1
10
13

3,08

-

11,10
13,00

1

3,08

-

25
0,31
0,24
0,19

Da Embratur para o

-

Subtotal2 (+)

-

Total (1+2)

25

Saldo do Remanejamento (a) - (b)

-

-

Valor Total

-

-

-

-

7
14

8,68
14,00

30,26

21

22,68

4
14
16

1,24
3,36
3,04

34
55
(·30)

30,32

-

30,26

-

7,64
(-0,06)

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n, 11, p. 6037-6161, novo 1996

6153
DECRETO N" 2.080, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1996
Dá nova redação ao art. 8~ do Decreto
n" 87.497, de 18 de agosto de 1982, que regulamenta a Lei n' 6.494, de 7 de dezembro de
1977, que dispõe sobre os estágios de estudantes de estabelecimentos de ensino superior e
de ensino profissionalizante do 2'1 grau e supletivo.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O art. 8" do Decreto nº 87.497, de 18 de agosto de 1982,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 8' A instituição de ensino ou a entidade pública ou
privada concedente da oportunidade de estágio curricular, diretamente ou através da atuação conjunta com agentes de integração, referidos no caput do artigo anterior, providenciará seguro
de acidentes pessoais em favor do estudante."
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108"
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Luiz Carlos Bresser Pereira
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DECRETO N· 2.081, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1996
Concede indenização à familia de pessoa
desaparecida ou morta em razão de participação, ou acusaçõo de participação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro
de 1961 a 15 de agosto de 1979.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
o disposto no § 2· do art. 11 da Lei n· 9.140, de 4 de dezembro de 1995,
e no parecer da Comissão Especial instituída pelo art. 4· da citada lei,
DECRETA:

Art. 12 Ficam concedidas, na forma dos arts. 10 e 11 da Lei n·
9.140, de 4 de dezembro de 1995, as indenizações aos beneficiários
constantes do Anexo a este decreto.
Art. 2· Esta decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Milton Seligman
ANEXO
Beneficiário

Desaparecido
ou Morto

Elmo Moura Gomes,
Maria da Conceição Mata da
Silva e
Ruiderval Miranda Moura
Felícia Mardini de Oliveira

laia Dias de Oliveira

José VasconcelIos Santos

Joel Vasconcelos Santos

Aidinalva Dantas Batista
Adonias Casimira, Ieaíaa
Casemiro e Lady Caasemíro
Alberico

Uírassu de Assis Batista

Lourival Moura Paulino

Denis Casemíro

Parentesco

Valor da
Indenização

R$

filhos

100.000,00

mãe

irmão

124.590,00
124.110,00

mãe

124.110,00

irmão

111.360,00
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Beneficiário

Albertina Orlando da Costa
Améríco Orlando da Costa
Irene Orlando
Leopoldíno Orlando da Costa
Roberto Orlando da Costa
MaristeIla Nurchis
Afrânia Correia Souza
Roseira,
Elia Maria Correia Souza,
Hortiz Correia Souza,
José Antônio Correia de

Parentesco

Valor da
Indenização
R$

irmãos

100.000,00

irmã

100.000,00

Rosalindo Sousa

irmãos

100.000,00

Suely Yumiko Kanayama
Dermeval da Silva Pereira
Paulo Mendes Rodrigues

irmão

irmão
irmã

138.300,00 111.360,00
100.000,00

João Alfredo Dias

irmãos

100.000,00

Pedro Inácio de Araúio
José Montenearo de Lima
Onofre Pinto
Joel José de Carvalho
Antônio Teodoro de Castro

filha
irmão
côniuze
filho
mãe

100.000,00
100.000,00
100.000,00
111.360,00
111.360,00

Ciro Flávio Salazar e Oliveira

mãe

111.360,00

Bergaon Gurião Farias
Heleníra Resende de Souza
Narazeth
Paulo de 'I'arso Celestino da
Silva
Guilherme Gomes Lund

irmã

124.110,00

irmã

124.590,00

irmã

111.360,00

mãe

111.360,00

Maurício Graboía

filha

100.000,00

Issani Na.kamura Okano
José Lavechia
Paulo Roberto Pereira
Marcues
José Roman

mãe
irmão

111.360,00
100.000,00

mãe

124.110,00

cônjuge

100.000,00

Desaparecido
ou Morto

Oswaldo Orlando da Costa

Manoel José Nurchis

Souza

Josselina Correia de Souza
Pereira e
Olindina Correia de Souza
OrlandoTe~uoKBnayama

Díleon da Silva Pereira
Anita Rodrigues dos Reis
José Alfredo Dias e
Marioa Dias Virgínia
Josineide Maria de Araújo
Francisco Montenegro de Lima
Idalina Maria Pinto
Jocimar Souza Carvalho
Benedita Pinto de Castro
Maria de Lourdes Salazar e
Oliveira
Tânia Gwjão Farias
Helenalda Resende de Souza
Nazareth
Gilka Maria Celestino da
Silva
Julia Gomes Lund
Vict6ria Lavínia Grabois
Olímpio
Sadae Nakamura Okano
Luiz Lavecchía
Maria Leonor Pereira
Marques
Lídia Pratavieira Roman
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Beneficiário

Desaparecido
ou Morto

Maria Hilda da Silva Ferreira Mariano Joaquim da Silva

Parentesco

Valor da
Indenização
R$

filha

100.000,00
100.000,00

Joana Almeida

Luiz Vieira de Almeida

cônjuge

Regilena Carvalho Leão de
Aquino

Jaime Petit da Silva

cônjuge

111.360,00

Virgínia Ricardi Viana

Armando Teixeira Fructuoso

cônjuge

100.000,00

Lígia Villaça da Silva

Wilson Silva

mãe

100.000,00

Edwin Costa

Walkíria Afonso Costa

pai

124.590,00

Margarida Maria de Souza

Lúcia Maria de Souza

irmã

124.590,00

Ccneuetc Ferreira Calledo

Daniel Ribeiro Callado

pai

100.000,00

cônjuge

100.000,00

Lorena Moroni Girão Barroso Jana Moroni Barroso

irmã

124.590,00

Híldegard Beatriz Angel
Bogossian

Stuart Edgar Augel Janes

irmã

Izaura de Souza Patricia

José Maurílio Patrício

mãe

111.360,00

Maria Helena da Costa Silva

Antônio de Pádua Costa

irmã

100.000,00

Arildo Valadão

irmãs

Ecila Francisca Massena Melo João Massena Melo

111.360,00

Maria Gertrudes Almada
Rojas e

124.110,00

Jane Valladão de Souza
Emília Barreto Pereira

Tobias Pereira Júnior

Adalcy Duarte Byrro Ribeiro

Walter de Souza Ribeiro

Alice Martins Mariuzzo,
Ester Martins Donda,
Maria Martins Pereira,
Ernesto Martins e
Olga Martins Torres
Leda Pimenta Pedreira
Ferreira
Clotildio Bueno Calatrone e
Oaõría de Lima Calatrone

Nestor Vera

mãe

124.110,00

cônjuge

100.000,00

filhos

100.000,00

Aluízio Palhano Pedreira
Ferreira

cônjuge

100.000,00

João Gualberto Calatrone

pais

124.110,00

Sônia Maria Haas
Paulo Maria Ferreira de
Araújo

João Carlos Haaa Sobrinho
José Maria Ferreira de
Araújo

irmã

100.000,00

irmão

111.360,00

Elizabeth Silveira e Silva

Luiz René Silveira e Silva

irmã

124.110,00
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Beneficiário

Epaminondas Lima Piauhy
Dourado,
Maria do Socorro Dourado
Gentil e
Sabino de Lima Piauhy
Dourado
Norma Disney Soares de

Desaparecido
ou Morto

Parentesco

José Lima Piauhy Dourado e
Nelson Lima Piauhy Dourado

irmãos

Valor da
Indenização
R$

111.360,00
100.000,00

Maria Rosa Campos
Magalhães

Carlos Alberto Soares de
Freitas
Antônio Joaquim de Souza
Machado

Igor Grabois Olímpio

Gilberto Olímpio Maria

filho

100.000,00

Felipe de Santa Cruz Oliveira

Fernando Augusto de Santa
Cruz Oliveira

filho

111.360,00

Suzana Keniger Liebôa

Luiz Eurico Tejera Lísbôa

cônjuge

124.110,00

Elena Gibertini Castiglia

Libero GiarcarIo Castiglia

mãe

111.360,00

Freitas

irmã

100.000,00

irmã

100.000,00

Yelva Lemos da Silva

K1eber Lemos da Silva

tia

111.360,00

Elíete Santos Delgado

Iêda Santos Delgado

irmã

124.590,00

Lilian Clotilde Ruggia

Enrique Ernesto Ruggia

irmã

137.220,00

Maria Aracelia Adur

Jorge Oscar Adur

Florinda Castro

Norberto Armando Habegger

Magda Cristina de Carvalho
Mário Rocha Filho

irmã

100.000,00

cônjuge

100.000,00

Daniel José de Carvalho

filha

111.360,00

João Loeonardo da Silva
Rocha

irmão

100.000,00

Márcio Beck Machado

irmãos

111.360,00

Heleny Ferreira Telles
Guariba

filhos

124.590,00

Célia Pereira

Hiram de Lima Pereira

cônjuge

100.000,00

Oneide Martins Rodrigues

Antônio Alfredo Lima

cônjuge

100.000,00

Jandira de Jesus e
Ismail Augusto da Silva

Ismael Silva de Jesus

pais

137.220,00

Denize Peres Chrispim

Eduardo Leite

cônjuge

124.110,00

Nelson Beck Machado,
Orlando Beck Machado e
Roberto Beck Machado
Francisco Mariani Guariba
Neto e
João Vicente Ferreira Telles
Guariba
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.
Beneficiário

Nadejda Rodrigues Marques
Gilberto Carvalho Molína
Gertrud Mayr
Carlos Henrique Mayr
José de Oliveira Leme e
Egle Maria Vannuchi Leme

Parentesco

Valor da
Indenização

filha
irmão

124.110,00
124.110,00

FredericoEduardoMayr

pais

124.110,00

Alexandre Vannucchi Leme

pais

124.110,00

filho

100.000,00

cônjuge

111.360,00

Desaparecido
ou Morto

Jarbas Pereira Marques
Flávio Carvalho Molína

Ivan Akselrud de Seixas

Joaquim Alencar Seixas

Maria Madalena Prata

José Carlos Novaee Mata

Soares

Machado

R$

DECRETO N" 2.082, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1996
Dá nova redação ao art. 1'-'- do Decreto
n' 1.923, de 7 dejunho de 1996, e altera o
Anexo I do Decreto n'-'- 2.034, de 11 de outubro
de 1996, que dispõem sobre a compatibilização entre a realização da receita e a execução
da despesa, sobre a programação orçameníària e financeira do Poder Executivo para o
exercício de 1996, e dá outras providências.

O VIVE-PRESIDENfE DA REPúBLICA, no exercíciodo cargo de
PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na alínea
b do art. 48 da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964, combinado com o
art. 72 do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. l' O art.1'doDecreton' 1.923,de7 dejunho de 1996, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 12
..
§ 1" Excluem-se do disposto no caput deste artigo as
dotações:
I - referentes às Transferências Constitucionais;
II - custeadas com fontes não integrantes do Anexo I
deste decreto;
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111 - relativas à contrapartida nacional de empréstimos;
IV - destinadas ao pagamento de Beneficios Previdenciários à conta de recursos do Fundo de Estabilização Fiscal, originárias das contribuições dos empregadores e dos trabalhadores
para a Seguridade Social.
§ 2Q O Miuistério do Planejamento e Orçamento poderá
ampliar os limites de que trata o caput deste artigo, desde que o
valor total da elevação não ultrapasse em mais de três por cento
o valor global dos limites estabelecidos para o conjunto das fontes
do grupo A e do grupo B, bem como proceder a remanejamento
dos limites, respeitados os montantes globais estabelecidos para
os referidos grupos,»
Art. 2Q O Anexo I do Decreto n? 2.034, de 11 de outubro de 1996,
passa a ser o Anexo I deste decreto.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4Q Fica revogado o parágrafo úuico do art. 1" do Decreto
n Q 2.034, de 11 de outubro de 1996.
Brasília, 27 de novembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 28.11.1996, págs. 25093/25094.
DECRETO NO 2.083, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1996
Autoriza a negociação de Notas do Tesouro Nacional entre o Fundo Nacional de
Desenvolvimento (FND) e a Petróleo Brasileiro 8A. (Petrobrás) e suas subsidiárias e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1º Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) autorizado a adquirir da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) e/ou de
suas subsidiárias, e estas autorizadas a alienar-lhe, Notas do Tesouro
Nacional, série P, até o montante de R$ 200.000.000,00 (duzentos
milhões de reais), como antecipação de compra desses títulos, em
decorrência da aplicação do Decreto nº 1.068, de 2 de março de 1994.
Parágrafo único. As Notas do Tesouro Nacional, série P, a serem
adquiridas mediante a autorização de que trata o presente artigo,
manterão as características previstas na alínea c, do § 1º, do artigo
6", do Decreto nº 1.732, de 7 de dezembro de 1995.
Art. 2º Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) dispensado de adquirir Notas do Tesouro Nacional, série P, quando da
alienação de participações minoritárias de que trata o art. 6º, do
Decreto nº 1.068/94, em montante equivalente ao estabelecido no art.
1º deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir

DECRETO Nº 2.084, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1996
Prorroga o prazo de remanejamento dos
cargos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica prorrogada, até 31 de janeiro de 1997, o prazo de
remanejamento dos seguintes cargos em comissão alocados ao
Ministério da Previdência e Assistência Social, pelo art. 3º do
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Decreto n'' 1.823, de 29 de fevereiro de 1996, a seguir enumerados:
um DAS 101.4, dois DAS 101.3, três DAS 101.2, dois DAS 102.3,
quatro DAS 102.2 e dois DAS 102.1.
Parágrafo único. Aos cargos remanescentes do remanejamento
inicial aplica-se o disposto no § 3" do art. 1" do Decreto n" 1.823, de
1996.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revoga-se o Decreto n" 2.052, de 31 de outubro de 1996.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
Luis Carlos Bresser Pereira
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Emissora
(ABe) Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Santo André, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
50830.000101/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio EmissoraABC Ltda., outorgada originariamente à Rádio Emissora Santo André Ltda. pela Portaria MVOP
n' 978, de 27 de novembro de 1953, transferida para a requerente pela
Portaria n' 990, de 10 de novembro de 1975, e renovada pelo Decreto.
n' 89.627, de 8 de maio de 1984, sendo mantido o prazo residual da
outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
ua Cidade de Santo André, Estado de São Paulo.
Parágrafo úuico. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
(2) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Fundação Frei
João Batista Vogel (OFM), para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Catalão, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do
art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n? 53670.000108/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de
maio de 1994, a concessão da Fundação Frei João Batista Vogel
(OFM), outorgada originariamente à Rádio Cultura de Catalão
Ltda., pela Portaria MVOP n' 906, de 20 de outubro de 1955,
renovada pelo Decreto n' 89.553, de 12 de abril de 1984, e transferida para a Fundação Frei João Batista Vogel (OFM), pelo Decreto n' 91.522, de 9 de agosto de 1985, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Catalão, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996

6165

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
(3) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Solimões
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Nova
Iguaçú, Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 dejaneiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Adnúnistrativo n' 53770.000105/94,
DECRETA:

Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Solimões Ltda., outorgada pela Portaria MVOP n' 701, de 22 de agosto de 1955, renovada pelo Decreto
n' 90.422, de 8 de novembro de 1984, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(4) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Imprensa
de Anápolis Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidode de Anápo!is, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
29670.000028/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de F de maio
de 1994, a concessão da Rádio Imprensa de Anápolis Ltda., outorgada
originariamente à Rádio Imprensa S.A. pela Portaria MVOP nº 632,
de 17 de agosto de 1957, transferida para a requerente pela Portaria
nº 743, de 28 dejunbo de 1976, e renovada pelo Decreto nº 90.279, de
3 de outubro de 1984, sendo mantido o prazo residual da outorga
conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Anápolis, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(5) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Clube de
Dourados Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6",inciso I, do Decreto n Q 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n Q 53700.000114194,
DECRETA:

Art. 1Q Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3Q, da Lei
nQ 4.117,de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de F de maio
de 1994, a concessão da Rádio Clube de Dourados Ltda., outorgada
pela Portaria MVOP n Q 1.007, de 5 de dezembro de 1953, e renovada
pelo Decreto n Q 89.592, de 27 de abril de 1984, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2Q Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3Q do art. 223 da Constituição.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(6) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Fundação Frei
João Batista Vogel (OFM), para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6", inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 dejaneiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 29670.000303/93,
DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de
novembro de 1993, a concessão da Fundação Frei João Batista Vogel
(OFM), outorgada originariamente à Rádio São Francisco Ltda. pelo
Decreto nº 58.655, de 16 de junho de 1966, transferida para a requerente pelo Decreto nº 78.479, de 28 de setembro de 1976 e renovada
pelo Decreto nº 88.830, de 10 de outubro de 1983, cujo prazo residual
da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(7) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1996
Reconhece como-de interesse do Governo
brasileiro o aumento da participação estrangeira no capital do Banco de Crédito Real de
Minas Gerais S.A. e suas controladas Credireal S.A. Corretora de Câmbio e Valores e
Credireal Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, no processo de priuatização a ser eventualmente implementado.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista odisposto
no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias,
DECRETA:
Art. 1º É do interesse do Governo brasileiro o aumento da
participação estrangeira no capital do Banco de Crédito Real de
Minas Gerais S.A. e suas controladas Credireal S.A. Corretora de
Câmbio e Valores e Credireal Leasing S.A. Arrendamento Mercantil,
no processo de privatização a ser eventualmente implementado.
Art. 2º Na eventualidade de grupo estrangeiro vir a adquirir o
controle acionário daquelas instituições, a rede de agências poderá
atingir o número existente em cinco de outubro de 1988.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República..

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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(8) DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural derwminado
Engenho São João, situado no Município de
Rio Formoso, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Engenho São João, com
área de 328,7000ha (trezentos e vinte e oito hectares e setenta ares),
situado no Município de Rio Formoso, objeto dos Registros nOs
R-I-M-1.099 e R-2-M-1.099, fi. 53, Livro 2-A7, do Cartório Único de
Registro de Imóveis da Comarca de RioFormoso, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1996; 175º da Independência e lOSº
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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(9) DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda São Roque, situado no Municipio de
Cristinápolis, Estado de Sergipe, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n.76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. lº Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Roque,
com área de 240,0000ha (duzentos e quarenta hectares), situado no
Município de Cristinápolis, objeto da Matrícula n· 25, fi. 66, Livro 2-A,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itabaianinha,
Estado de Sergipe.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n 2 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. lI, p. 6163-6309, novo 1996
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(10) DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reformo agrária, o im6vel rural denominado
TrêsMarias, situado no Município deGocernador Dix-Sept Rosado, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Três Marias, com
área de 2.197,0000ha (dois mil, cento e noventa e sete hectares),
situado no Município de Governador Dix-Sept Rosado, objeto dos
Registros n's R-9-M-502 e R-10-M-502, fi. 90, Livro 2-A «7", do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Governador Dix-Sept
Rosado, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Co\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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(11) DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do im6vel rural denominado Lembrança, situado no Município de
Miguel Alves, Estado do Piauí, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrãria, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Lembrança,
com área de 1.420,0000ha (um mil, quatrocentos e vinte hectares),
situado no Município de Miguel Alves, objeto da Matrícula n' 1.063,
11. 148, Livro 2-D, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Miguel Alves, Estado do Piauí.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrãria
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente gleba única, de forma a conciliar o assentamento
com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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(12) DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural derwminado
Tara, situado no Município de União, Estado
do Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 da novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Tara, com área de
1.095,8646ha (um mil, noventa e cinco hectares, oitenta e seis ares e
quarenta e seis centiares), situado no Município de União, objeto do
Registro nº R-1-M-4344, fi. 74vº, Livro 2-S, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de União, Estado do PiaUÍ.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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(13) DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda Larga, conhecido por Fazenda dos Bois, situado no Município de Januária, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2 Q da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n Q 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Larga, conhecido por Fazenda dos Bois, com área de 15.388,2297h
(quinze mil, trezentos e oitenta e oito hectares, vinte e dois ares e
noventa e sete centiares), situado no Município de Januária, objeto
do Registro n" R-1-M-6.631, fi. 163, Livro 2-A-I, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de J anuária, Estado de Minas Gerais.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nQ 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1996; 175Q da Independência e 108 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Q
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(14) DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Colônia Missões, situado no Município de
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de refonna
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Colônia Missões, com
área de 591,9366ha (quinhentos e noventa e um hectares, noventa e
três ares e sessenta e seis centiares), situado no Municipio de Francisco Beltrão, objeto dos Registros e Matriculas nOs R-12/162, R-3/6.707,
R/3/12.493, R-4/9.772, R-419.773, R-2/15.361, R-3/3.941, R-3/3.942,
R-8/13.101, R-1113.102, R-1/13.103, R-1I13.104, R-9/447, R-8/3.631,
R-5/3.559, R-5/3.558, R-5/3.560, R-121165, R-121160, R-8/3.624, R-19/163,
R-6/3.561, R-3/6.755, R-3/1.429, R-3/1.440, R-411O.163, R-2/15.362 e
R-5/3.943, todos do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Cal. LeisRep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(15) DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de ínreresee social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Bagagem, situado no Municlpio de
São José do Povo, Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bagagem,
com área de 1.012,8000ha (um mil, doze hectares e oitenta ares),
situado no Município de São José do Povo, objeto do Registro nº R-2-M45.682, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(16) DECRETODE5DENOVEMBRODE1996
Declara de interesse sociat para fins de
reforma agrária, parte do imóvel rural conhecido por Fazenda Rio Borges Il, situado
no Município de Tapurah, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural conhecido por Fazenda Rio
Borges 11,com área de 1.625,0004ha (um mil, seiscentos e vinte e cinco
hectares e quatro centiares), situado o Município de Tapurah, objeto
do Registro n' R-3-M-7.953, fi. 01v', Livro 2, do Cartório de Registro
dê Imóveis da Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11,p. 6163-6309, novo 1996
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n2 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1996; 1752 da Independência e 1082
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(17) DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária. o imóvel rural denominado
Fazenda -Iatobá , conhecido por Gleba Jatohá. situado no Município de Cáceres, Estado
de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, 22 da
Lei n 2 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar n 2
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
2

Art. 1 Fica declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, O imóvel rural denominado Fazenda Jaiobâ,
conhecido por Gleba Jatobá, com área de 906,8840ha (novecentos e
seis hectares, oitenta e oito ares e quarenta centiares), situado no
Município de Cáceres, objeto do Registro nº R-12-M-13.298, fi. 238-A,
Livro 2-J-4, do Cartório do 12 Oficio da Comarca de Cáceres, Estado
de Mato Grosso.
Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(18) DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Bonanza, situado 1W Municipio de
Tapurah, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências .

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a , b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Bonanza,
com área de 1.639,0000ha (um mil, seiscentos e trinta e nove hectares), situado no Município de 'I'apurah, objeto do Registro nº R-1-MCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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29.967, fi. 79, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Diamantino, Estado de Mato Grosso.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n. 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(19) DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, parte do im6vel rural denominado Fazenda Santa IreneIFazenda Alvorada, conhecido por Fazenda Caeté I, situado
no M unicipio de Diamantino, Estado de
Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Cai. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Qda Lei n Q8.629, de 25
de fevereiro de 1993, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Santa IrenelFazenda Alvorada, conhecido por Fazenda Caeté I, com
área de 2.237,0000ha (dois mil, duzentos e trinta e sete hectares),
situado no Município de Diamantino, objeto dos Registros nQs R-1-M.
26.737, fi. 100 e R-1-M-26.738, fi. 101, ambos do Livro 2-CM, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino, Estado
de Mato Grosso.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Q
Art. 4 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1996; 175Qda Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(20) DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Flor do Vale/Santo Amaro/Colorado, situado no Municlpio de Monção, Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julbo de 1993,
DECRETA:

Art. I' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Flor do Vale/Santo
Amaro/Colorado, com área de 5.319,1100ha (cinco mil, trezentos e
dezenove hectares e onze ares), situado no Município de Monção,
objeto das Matrículas n's 67, fi. 15, Livro 2-B; 1281, fi. 158, Livro 2-F
e 1282, fi. 159, Livro 2-F e dos Registros n's R-4-M-364, fi. 118, Livro
2-C; R-4-M-365, fi. 119, Livro 2-C e R-2-M-366, fi. 120, Livro 2-C, todos
do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Bom Jardim,
Estado do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e o implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que
serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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(21) DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1996
Declarà de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6veZ rural conhecido
por Fazenda Dois Corações, situado no Mu.
nicípio deAragominas, Estado do Tocantins,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Dois
Corações, com área de 3.049,7200ha (três mil, quarenta e nove hectares e setenta e dois ares), situado no Município de Aragominas,
objeto das Matrículas nOs 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95, fichas 1, Livro 2,
todas do Cartório de Registro de Imóveis e anexos da Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e o implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que
serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1996; 175' da Independência e lOS'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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(22) DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1996
Transfere para a Rádio Metropolitana
Santista Ltda., a concessão outorgada à
Rádio Clube de Santos S.A, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Santos, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e nos termos do
art. 94, item 3, alínea a do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50830.000837/93,
DECRETA:

Art. 1º Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Clube
de Santos S.A., pelo Decreto nº 1.558, de 9 de abril de 1937,
renovada pelo Decreto nº 90.100, de 23 de agosto de 1984, publicado
no Diário Oficial da União em 24 seguinte, para a Rádio Metropolitana Santista Ltda. explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Santos,
Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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(23) DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Dífusora
Bento Gonçalves Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sorwra em onda média, na
Cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio

Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6', inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta no Processo Administrativo nº 50790.000866193,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de
novembro de 1993, a concessão da Rádio Difusora Bento Gonçalves
Ltda., outorgada pelo Decreto nº 44.445, de 29 de agosto de 1958, e
renovada pelo Decreto nº 88.914, de 24 de outubro de 1983, sendo
mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio
de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Bento Gonçalves,
Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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(24) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública o Centro
Educacional Mioeótie, com sede na Cidade de
Maceió (AL), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do
Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1º São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Centro Educacional Miosótis, com sede na Cidade de
Maceió, Estado de Alagoas, portador do CGC nº 41.174.921/0001-58
(Processo MJ nº 26.491/95-38);
II - Fundação Donato Paschoal de Benemerência e Preservação da Cultura e Meio Ambiente, com sede na Cidade de Campinas,
Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 59.013.433/0001-24 (Processo MJ n? 16.479/96-97);
III - Fundação Luiz João Labronici, com sede na Cidade de
Boituva, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº 45.484.383/000159 (Processo MJ nº 11.561/94-27).
Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do Decreto
nº 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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(25) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1996
Credencio a Universidade Estadual da
Paraíba, com sede na Cidade de Campina
Grande, Estado da Paraiba.

O PRESIDENTE DE REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 9', parágrafo 2', da Lei n' 4.024, de 20 de dezembro de 1961,
com a redação dada pela Lei n" 9.131, de 24 de novembro de 1995,
no art. 47. da Lei n' 5.540, de 28 de novembro de 1968, e tendo em
vista o que consta dos Processos nOs 23001.001111/92-20 e
23001.000720/94-14, do Ministério da Educação e dos Desportos,
DECRETA:

Art. I' Fica credenciada a Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB), com sede na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba,
mantida pelo Governo do Estado da Paraíba, na modalidade multicampi, instalados nas Cidades de Campina Grande, Lagoa Seca,
Guarabira, Catolé do Rocha, João Pessoa e Monteiro, todas do Estado
da Paraíba,
Art. 2' Este decreta entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(26) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 586.000.000,00, em {avordo Ministério
da Saúde, para reforço dedotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 60, inciso IV, da Lei n?9.275, de 9 de maio de 1996,
Ool. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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DECRETA:
Art. 1a Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 586.000.000,00 (quinhentos e oitenta e seis milhões de reais), para atender às programações
indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos art. 1º e 2º, fica alterada
a receita do Fundo Nacional de Saúde, na forma indicada no Anexo
III deste decreto, no montante especificado.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FBRNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 7.11.96, págs. 22982122983.

(27) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Serra do Meio, situado no Município de Parambu, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe conferem aos art. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso VI, da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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Lei n' 4.504 de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Serra do Meio
com área de 1.342,4000ha (um mil, trezentos e quarenta e doi~
hectares e quarenta ares), situado no Município de Parambu
objeto do Registro R-1 da Matrícula n' 1.254, fi. 157, Livro 2-E, d~
Cartório do 2' Ofício do Registro de Imóveis, Pessoa Jurídica
Títulos e Documentos e Protesto de Títulos da Comarca de Param:
bu, Estado do Ceará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquínas e os ímplementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonízação e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto na forma prevísta na Lei Complementar
n? 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamen,
to com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(28) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
pelos Lotes n "s 1, 2, 5 e 7 da Gleba 6, lQ
Parte, da Colônia Mourão, conhecido por
Fazenda Santa Rita, situado no Município
de Peabiru, Estado do Paraná, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelos Lotes nºs 1, 2, 5, e
7 da Gleba 6, I" Parte, da Colônia Mourão, conhecido por Fazenda
Santa Rita, com área de 1.713,5000ha (um mil, setecentos e treze
hectares e cinqüenta ares), situado no Município de Peabiru, objeto
dos Registros nºs R-6-M-2.752, R-1-M-8.076, R-1-M-8.075 e R-1-M8.074, todos do Livro 2-RG, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Peabiru, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máqninas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Inera) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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(29) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reformo agrária, o imóvel rural denominado
FazendaRioBonito, conhecido por Rio Borges
Ill, situado no Municipio de Tapurah, Estado
deMato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504 de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rio Bonito,
conhecido por Rio Borges III, com área de 4.000,0000ha (quatro mil
hectares), situado no Município de Tapurah, objeto dos Registros
n·s R-1-29.388, fi. 58 e R-1-29.397, fi. 67, ambos do Livro 2-DC, do
Cartório do 1· Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1996; 1752 da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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(30) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Providência 3, parte remanescente,
situado no Municipio de Bernardo Sayão, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504 de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Providência
3, parte remanescente, com área de 2.787, 1635ha (dois mil, setecentos
e oitenta e sete hectares, dezesseis ares e trinta e cinco centiares),
situado no Município de Bernardo Sayão, objeto da Matrícula nº 324,
ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
CoL LeisRep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11,p. 6163-6309,.nov. 1996
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(31) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Tapaiuna, conhecido por Fazenda
Rio Borges I, situado no Município de Tapurah, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Tapaiuna,
conhecido por Fazenda Rio Borges I, com área de 1.587,7906ha (um
mil, quinhentos e oitenta e sete hectares, setenta e nove ares e seis
centiares), situado no Município Tapurah, objeto do Registro nº R-1M-29.405, fi. 75, Livro 2-DC, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º
Oficio da Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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(32) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Dois Irmãos, constituído pelos
Lotes ws 122·A, 127, 128, tzt:« 134, da Gleba
1, do Loteamento Providência, situado no
Munidpio de Bernado Sayão, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os art. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Dois Irmãos,
constituído pelos Lotes nOs 122-A, 127, 128, 129 e 134, da Gleba 1, do
Loteamento Providência, com área de 2.280,7075ha (dois mil, duzentos
e oitenta hectares, setenta ares e setenta e cinco centiares), situado no
Município de Bemado Sayão, objeto das Matriculas nOs 441, 442, 443,
444 e 445, todas fichas 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aosque serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(33) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Carnaúba, situado no Municipio de Porto, Estado do Piauí, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os art. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504 de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, O imóvel rural conhecido por Carnaúba, com área
de 524,1720ha (quinhentos e vinte e quatro hectares, dezessete ares
e vinte centiares), situado no Município de Porto, objeto da Matrícula
n' 13, fi. 13, Livro 2-A, do Cartório do l' Ofício de Notas e Oficialatos
de Imóveis da Comarca de Porto, Estado do Piauí.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto na forma prevista na Lei Complementar
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
RauZ BeZens Jungmann Pinto

(34) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lote ns 55 do Loteamento Ribeirão dos Bois,
conhecido por Fazenda Mirador, situado no
Município de Rio dos Bois, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lote n' 55 do
Loteamento Ribeirão dos Bois, conhecido por Fazenda. Mirador, com
área de 1.647,0836ha (um mil, seiscentos e quarenta e sete hectares,
oito ares e trinta e seis centiares), situado no Município de Rio dos
Bois, objeto do Registro n" R-5-M-3297, fi. 29, Livro 2-L, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Miracema do Tocantins,
Estado do Tocantins.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido na artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmarui Pinto

(35) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado

Lote 47, Gleba 2, l' Etapa do Loteamento
Praia Chata, conhecido por Fazenda Amorim II, situado no Municipio de Buriti do
Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, ele 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d e 20, inciso VI, da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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Lei n· 4.504 de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lote 47, Gleba 2, 1·
Etapa do Loteamento Praia Chata, conhecido por Fazenda Amorim
Il, com área de 1.133,7423ha (um mil, cento e trinta e três hectares,
setenta e quatro ares e vinte e três centiares), situado no Município
de Buriti do Tocantins, objeto dos Registros n·s R-1-M-31, fi. 31 e
R-2-M-25, fi. 25, ambos do Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido na artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única.de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(36) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Providência 4, parte remanescente,
situado no Município de Bernado Sayão, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 22 da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei n· 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Providência
4, parte remanescente, com área de 3.364,8457ha (três mil, trezentos
e sessenta e quatro hectares, oitenta e quatro ares e cinqüenta e sete
centiares), situado no Município de Bernado Sayão, objeto da MatrícuIa nº 462, ficha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido na artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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(37) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Providência 2 - Parte 2, situado no
Município de Bernardo Sayão, Estado do
Tocantins, e dá outras providências.

O PRESlDENTE DA REPÚBLlCA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n 2 4.504, de 30 de novembro de 1964, 22 da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar
n 2 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n2 4.504 de 30 de novembro de 1964, e 22 da Lei n 2 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Providência 2
-Parte 2, com área de 1.423,5128ha (um mil, quatrocentos e vinte e
três hectares, cinqüenta e um ares e vinte e oito centiares), situado
no Municipio de Bernardo Sayão, objeto da Matrícula n'' 460, ficha 1,
Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colinas
do Tocantins, Estado do Tocantins.
Art. 22 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido na artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 32 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto na forma prevista na Lei Complementar
n2 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1996; 1752 da Independência e 1082
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
2

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996

6202
(38) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural localizado
nos lugares denominados São José - Cabe.
ceira do Córregodo Cassímíro, conhecido po»
Fazenda Padre José de Anchieta, situado no
Município de Governador Valadares, Estado
de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
n' 4.504 de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural localizado nos lugares denominados
São José - Cabeceira do Córrego do Cassimiro, conhecido por
Fazenda Padre José de Anchieta, com área de 609, 7050ha (seiscentos
e nove hectares, setenta ares e cinqüenta centiares), situado no
Município de Governador Valadares, objeto do Registro n" R-1-M13.490, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do l' Ofício da
Comarca de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido na artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1996; 175' da Independência e lOS"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 188,n. 11,p. 6163-6309, novo 1996
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(39) DECRETO DE 8 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Canto Grande, situado no Município de Recursolândia, Estado do Tocantins,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Canto Grande,
com área de 2.516,3965ha (dois mil, quinhentos e dezesseis hectares,
trinta e nove ares e sessenta e cinco centiares), situado no Município
de Recursolândia, objeto do Registro nº R-02-M-389, fi. 32, Livro 2-E,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itacajá, Estado do
Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido na artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de novembro de 1996; 175 2 da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. LeisRep. Fed. Brasil,Brasilia, v. 188, n. 11,p. 6163-6309, novo 1996
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(40) DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 1996
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
pelo saldo apurado em 31 de dezernbro de 1995, o crédito especial no valor
de R$ 768.600,00 aberto pelo Decreto de27
de dezembro de 1995, em favor do Ministério
das Relações Exteriores.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, combinado com a prescrição contida no
art. 167, § 2' ela Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'
9.275, de 9 de maío de 1996), em favor do Ministério das Relações
Exteriores, crédito especial aberto pelo Decreto de 27 de dezembro de
1995, no valor de R$ 768.600,00 (setecentos e sessenta e oito mil e
seiscentos reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do saldo do referido crédito, apurado em 31
de dezembro de 1995.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada
a receita do Ministério das Relações Exteriores, de acordo com o
Anexo II deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 12.11.1996, pág. 23439.
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(41) DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor TW Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$ 31.540.692,00, para o reforço de
dotações consignadas rw vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, e inciso IH, alínea b,
da Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor
do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$ 31.540.692,00 (trinta e um milhões, quinhentos e quarenta mil,
seiscentos e noventa e dois reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldo de exercícios anteriores
e da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas das entidades beneficiárias, conforme indicadas
no Anexo III deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados noDO de 12.11.1996, pégs. 23440/23443.
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(42) DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara extinta a concessão que menciona, outorgada à Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias BA.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do parágrafo
único do art. 43 da Lei n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
DECRETA:
Art. l' É declarada extinta a concessão outorgada à Valec _
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., para construção, uso e gozo
de uma estrada de ferro, na direção geral leste-oeste, ligando Pirapora
(MG) ao Planalto Central, prolongando-se para o oeste, através das
regiões de Goiânia (GO) e Cuiabá (MT), desenvolvendo-se até ViIhena
(RO).
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Alcides José Saldanha
(43) DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública. para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra que
menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n' 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n' 35.851, de 16 de julho de 1954, no
Decreto-Lei n' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei
n' 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei n' 9.074, de 7 de
julho de 1995,
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DECRETA:
Art. 1" Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a área de terra situada na faixa de 23
metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Pratápolis - Mineração Serra da Fortaleza, em 138kV, com
origem na subestação de Pratápolis e término na subestação Mineração Serra da Fortaleza, localizada nos Municípios de Pratápolis e
Fortaleza de Minas, Estado de Minas Gerais, necessária à passagem
de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do
Processo n" 48000.001759/96-05.
Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3" Os proprietários da área de terra referida no art. 1"
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4Q Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 50 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Raimundo Brito
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(44) DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em fauor da Cesp - Companhia Energética de São Paulo, a área de
terra que menciona.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto n 2 24.643, de 10 de julho de 1934,
na alínea f do art 52do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n 2 2.786, de 21 de maio de 1956 e no art. 10 da Lei
n 2 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:
2
Art. 1 Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Cesp - Companhia Energética de São Paulo,
a área de terra de propriedade particular, no total de 0,4916ha,
necessária à instalação da subestação Santa Albertina, no Município
de Santa Albertina, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto e
planta constantes do Processo n 2 48100.001040/96-47.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:
- tem início no Ponto 1, de coordenadas UTM N =
7.784.527,3060 e E = 529.876,9750; segue com o rumo de
10'10'31''NW, numa distãncia de 66,00m, até o Ponto 2; segue com o
rumo de 79'50'03''NE, numa distãncia de 66,00m, até o Ponto 3; segue
com o rumo de 28'37'15' SE, numa distãncia de 19,94m, até o Ponto
4; segue com o rumo de 22'10'05"SE, numa distãncia de 35,13m, até
o Ponto 5; segue com o rumo de 8'32'20"SE, numa distãncia de 7,44m,
até o Ponto 6; segue com o rumo de 33'15'11"SW, numa distãncia de
7,27 m, até o Ponto 7; segue com o rumo de 79'50'32"SW, numa
distãncia de 74,40m, até o Ponto 1, onde teve início desta descrição.
Art. 22 A Cesp - Companhia Energética de São Paulo fica
autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o art. 12 deste decreto, podendo,
inclusive, invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisóCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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ria na posse do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n" 3.365, de
21 dejunho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raimundo Brito
(45) DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1996
Restabelece o titulo de utilidade pública
federal da Fundação de Amparo ao Menor
(PE).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição da República Federativa
do Brasil, e tendo em vista o disposto no art. I" da Lei n" 91, de 28 de
agosto de 1935, e no art. 1" do Dccreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. 1" É restabelecido o título de utilidade pública federal da
seguinte instituição:
I Fundação de Amparo ao Menor, com sede na Cidade de
Recife, Estado de Pernambuco, portadora do CGC n" 11.722.
790/0001-35 (Processo MJ n" 909/96-95).
Art. 2" A entidade de que trata este decreto fica obrigada a
apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenha
sido subvencionada, conforme preceitua o art. 5" do Decreto
n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman.
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(46) DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública a Furulação
Casimiro Montenegro Filho, com sede na Cidade de São Paulo (SP), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1· da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1· do
Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1· São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Fundação Casimira Montenegro Filho, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n· 64.037.492/0001-72 (Processo MJ n· 26.596/95-04);
II - Fundação Waldemar Alcântara, com sede na Cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará, portadora do CGC n· 07.260.706/0001-31
(Processo MJ n· 8.647/93-91);

III - Instituto Tecnológicode Brasília (ITB),com sede na Cidade
de Brasília, Distrito Federal, portador do CGC n· 00.618.207/0001-24
(Processo MJ n· 11.913/96-24);
IV - Rede Feminina de Combate ao Câncer, com sede na
Cidade de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, portadora do
CGC n? 95.952.693/0001-29 (Processo MJ n? 20.136/95-73);
V - Sociedade de Beneficência Amparo de Maria, com sede
na Cidade de Estância, Estado de Sergipe, portadora do CGC
n· 13.258.637/0001-24 (Processo MJ n· 7.827/94-19);

VI - Instituto Dom Barreto, com sede na Cidade de Teresina,
Estado do Piauí, portador do CGC n· 07.250.103/0001-59 (Processo
MJ n· 16.101196-66);
VII - Fundação Abílio Alves Marques, com sede na Cidade de
Bebedouro, Estado de São Paulo, portadora do CGC n· 60.240.678/000173 (Processo MJ nº 8.151195-06);
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VIII - Fundação SOS Pró-Mata Atlântica, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGCn"57.354.540/0001-90
(ProceSso MJ nº 12.703195-36).
Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do Decreto
nº 50.517, de 2 de maio de 1961, e aLei nº91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

(47) DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública a Funda.
ção Vó-Ita, com sede na Cidade de Arraias
(TO), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. lº da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e lº do
Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1s São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Fundação Vô-Ita, com sede na Cidade de Arraias, Estado
do Tocantins, portadora do CGC nº 25.066.671/0001-86 (Processo MJ
nº 8.193/93-86);
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II - Sociedade de Ensino Profissional e Assistência Social,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do
CGC n' 47.296.884/0001-37 (Processo MJ n' 18.314/93-25);

III - Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, COm
sede na Cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais, portador do CGC
n' 20.323.796/0001-20 (Processo MJ n' 18.768/94-13).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n' 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República..
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(48) DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da Uniõo, em
favor da Presidência da República, da VicePresidência da República e do Ministério das
Relações Exteriores, crédito suplementar 7W
valor global de R$ 45. 792.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçomenta.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alíneas a e c, da Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor da Presidência da República, da
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Vice-Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor global de R$ 45.792.000,00 (quarenta e cinco milbões, setecentos e noventa e dois mil reais), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo fi deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 13.11.1996, págs. 23615/23617.

(49) DECRETODE13DENOVEMBRODE1996
Torno sem efeito a declaração de utilidade pública da entidade que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lbe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1e Fica sem efeito a declaração de utilidade pública outorgada ao Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas de Gastroenterologia, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
constante do item VIII do Decreto de 8 de outubro de 1996, publicado
no Diário Oficial da União do dia 9 subseqüente, Seção 1, pág. 20186.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim
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(50) DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1996
Restabelece o título de utilidade públiea
federal do Instituto Brasileiro de Estudos e
Pesquisas de Gastroenterologia (SP) e de outra entidade.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição da República Federativa
do Brasil, e tendo em vista o disposto no art. 12 da Lei n" 91, de 28 de
agosto de 1935, e no art. 12 do Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 12 São estabelecidos os títulos de utilidade pública federal
das seguintes instituições:
I - Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas de Gastroenterologia, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
portador do CGC n" 61.442.117/0001-10 (Processo MJ n 2 8.614/9413);

II - Sociedade Educacional Três de Maio, com sede na Cidade
de Três de Maio, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC
n" 98.039.852/0001-97 (Processo MJ n 2 3.370/96-35).
Art. 22 As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda
que não tenha sido subvencionada, conforme preceitua o art. 52 do
Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de
agosto de 1935.
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1996; 1752 da Independência e 1082
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson A. Jobim
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(51) DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a incorporação ao patrimônio da União do imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista
o disposto na Lei n Q 5.972, de 11 de dezembro de 1973, alterada pelas
Leis n Q 6.282, de 9 de dezembro de 1975, n Q 6.584, de 24 de outubro
de 1978, e n Q 7.699, de 20 de dezembro de 1988,
DECRETA:
Art. 1 Fica autorizado o registro, em nome da União, do imóvel
urbano de frente para a BR-504, constituído por terreno com área de
cento e trinta mil metros quadrados, mantido em sua posse há mais
de vinte anos, Sem qualquer contestação ou reclamação administrativa feita por terceiros, quanto ao domínio ou posse, onde se situa o
Aeroporto Dix Sept Rosado, localizado no bairro Aeroporto, na Cidade
de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, com as seguintes características e confrontações: partindo do Ponto 8, situado a 100,00m do
eixo da pista e a 340,00m da cabeceira n? 5, com o rumo verdadeiro
de 44"24'00"SW, mede-se 650,00m até o Ponto 8A; daí, com o rumo
verdadeiro de 45'36'00"NW, mede-se 200,00m até o Ponto 8B; daí,
com o rumo verdadeiro de 44'24'00"NE, mede-se 650,00m até o ponto
9; e, finalmente, com o rumo de 45'36'00"SE, mede-se 200,00m até o
Ponto 8 inicial, fechando um polígono retangular de 1.700,00m de
perímetro. O alinhamento 8-8A confronta-se com Maximínio Gregório
de Medeiros e outros; o alinhamento 8A-8B confronta-se com a
BR-304; o alinhamento 8B-9 confronta-se com Genésio Xavier de
Medeiros e outros; e o alinhamento 9-8 confronta-se com terreno
do Aeroporto já legalizado, tudo de acordo com os elementos
constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda
sob o n? 10469.000545/87-42.
Q

Art. 2' O imóvel referido no art. l' deste decreto pertence à
circunscrição judiciária do Cartório do Registro de Imóveis da 2' Zona
da Comarca de Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte.
Col.
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Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1996; 175· da Independência e 108.
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

(52) DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1996
Altera o Estatuto Social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1· O art. 6· do Estatuto Social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), aprovado pelo Decreto
n"104, de 22 de abril de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6" O capital do BNDES é de R$ 7.457.499.942,24 (sete
bilhões quatrocentos e cinqüenta e sete milhões, quatrocentos e
noventa e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e
quatro centavos), dividido em 6.231.711.534 (seis bilhões.duzentos e trinta e um milhões, setecentas e onze mil, quinhentas e
trinta e quatro) ações nominativas, sem valor nominal».
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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(53) DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1996
Suprime os incisos I, II e lll do art. 1~
do Decreto n' 97.596, de ao de março de
1989, que dispõe sobre terras públicas federais, afetadas a uso especial do Ministério
do Exército.
I) PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

DECRETA:

Art. l' Ficam suprimidos os incisos I, 11 e 111 do art. l' do
Decreto n' 97.596, de 30 de março de 1989, que afeta a uso especial
do Miuistério do Exército os imóveis rurais denominados Glebas
Xixebal, Conceição, Puraquê, Araponga e o Lote n' 58 da Gleba Todos
OS Santos, localizados nos Municípios de Araguaína, Nova Olinda e
Miracema do Norte, todos no Estado do Tocantins.
Art. 2' O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria do Patrimônio da União, deverá adotar as providências necessárias à transferência de jurisdição das terras ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para destinação nos termos
das Leis n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e n" 4.947, de 6 de
abril de 1966.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
Raul Belens Jungmann Pinto
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(54) DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Encargos Financeiros da União
- recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 9. 014.861. 037,00, para reforço de dotação
consignada 7W vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea b, da Lei n' 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996), crédito suplementar no valor de
R$ 9.014.861.037,00 (nove bilhões, quatorze milhões, oitocentos e
sessenta e um mil, trinta e sete reais), em favor de Encargos Financeiros da União - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda,
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da emissão de títulos de responsabilidade do
Tesouro Nacional.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antônio Rodrigues Tavares

o anexo está publicado naDO de 18.11.1996, pág. 23840.
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(55) DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1996
Dá tWva redação ao art. 2º do Decreto de
15 Ih; setembro Ih; 1994, que cria a Seção
brasileira da Comissão de Comércio do Mercado Comum do Sul (Mercosul).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 10do Protocolo promulgado pelo Decreto n" 1.901,
de 9 de maio de 1996,
DECRETA:

Art. 10 O art. 2Q do Decreto de 15 de setembro de 1994, que cria
a Seção brasileira da Comissão de Comércio do Mercado Comum do
Sul (Mercosul), passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2Q A Seção brasileira da Comissão de Comércio do
Mercosul será composta por um representante titular e um
alterno de cada um dos seguintes órgãos:
I I III
IV
V -

Ministério das Relações Exteriores;
Ministério da Fazenda;
Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
Ministério da Indústria do Comércio e do Turismo;
Casa Civil da Presidência da República.

Parágrafo único. A comissão será coordenada pelo representante do Ministério das Relações Exteriores."

Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de novembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Cal. Leis IWp. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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(56) DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a Comissão Nacional para
as Comemorações do V Centenário do Desco_
brimento do Brasil.

O PRESlDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. F A Comissão Nacional para as Comemorações do V Centenário do Descobrimento do Brasil, criada pelo Decreto de 12 de maio
de 1993, e transferida para o âmbito do Ministério das Relações
Exteriores, será integrada por um representante de cada ministério
a seguir indicado:
I
das Relações Exteriores, que a presidirá;
II
da Justiça;
III
da Marinha;
IV
do Exército;
V
da Educação e do Desporto;
VI
da Cultura;
VII
da Aeronáutica.
Parágrafo único. A comissão, por intermédio de seu presidente, poderá convidar representantes de outros ministérios, que,
manifestarem interesse nas comemorações, para participarem d~
suas reuniões.
Art. 2Q Dos trabalhos da comissão poderão participar um repre;
sentante do Poder Judiciário, dois do Senado Federal e dois dà
Câmara dos Deputados, indicados pelos respectivos presidentes.
Art. 3Q O Ministro de Estado das Relações Exteriores poderã
instituir comitês assessores compostos de representantes da sociedal
de civil, para apoiar os trabalhos da comissão.
Art. 4Q O Ministro de Estado das Relações Exteriores designari
um Secretário Executivo para implementar as decisões da comissã~
cabendo aos ministérios nela representados prestar o apoio técnico i
administrativo aos trabalhos do colegiado.
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Art. 5· A participação na comissão não será remnnerada e seu
exercício será considerado serviço público relevante.
Art. 6· As despesas decorrentes do disposto neste decreto correrão à conta das dotações orçamentárias dos ministérios representados na comissão.
Art. 7· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8· Revogam-se os Decretos de 6 de fevereiro e de 27 de
junho de 1996, que dispõem sobre a Comissão Nacional para as
Comemorações do V Centenário do Descobrimento do Brasil.
Brasília, 14 de novembro de 1996; 175· da Independência e
108·da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

(57) DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1996
Transfere para a Fundação Cultural
Nossa Senhora do Rosário a concessão outorgada à Fundação Redentorista de Comunicações Sociais, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Antonina, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art. 94,
item 3, alinea a do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
peloDecreto n· 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo n'' 53740.000099/96,
DECRETA:
Art. 1 Fica transferida a concessão outorgada originariamente
à Rádio Antoniense Ltda., pela PortariaMVOP n? 730, de 11 de agosto
de 1949, transferida para a Fundação Redentorista de Comunicações
Sociais, pelo Decreto nO 94.147, de 26 de março de 1987, renovada pelo
Decreto n· 89.626, de 8 de maio de 1984, para a Fundação Cultura!
0
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Nossa Senhora do Rosário explorar, sem direito de exclusividade
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Antoni:
na, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regula.
mentes.
Art. 2'· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(58) DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1996 (*)
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia de Eletricidade do
Estado do Rio de Janeiro (Cerf), a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhei
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto/'
na alínea c do art. 151 do Decreto n' 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n' 35.851, de 16 de julho de 1954, n~
Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n' 2.786,1
21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei n" 9.074, de 7 dejulho de 1995, I
DECRETA:
Art. l' Fica declarada de utilidade pública, para fins de insta:
tuição de servidão administrativa, em favor da Companhia de Eletri(*) Retificado no DO de 21.11.1996 (pág. 6319 desta obra).
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cidade do Estado do Rio de Janeiro (Cerj), a área de terra situada na
faixa de treze metros de largura entre as torres nOs 18 e 21, e dezesseis
metros de largura entre as torres nº 21 e 24, tendo como eixo a linha
de transmissão, a ser remanejada, denominada Retiro Saudoso Cyanamid - Sakura - Polimetal, em 69kV, com origem na torre
nº 18 e término na torre nº 24, localizada no Município de Resende,
Estado do Rio de Janeiro, necessária à passagem de linha de
transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo
nº 48100.003483/95-28.

Art. 2º Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. 1º
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.

Art. 4º Fica a Concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão
prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
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(59) DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos
Õrgiios do Poder Executivo, crédito suplementar no valor global deR$109.651.063,OO,
para o reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. .

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alinea a, da Lei n· 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n" 9;275, de 9 de maio de 1996), em favor de
diversos Órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor
global de R$ 109.651.063,00 (cento e nove milhões, seiscentos e
cinqüenta e um mil, sessenta e três reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias,
indicadas no Anexo H deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3· Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas das entidades beneficiadas, indicadas no Anexo
IH deste decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 19.11.1996, págs. 23919/23925.
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(60) DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça, do Senado Federal e do Ministério Público da União,
crédito suplementar no valor global de
R$ 3.794.287,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista a
atualização contida no art. 6·, incisos I, alínea a, e Il, da Lei n? 9.275,
de 9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Justiça, do Senado
Federal, e do Ministério Público da União, crédito suplementar no
valor global a R$ 3.794.287,00 (três milhões, setecentos e noventa e
quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 19.11.1996, págs. 23926123930
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(61) DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Segu.
ridade Social da União, em favor do Justiça
Militar, da Justiça Eleitoral e do Justiça do
Trabalho, crédito suplementar no valor global de R$ 3.659.552,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, incisos I, alínea a, e Il, da Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da Uuião (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor da
Justiça Militar, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, crédito
suplementar no valor global de R$ 3.659.552,00 (três milhões, seiscentos e cinqüenta e nove mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão dos cancelamentos parciais das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,

Brasília, 18 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 19.11.1996, págs. 23930/23945.
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(62) DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Fazenda e de Encargos Financeiros da União - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no montante de R$ 335.463,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996), crédito suplementar no montante de
R$ 335.463,00 (trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta
e três reais), sendo R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em favor
do Ministério da Fazenda, e R$ 215.463,00 (duzentos quinze mil,
quatrocentos e sessenta e três reais) em favor de Encargos Financeiros da União - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda,
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.

e

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento da dotação indicada no Anexo II
deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 19.11.1996, pág. 23946.
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(63) DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de
R$ 429.381.901,00 em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e M unido
pios - recursos sob supervisão do Minie.
tério da Educação e do Desporto, para
reforço de dotação consignada no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 7', alínea a, da Lei n' 9.275, de 9 de maío
de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios - recursos sob supervisão do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 429.381.901,00 (quatrocentos e vinte e nove milhões, trezentos e
oitenta e um mil, novecentos e um reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de incorporação de recursos provenientes do
excesso de arrecadação da Contribuíção do Salário-Educação, referente à cota-parte estadual.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado noDO de 19.11.1996, pág. 23947.
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(64) DECRETO 18 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor
de R$ 16.171.087,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 62 , inciso I, alínea a, e III, alínea b, da Lei
n" 9.275, de 9 de maio de 1996,
DECRETA:
2
Art. 1 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n 2 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor da Ministério de Minas e Energia,
crédito suplementar no valor de R$ 16.171.087,00 (dezesseis milhões,
cento e setenta e um mil e oitenta e sete reais), para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de:
I - anulação parcial de dotações, no valor de R$ 7.431.658,00
(sete milhões, quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos e cinqüenta e
oito reais), na forma do Anexo II deste decreto, nos montantes especificados;

II - incorporação de saldos de exercícios anteriores da
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), no valor de
R$ 8.739.429,00 (oito milhões, setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais).
Art. 32 Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
(CPRM), conforme demonstrado no Anexo III deste decreto.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1996; 1752 da Independência e 108 2
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.11.1996, págs. 23947/23948.
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(65) DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguri:
dade Social da União, em {avordo Ministério
da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar
no valor de R$14.213.535,OO,para reforço de
dotações consignadas rw vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso I, alínea a, e UI, alínea b, da Lei
n? 9.275, de 9 de maio de 1996,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de
R$ 14.213.535,00 (quatorze milhões, duzentos e treze mil, quinhentos
e trinta e cinco reais), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo U deste decreto, nos montantes especificados, e de saldos de
exercícios anteriores, oriundos do superávit financeiro apurado no
Balanço Patrimonial da União, em 31 de dezembro de 1995, na forma
das Anexos lU e IV deste decreto.
Art. 3· Em decorrência do disposto no art. 1· deste decreto, fica
alterada a receita do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de acordo com o Anexo V deste decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1996; 175· da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.11.1996, págs. 23948123951.
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(66) DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 79.500.000,00, em favor do Ministério
da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:

Art. 1e Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n'' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 79.500.000,00 (setenta e
nove milhões e quinhentos mil reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada
a receita do Fundo Nacional de Saúde, na forma indicada no Anexo
111 deste decreto, no montante especificado.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 19.11.1996, págs. 23952/23953.
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(67) DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Encargos Financeiros da União _
recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda e de Operações Oficiais de Crédito _
recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar 1W montante de
R$ 310.973.273,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996), crédito suplementar no montante de
R$ 310.973.273,00 (trezentos e dez milhões, novecentos e setenta e
três mil, duzentos e setenta e três reais), sendo R$ 308.672.095,00
(trezentos e oito milhões, seiscentos e setenta e dois mil, noventa e
cinco reais) em favor de Encargos Financeiros da União - recursos
sob supervisão do Ministério da Fazenda, e R$ 2.301.178,00 (dois
milhões, trezentos e um mil, cento e setenta e oito reais) em favor de
Operações Oficiais de Crédito - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento de dotações indicadas no Anexo
II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.11.1996, págs. 23953/23954.
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(68) DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos, crédito suplementar no valor de
R$ 377.530,00, para reforço de dotações ccnsignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso Il, Lei nº 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos, crédito suplementar no valor de R$ 377.530,00 (trezentos e
setenta e sete mil, quinhentos e trinta reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da anulação parcial das dotações
orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes
especificados.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 19.11.1996, págs. 23954123955.
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(69) DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Câmara dos Deputados, crédito su.
píementar na valor de R$ 3.000.000,00, para
reforço de dotação consignada no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso I, alínea c, da Lei n" 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:

Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Uuião (Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor da Câmara dos Deputados, crédito
suplementar no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108"
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 19.11.1996, pág. 23956.
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(70) DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Marinha, crédito
suplementar no valor de R$ 12.979.523,00,
para reforço de dotações consignadas no uigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, e inciso lI, da Lei
n.9.275, de 9 de maio de 1996,
"
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275,
de 9 de "maio de 1996), em favor do Ministério da Marinha, crédito
suplementar no valor de R$ 12.979.523,00 (doze milhões, novecentos
e setenta e nove mil, quinhentos e vinte e três reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1996; 175· da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 19.11.1996, págs. 23956/23958.
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(71) DECRETO DE 19 DE NOVEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a criação da Embaixada do
Brasil em Andorra Velha, no Principado de
Andorra. cumulativa com a Embaixada do
Brasil em Madri.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VIII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I' Fica criada a Embaixada do Brasil em Andorra Velha,
Principado de Andorra.
Art. 2' A missão de que trata o artigo anterior será cumulativa
com a Embaixada do Brasil em Madri, Reino da Espanha.
Art. 3' Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

(72) DECRETO DE 19 DE NOVEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Difusora
de Rio Negro Ltdo., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Rio Negro, Estade do Parando

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6",inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n? 53740.000291193,
DECRETA:
Art. I' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
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de 1994, a concessão da Rádio Difusora de Rio Negro Ltda., outorgada,
originariamente, à Rádio Clube Pontagrossense S.A., pela Portaria
MVOP nO 521, de 4 de julho de 1945, e transferida para a requerente
pela Portaria ConteI nº 422, de 25 de outubro de 1968, e renovada pelo
Decreto n? 89.626, de 8 de maio de 1984, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Rio Negro, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüestes e seus regulamentos.
Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1996; 175° da Independência e 108°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(73) DECRETO DE 19 DE NOVEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Independente Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 dejaneiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nO 53790.000159/94,
DECRETA:
Art. P Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3° da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1°de maio
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de 1994, a outorga deferida à Rádio Independente Ltda., pela Portaria
MVOP n? 902, de 21 de setembro de 1950, reuovada pelo Decreto
n" 89.713, de 29 de maio de 1984, sendo mantido o prazo residual da
outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1996; 175" da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(74) DECRETO DE 19 DE NOVEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Jaguari
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Jogueri, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n" 53790.000211194,
DECRETA:
Art. 1" Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3" da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1"de maio
de 1994, a concessão da Rádio Jaguari Ltda., outorgada pela Portaria
MVOP n" 1.132, de 4 de dezembro de 1954, e renovada pelo Decreto
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n. 91.670, de 20 de setembro de 1985, sendo mantido o prazo residual
da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de J aguari, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional nos termos do § 3· do art. 223 da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(75) DECRETO DE 19 DE NOVEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Capixaba

Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lbe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6",inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n· 50660.000286/93,
DECRETA:
Art. lº Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3· da Lei
n· 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1· de maio
de 1993, a concessão outorgada à Rádio Capixaba Ltda., pelo Decreto
n· 38.087, de 12 de outubro de 1955, renovada pelo Decreto n· 91.863,
de lº de novembro de 1985, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de
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exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após delibera,
ção do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(76) DECRETO DE 19 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos da União, em favor
do Estado-Maior das Forças Armadas e dos
Ministérios do Exército, da Marinha e da
Aeronáutica, crédito suplementar no valor
global de R$ 44.591.600,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea c, da Lei nº 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos da UIÚão (Lei nº 9.275, de
9 de maio de 1996), em favor do Estado-Maior das Forças Armadas e
dos Ministérios do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, crédito
suplementar no valor global de R$ 44.591.600,00 (quarenta e quatro
milhões, quinhentos e noventa e um mil e seiscentos reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da Reserva de Contingência, conforme
indicado no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 20.11.1996, péga. 24304124305.

(77) DECRETO DE 19 DE NOVEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a composição da Seção Nacional do Grupo Mercado Comum.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribnição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' A Seção Nacional do Grupo Mercado Comum será integrada pelos seguintes membros:
I -

do Ministério das Relações Exteriores:

a) titular: Subsecretário-Geral de Assuntos de Integração, Econômico e de Comércio Exterior (Coordenador);
b) alterno: Diretor-Geral do Departamento de Integração Latino-Americana;
II - do Ministério da Fazenda:
a) titulares: Secretários de Assuntos Internacionais e da Receita
Federal;
b) alternos: Secretário-Adjunto de Assuntos Internacionais e
Coordenador-Geral do Sistema de Controle Aduaneiro;
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lU -

do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) titulares: Secretários de Comércio Exterior e de Política In.
dustrial;
b) alternos: Secretários-Adjuntos do Comércio Exterior e de Política Industrial;

IV -

do Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

titular: Secretário de Política Agrícola;
b) alterno: substituto eventual do Secretário de Política Agrícola;

a)

V -

do Banco Central do Brasil:

titular: Diretor de Assuntos Internacionais;
b) alterno: Chefe do Departamento de Organismos e Acordos
Internacionais;
a)

VI -

da Casa Civil da Presidência da República:

titular: Secretário Executivo da Câmara de Comércio Exterior;
alterno: Assessor Especial da Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior.
a)

b)

Art. 2' A Secretaria Executiva da Seção Nacional do Grupo
Mercado Comum será exercida pelo Chefe da Divisão do Mercado
Comum do Sul do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revoga-se o Decreto de 19 de abril de 1994, que dispõe
sobre a composição da Seção Nacional do Grupo Mercado Comum.
Brasília, 19 de novembro de 1996; 175' da Independência e lOBO
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
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(78) DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor de R$ 135.997.895,00, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, para
reforço de dotações consignadas TW vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso Ill, alínea b, da Lei n" 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:

Art. 1" Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da Uuião (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 135.997.895,00 (cento e trinta e cinco milhões, novecentos e
noventa e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais), para atender
às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, provenientes de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 1995.
Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. 1· e 2", ficam
alteradas as receitas das diversas Unidades, na forma indicada no
Anexo U deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados DO DO de 20.11.1996, págs. 24306/24338.
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(79) DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da SegU_

rídade Social da União crédito suplementar
no valor de R$ 27.012.290,00, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso II, da Lei nº 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 27.012.290,00 (vinte e sete milhões, doze mil, duzentos e
noventa reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulações de dotações entre grupos de despesa,
conforme indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam
alteradas as receitas das diversas unidades, na forma indicada nos
Anexos III e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 21.11.1996, pégs. 24434/24435.
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(80) DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Marajá
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Rosário
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 53790.000201/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Marajá Ltda., outorgada pela Portaria
MVOP n' 5, de 3 de janeiro de 1949, e renovada pelo Decreto n'91.818,
de 22 de outubro de 1985, sendo mantido o prazo residual da outorga
conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Rosário do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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(81) DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Tropical
de Três Corações Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Três Corações, Estado de Minas
Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n'' 50710.000210/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3·, da Lei
n· 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Tropical de Três Corações Ltda.,
outorgada pela Portaria MVOP n· 578, de 17 de junho de 1946, e
renovada pelo Decreto n· 89.362, de 7 de fevereiro de 1984, sendo
mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio
de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Três Corações,
Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomuuicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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(82) DECRETO DE 21 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominada
Fazenda AlvoradalItararé, conhecido corrw
Firmeza, situado no Municlpiode Natividade,
Estado doTocantins, e dáoutrasprovidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1s Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Alvorada/Itararé, conhecido como Firmeza, com área de 1. 155,4392ha (um
mil, cento e cinqüenta e cinco hectares, quarenta e três ares e noventa
e dois centiares), situado no Município de Natividade, objeto dos
Registros nOs R-1-1724, fi. 145 e R-1725, fi. 146, ambos do Livro 2-H,
do Cartório de Registro Geral de Imóveis, Hipotecas e lºTabelionato
de Notas da Comarca de Natividade, Estado do Tocantins.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de Reserva Legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996
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(83) DECRETO DE 21 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério daAgricultura e do Abastecimento, crédito suplementar TU) valor de
R$ 11.511.709,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso I, alínea a, da Lei n" 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996, em favor do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, crédito suplementar no valor de
R$ 11.511. 709,00 (onze milhões, quinhentos e onze mil, setecentos e
nove reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.

Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2", fica alterada
a receita da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, conforme
especificado no Anexo 111 deste decreto.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de novembro de 1996; 175" da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 22.11.1996, págs. 24562124565.
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(84) DECRETO DE 21 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no
valor de R$ 1.878.293,00, em favor do Ministério da Cultura, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6°, inciso I, alínea a, da Lei nO 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. F Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei nO 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 1.878.293,00
(um milhão, oitocentos e setenta e oito mil, duzentos e noventa e três
reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo H deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3° Em decorrência do disposto nos arts. 10 e 2°, ficam
alteradas as receitas da Fundação Casa Rui Barbosa, da Fundação
Biblioteca Nacional, da Fundação Cultural Palmares, do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e do Fundo Nacional de
Cultura, na forma indicada nos Anexos IH e IV deste decreto, nos
montantes especificados.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de novembro de 1996; 1750 da Independência e 108°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 22.11.1996, págs. 24562124565.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996

6250
(85) DECRETO DE 21 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 4.328.939,00,
para reforço de dotações consignadas no vi.
gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 6·, inciso IH, alínea b, da Lei n· 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor
de R$ 4.328.939,00 (quatro milhões, trezentos e vinte e oito mil,
novecentos e trinta e nove reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do superávit financeiro apurado
no Balanço Patrimonial· da União, ficando alteradas as receitas da
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, na forma do Anexo II
deste decreto.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de novembro de 1996; 175· da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados noDO de 22.11.1996, págs. 24566/24567.
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(86) DECRETO DE 21 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 163.123,00,
em favor do Ministério da Cultura. para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista
autorização contida no art. 6º, inciso IH, alínea b, da Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Cultura, crédito
suplementar no valor de R$ 163.123,00 (cento e sessenta e três mil,
cento e vinte e três reais), para atender às programações indicadas
no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, provenientes de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1995.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam
alteradas as receitas da Fundação Casa Rui Barbosa, da Fundação
Cultural Palmares e da Fundação Nacional de Artes, na forma
indicada no Anexo H deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 22.11.1996, págs. 24567/24568.
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(87) DECRETO DE 21 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 2.638.073,00, em favor do Ministério
do Trabalho, para reforço de dotações consigo
nadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso lI, da Lei n' 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério do
Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 2.638.073,00 (dois
milhões, seiscentos e trinta e oito mil, e setenta e três reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação de dotação entre grupos de
despesa, conforme indicada no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I' e 2', fica alterada
a receita do Fundo de Amparo ao Trabalhador, na forma indicada nos
Anexos III e IV deste decreto, no montante especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 22.11.1996, pág. 24569.
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(88) DECRETO DE 21 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Agricultura e doAbastecimerüo, crédito suplementar no valor de
R$ 706.949,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso II, da Lei n' 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996, em favor do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, crédito suplementar no valor de
R$ 706.949,00 (setecentos e seis mil, novecentos e quarenta e nove
reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados noDO de 22.11.1996, pég. 24570.
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(89) DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Areia Branca, situado no Munidpio
de Marian6polis do Tocantins, Estado do
Tocantins, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Areia
Branca, com área de 7.587,4160ha (sete mil, quinhentos e oitenta e
sete hectares, quarenta e um ares e sessenta centiares), situado no
Município de Marianópolis do Tocantins, objeto do Registro n" R-01J150,
fi. 150, Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1996; 175" da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
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(90) DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Estâcia Jupira, situado no Município de
Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Estância Jupira,
com área de 758,7547ha (setecentos e cinqüenta e oito hectares,
setenta e cinco ares e quarenta e sete centiares), situado no Município de Sant'Ana do Livramento, objeto do Registro nO R-2/23.314, fi.
I, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sant'Ana
do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão
beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1996; 175° da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. lI, p. 6163-6309, novo 1996
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(91) DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural conhecido
por Fazenda Pericatu, constituído pelos Lo.

~; en~stda1~ i~~:;'e2f:,~:'n~~'I~~'2~9;~}
da 15' Etapa, do Loteamento Pium Rio do

Côco, situado no Municipio de Pium; Estado
do Tocantins, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Pericatu,
constituído pelos Lotes n's 14, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 32 e
41, da 7" Etapa e Lotes n's 16, 29 e 41, da 15" Etapa, do Loteamento
Pium Rio do Côco, com área de 6.607,8650ha (seis mil, seiscentos e
sete hectares, oitenta e seis ares e cinqüenta centiares), situado no
Município de Pium, objeto dos Registros n's R-1-M-1.154, fl. 46, Livro
2-E e R-1-M-402, fl. 102; R-1-M-409, fl. 109; R-1-M-410, fl. 110;
R-1-M-411, fl. 111; R-1-M-404, fl. 104; R-1-M-405, fl. 105; R-1-M-406,
fl. 106; R-1-M-407, fl. 107; R-1-M-412, fl. 112; R-1-M-413, fl. 113;
R-1-M-414, n. 114; R-3-M-397, fl. 97; R-1-M-398, fl. 98 e R-1-M-399,
fl. 99, todos do Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis e l'
Tabelionato de Notas da Comarca de Pium, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
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de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(92) DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Estância da Floresta/Estância Velha, situado no Município de Piratini, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Estância da Floresta/Estância Velha, com área de 1.390,3210ha (um mil, trezentos e
noventa hectares, trinta e dois ares e dez centiares), situado no
Município Piratini, objeto da Matrícula n" 8.276, ficha 1, Livro 2 e
Transcrições nOs 22.124, fi. 52, Livro 3-KK e 22.744, fls. 165/166, Livro
3-KK, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piratini,
Estado do Rio Grande do Sul.
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Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o asseutamen,
to com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1996; 175Q da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(93) DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Jarau - Quinhão n2 1, situado no Municlpio
de Cantagalo, Estado do Paraná, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Jarau - Quinhão
Q
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n' 1, com área de 1.622,1423ha (um mil, seiscentos e vinte e dois
hectares, quatorze ares e vinte e três centiares), situado no Município
de Cantagalo, objeto do Registro n' R-18-M-137-A, ficha 5, Livro 2, do
Cartório do I' Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1996; 175' da lndenendência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(94) DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóoet rural denominado
Fazenda Santa Isabel, situado no Município
de Girau do Ponciano, Estado de Alagdas, e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
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-

DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reform.,
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Izabel, com área de 304,4873 ha (trezentos e quatro hectares, quaren.
ta e oito ares e setenta e três centiares), situado no Município de Girau
do Ponciano, objeto da Matrícula n' 181,!l. 117, Livro 2-B, do Cartório
do Único Ofício da Comarca de Girau do Ponciano, Estado de Alagoas.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(95) DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social) para fins cU;
reforma agrária, o imóuel rural denominado
Fazenda da Taipa, situado no Município de
Abelardo Luz, Estado de Santa Catarina, e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
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conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
nQ 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nQ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei nQ 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda da Taipa,
com área de 765,3280ha (setecentos e sessenta e cinco hectares, trinta
e dois ares e oitenta centiares) , situado no Município de Abelardo Luz,
objeto do Registro n Q R-3-3.222, fi. 1, do Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Abelardo Luz, Estado de Santa
Catarina.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nQ 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
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(96) DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1996

-

Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Olinda Il, situado no Município
de Pinheiros, Estado do Espírito Santo, e dá
outras prouídêncios.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo·
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Olinda II,
com área de 791,7647ha (setecentos e noventa e um hectares, setenta
e seis ares e quarenta e sete centiares), situado no Município de
Pinheiros, objeto dos Registros n's R-3-2.288, fi. 188v, Livro 2-G e
R-1-2.645, fi. 265, Livro 2-H, ambos do Cartório de Registro Geral de
Imóveis da Comarca de Pinheiros, R-1-1.772, fi. 204, Livro 2-1 e
R-1-1.507, fi. 38, Livro 2-H, ambos do Cartório do 1· Ofício da Comarca
de Mueurici, Estado do Espírito Santo.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann. Pinto

(97) DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Serra Danta de Fora/Sítio Cabaços, situado
no Município de Jaguaruana, Estado do
Ceará, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Serra Danta de
Fora/Sítio Cabaços, com área de 5.580,4800ha (cinco mil, quinhentos
e oitenta hectares e quarenta e oito ares), situado no Município
Jaguaruana, objeto dos Registros nOs R-1-46, fi. 46, Livro 2-A e
R-1-1.389, fi. 249, Livro 2-E, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Jaguaruana, Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamsn,
to com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(98) DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária. o imóvel rural denominado
Fazenda Furnas do Buriti, situado 1W Muni. ctpio de Poeoné, Estado de Mato Grosso. e dá
outras prouidências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Furnas do
Buriti, com área de 1.061,6000ha (um mil, sessenta e um hectares e
sessenta ares), situado no Município de Poconé, objeto dos Registros
nOs R-01-M-8.857, R-02-M-8.857 e R-03-M-8.857, fi. 1, todos do Livro
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2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poconé, Estado
de Mato Grosso.
Art. 2Q Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(íncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann. Pinto

(99) DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social; para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Hervalenee IIIIIV, conhecido por
Fazenda Bonanza IH, situado no Município
de Tapurah, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. lS, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Hervalense
lIIIN, conhecido por Fazenda Bonanza lII, com área de 2.000,OOOOha
(dois mil hectares), situado no Município de Tapurah, objeto dos
Registros nOs R-1-M-2S.615, fi. 5S, Livro 2-CX e R-1-M-29.330, fi. 194,
Livro 2-DB, do Cartório do 1° Ofício da Comarca. de Diamantino,
Estado de Mato Grosso.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1996; 175° da Independência e lOS"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(100) DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda da Barra, situado no Município de
São José do Povo, Estado de Mato Grosso. e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
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conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julbo de 1993,
DECRETA:

Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda da
Barra, com área de 1.275,8000ha (um mil, duzentos e setenta e
cinco hectares e oitenta ares), situado no Município de São José do
Povo, objeto do Registro n' R-2-45.683, fi. 1, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato
Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann. Pinto
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(101) DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural derwminado
Fazenda Ena, situado no Municipio de Feliz
Natal, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Ena, com área
de 30.000,0000ha (trinta mil hectares), situado no Muuicípio de Feliz
Natal, objeto do Registro nº R-2-12.651, fichas 1/3, Livro 2, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba úuica, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
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(102) DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Rochedo, situado no Município de
Planaltina, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Rochedo,
com área de 2.482,9200ha (dois mil, quatrocentos e oitenta e dois
hectares e noventa e dois ares), situado no Município de Planaltina,
objeto do Registro n" R-16-M-4.228, fi. 3v, Livro 2-CP, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Planaltina, Estado de Goiás.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
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(103) DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social; para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, situado
no Município de Goiás, Estado de Goiás, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Nossa
Senhora Aparecida, com área de 748,0905ha (setecentos e quarenta
e oito hectares, nove ares e cinco centiares), situado no Município de
Goiás, objeto da Matrícula nº 14.401, fi. 174, Livro 2-AU, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann. Pinto
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(104) DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Bom Sucesso dos Militares, situado no Município de Governador Dix-Sept Rosado, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, O imóvel rural denominado Bom Sucesso dos
Militares, com área de 1.240,5350ha (um mil, duzentos e quarenta
hectares, cinqüenta e três ares e cinqüenta centiares), situado no
Município de Governador Dix-Sept Rosado, objeto do Registro n? R-3338, 11. 197, Livro 2-A-l, do l' Cartório da Comarca de Governador
Dix-Sept Rosado, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colouização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(105) DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Riachão, situado rw Município de
Governador Díx-Sept Rosado, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providéncias.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Riachão,
com área de 705,0000ha (setecentos e cinco hectares), situado no
Município de Governador Dix-Sept rosado, objeto do Registro n" 21263,
fi. 84, Livro 2-A-1, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da
Comarca de Governador Dix-Sept Rosado, Estado do Rio Grande do
Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1996; 175Q da Independência e 108 Q
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(106) DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Olho D'Água, situado no Município
de Pedro Avelino, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribnições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2Q da
Lei n Q 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Q da Lei Complementar
n Q 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Q da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Olho
D'Água, com área de 2.500,0000ha (dois mil e quinhentos hectares),
situado no Município Pedro Avelino, objeto do Registro da Av-1-826,
fi. 1, Livro 2, do Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Pedro
Avelino, Estado do Rio Grande do Norte.
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Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(107) DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Santa Bárbara, constituído de
partes dos Lotes n's 110 e 64, da Gleba C, do
Loteamento Fazenda Serra, situado no Municipio de Axixá do Tocantins, Estado do
Tocantins, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8. 629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
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Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n" S.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Santa
Bárbara, constituído de partes dos Lotes n· 110 e 64, da Gleba C, do
Loteamento Fazenda Serra, com área de 707,6740ha (setecentos e
sete hectares, sessenta e sete ares e quarenta centiares), situado no
Município de Axixá do Tocantins, objeto do Registro n" R-5-20, fls.
17/1Sv, Livro 2, do Cartório do 1· Oficio de Notas da ComarcadeAxixá
do Tocantins, Estado do Tocantins.

Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n· 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de novembro de 1996; 175· da Independência e lOS·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
(lOS) DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, crédito
suplementar no ualor de R$ 2.400.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6·, inciso I, alínea c, da Lei n· 9.275, de 9 de maio
de 1996,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996

6276
DECRETA:
Art. 12 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275
de 9 de maio de 1996), em favor da Presidência da República, crédit~
suplementar no valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos
mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial das dotações orçamen,
tárias indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de novembro de 1996; 175" da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 26.11.1996, págs. 24875/24876.

(109) DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a criação da Área de ProteçãoAmbiental Serra da Ibiapaba, MS Estados
do Piauí e Ceará, e cid outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o que
dispõe o art. 8" da Lei n" 6.902, de 27 de abril de 1981, a Lei n" 6.938,
de 31 de agosto de 1981, e o Decreto n'' 99.274, de 6 de junho de 1990,
DECRETA:
Art. 1" Fica criada a Área de Proteção Ambiental (APA), denominada Serra da Ibiapaba, situada na biorregião do complexo da
Serra Grande, localizada nos Municípios de Buriti dos Lopes, Bom
Principio, Cocal, Piracuruca, Piripiri, Brasileira, Pedro Il, Lagoa do
S. Francisco, Conceição e Domingos Mourão, no Estado do Piauí;
Chaval, Granja, Moraújo, Tianguá e Viçosa do Ceará, no Estado do
Ceará, e nas águas jurisdicionais, com o objetivo de:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163·6309, novo 1996

6277
I - garantir a conservação de remanescentes de cerrado,
caatinga e mata atlântica;
II
proteger os recursos hídricos;
III - proteger a fauna e flora silvestres;
IV - melhorar a qualidade de vida das populações residentes,
mediante orientação e disciplina das atividades econômicas locais;
ordenar o turismo ecológico;
V
VI - fomentar a educação ambiental;
VII - preservar as culturas e as tradições locais.
Parágrafo único. Os objetivos estabelecidos neste artigo visam
garantir a conservação dos remanescentes de Cerrado e Caatinga
arbórea no entorno do Parque Nacional de Sete Cidades e, ainda, das
Florestas Estacional, OmbrófilaAberta e de Transição, nas serras dos
Tucuns, Ubatuba, Flores, Timbaúba, Juá, Algodões, São Joaquim,
Gado Brabo, Gameleira, São Vicente, Umari, Capivara, Furnas, do
Quinto, Matões, Gado Velhaco, Cafundó, Canto Inferno, Frecheíra,
Boqueirão, Imburana, Branca e Alto Bonito.
Art. 2º A APA Serra da Ibiapaba apresenta a seguinte delimitação, que foi baseada nas cartas de escala 1:100.000 da Diretoria de
Serviço Geográfico do Exército, Folhas SA.24-Y-C-I-Cocal, SA.24-YC-II-Chaval, SA.24-Y-C-III-Granja, SA.24-Y-C-VI-Frecheirinha,
SA.24-Y-C-V-Viçosa do Ceará, SA.24-Y-C-IV-Piracuruca, SB.24-V-AI-Piripiri, SB.23-V-A-II-Pedro II, SB.24-V-A-V-Macambira e SB.24V-A-IV-Conceição, tendo o seguinte memorial descritivo: inicia na foz
do Rio Longá, no Rio Parnaíba, em frente ao povoado de Barra do
Longá, Ponto 00, de coordenadas geográficas 03'09'22" de latitude sul
e 41'55'50" de longitude oeste e coordenadas UTM N=9650800,
E=174300; desse ponto, segue pela margem direita do Rio Parnaíba,
percorrendo uma distância de 8.000m, até a fozdo RioPiranji, em frente
a lagoa do Tatipe, Ponto 1, de coordenadas UTM N=9657100,
E=177800; desse ponto, segue pela calha maior do Rio Piranji, percorrendo uma distância de 61.000m, até a ponte da estrada de ferro,
perto do povoado de Flecheira, Ponto 2, de coordenadas N=9626800,
E=211850; desse ponto, segue por uma linha seca e reta, rumo
nordeste, percorrendo uma distância de 7.600m, até as nascentes do
Rio Camurupim, Ponto 3, de coordenadas N=9631200, E=217900;
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-

desse ponto, segue pela calha maior do Rio Camurupim, a jusante
percorrendo uma distância de 37.000m, até a ponte na Rodov;,;
PI-210, Ponto 4, de coordenadas N=9659400, E=228700; desse ponto
segue rumo a Chaval, pela PI-210, depois pela CE-02, passando po;
Chaval, percorrendo uma distância de 29.000m, até a ponte sobre o
Rio Timonha, ponto 5, de coordenadas N=9663000, E=251600; desse
Ponto, segue pela calha maior do Rio Timonha, a montante, perco-,
rendo uma distância de 47.300m, até o encontro com o afluente Rio
Sobradinho, Ponto 6, de coordenadas N=9636600, E=273800; desse
ponto, segue pela calha maior do Rio Sobradinho, percorrendo uma
distância de 11.000m, até defronte o povoado Santa Terezinha, Ponto
7, de coordenadas N=9630000, E=277900; desse ponto, segue pela
estrada carroçável, passando pelo povoado Santa Terezinha, seguin_
do até a rodovia CE-7I, percorrendo uma distância de 22.000m, Ponto
8, de coordenadas N=9633000, E=293200; desse ponto, segue pela
CE-71, rumo a Campanário, percorrendo uma distância de 14.50Om
até a ponte sobre o Rio Coreaú, Ponto 9, de coordenadas N=9627700:
E=306IOO; desse ponto, segue pela margem esquerda do Rio Coreaú,
a montante, percorrendo uma distância de 1.300m, até a ponte da
estrada carroçável que segue para o povoado de Tabainha, Ponto 10,
de coordenadas N=9626650, E=306600; desse ponto segue por essa
estrada carroçável, para o povoado de Tabainha, percorrendo uma
distância de 19.000m, até o encontro com a estrada carroçável que
segue para o povoado de Arapá, Ponto 11, de coordenadas N =9615600,
E=296700; desse ponto, segue por essa estrada carroçável, passando
por Carnaubinha, percorrendo uma distância de 23.000m, até o
povoado de Arapá, Ponto 12, de coordenadas N=9599200, E=288300;
desse ponto segue por uma estrada carroçável, percorrendo uma
distância de 4.500m, até o povoado de Saco, na Rodovia BR-222, Ponto
13, de coordenadas N=9595400, E=286600; desse ponto, segue pela
BR-222, passando por Tianguá, percorrendo uma distância de
57.000m, até o limite com o Estado do Piauí, nas proximidades de São
Joâo da Fronteira, Ponto 14, de coordenadas N=9566600, E=25200ü;
desse ponto, segue rumo sul por esse limite interestadual, percorrendo uma distância de 136.000m, até o encontro com uma estrada
carroçável que segue para a Cidade de Conceição, nas proximidades de uma das nascentes do Río Poti, abaixo da Serra do Engano,
Ponto 15, de coordenadas N=9464550, E=252500; desse ponto,
Colo LeisRep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996

6279
segue por essa estrada carroçável, percorrendo uma distância de
84.000 m, até a Cidade de Conceição, na saída para Piripiri, Ponto
16, de coordenadas N=9456200, E=196750; desse ponto, segue pela
estrada carroçável, rumo a Piripiri, percorrendo uma distância de
77.000m, até o encontro com a Rodovia BR-404, Ponto 17, de coordenadas N=9514400, E=195200; desse ponto segue pela BR-404, rumo
a Piripiri, depois pela BR-343, percorrendo uma distância de
10.000m, até a ponte sobre o Rio dos Matos, Ponto 18, de coordenadas
N=9522800, E=191900; desse ponto, segue pela caiba maior do Rio
dos Matos, a jusante, percorrendo uma distância de 81.000m, até a
sua foz no Rio Longá, na Fazenda Formosa, Ponto 19, de coordenadas
N=9571600, E=167900; desse ponto, segue pela caiba maior do Rio
Longá, ajusante, percorrendo uma distância de 121.000m, até a sua
foz no Rio Parnaíba, em frente ao povoado de Barra do Longá, Ponto
00, início desta descrição, totalizando uma área aproximada de
1.592,550 hectares e um perímetro de 851.200m.

Art. 3' Ficam excluídas, da descrição constante do artigo anterior, as áreas urbanas definidas em lei.
Art. 4' São consideradas Zonas de Usos Especiais, nos termos
da Resolução Conama n' 10, de 14 de dezembro de 1988 (publicada
no Diário Oficial da União de 11 de agosto de 1989), o Parque
Nacional de Sete Cidades e o Parque Natural Municipal Cachoeira
da Conceição.
Art. 5' Na implantação e gestão da APA Serra da Ibiapaba
serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas:
I - elaboração do zoneamento ecológico-econômico, a ser regulamentado por instrução normativa do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), definindo as
atividades a serem permitidas ou incentivadas em cada zona e as que
deverão ser restringidas e proibidas;
II - utilização dos instrumentos legais e dos incentivos financeiros governamentais, para assegurar a proteção da biota, o uso
racional do solo e outras medidas referentes à salvaguarda dos
recursos ambientais;
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111 - aplicação de medidas legais destinadas a impedir ou
evitar o exercício de atividades causadoras de degradação da qualí,
dade ambiental;
IV - divulgação das medidas previstas neste decreto, objeti.
vando o esclarecimento da comunidade local sobre a AP A e suas
finalidades;
V - promoção de programas específicos de educação ambian,
tal, extensão rural e saneamento básico;
VI - incentivo ao reconhecimento de Reservas Particulares do
Patrimônio Natural (RPPNl, instituídas pelo Decreto n· 1.922, de 5
de junho de 1996, junto aos proprietários, cujas propriedades encontrem-se inseridas, no todo ou em parte, nos limites da APA.
Art. 6· Ficam proibidas ou restringidas na AP A Serra da Ibiapaba, entre outras, as seguintes atividades:
I - implantação de atividades industriais potencialmente
poluidoras, que impliquem danos ao meio ambiente ou afetem os
mananciais de água;
11 - implantação de projetos de urbanização, realização de
obras de terraplenagem, abertura de estradas e de canais e a prática
de atividades agrícolas, quando essas iniciativas implicarem alteração das condições ecológicas locais, principalmente nas zonas de vida
silvestre;
111 - exercício de atividades capazes de provocar acelerada
erosão ou assoreamento das coleções hídricas;
IV - exercício de atividades que impliquem matança, captura
ou molestamento de espécies raras da biota regional;
V - uso de biocidas e fertilizantes, quando índiscriminado ou
em desacordo com as normas e recomendações técnicas oficiais;
VI - despejo nos Açudes Caldeirão e Piracuruca e nos cursos
d'água abrangidos pela APA, de quaisquer efluentes, resíduos ou
detritos;
VII - retirada de areia e material rochoso dos terrenos que
compõem as encostas das bacias e dos rios Caldeirão, Matos e Piracuruca, que implique alterações das condições ecológicas locais.
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Art. 7' A APA Serra da lbiapaba será implantada, administrada e fiscalizada pelo lbama, em articulação com os demais
órgãos federais, estaduais e municipais, e organizações não-governamentais.
Parágrafo único. O lbama, nos termos do § l' do art. 9' da Lei
n" 6.902, de 27 de abril de 1981, poderá firmar convênios e acordos
com os órgãos e entidades públicas ou privadas, para a gestão da APA,
sem prejuízo de sua competência.

Art. 8' Serão estabelecidas, na APA Serra da lbiapaba, zonas
de vida silvestre, de acordo com a Resolução Conama 10, de 1988.
Parágrafo único. As zonas de vida silvestre, de que trata o caput
deste artigo, compreenderão as reservas ecológicas locais, mencionadas no art. 18 da Lei n' 6.938, de 31 de agosto de 1981, e Resoluções
Conama n's 4, de 18 de setembro de 1985 (publicada no Diário Oficial
da União de 20 dejaneiro de 1986), e 10, de 1988, que ficarão sujeitas
às restrições de uso para utilização adequada dos recursos naturais
disponíveis e preservação do meio ambiente, nos termos do art. 225,
da Constituição.

Art. 9' O lbama poderá criar Conselho Gestor da APA ou grupos técnicos para apoiar a implementação das atividades de administração, a elaboração do zoneamento ecológico-econômico e do plano de
gestão ambiental.
Art. 10. Os investimentos e financiamentos a serem concedidos
por órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, da
iniciativa privada e organismos internacionais, destinados à região
compreendida pela APA, serão previamente compatibilizados com as
diretrizes estabelecidas neste decreto.
Art. 11. As licenças e autorizações concedidas pelo lbama não
dispensarão outras exigências legais, cabíveis.
Art. 12. As penalidades previstas nas Leis n''s 6.902 e 6.938, de
1981, e no Decreto n'' 99.274, de 6 de junho de 1990, serão aplicadas
pelo lbama, para preservação da qualidade ambiental do complexo
da biorregião da AP A.
Art. 13. O lbama expedirá os atos normativos complementares
ao cumprimento deste decreto.
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Art. 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Gustavo Krause

(110) DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1996
Outorga concessão à empresa MRS Logística 8A. para a exploração e deseruiolci.
mento do serviço público de transporte ferroviário de carga na Malha Sudeste, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 175, da Constituição,
e tendo em vista o disposto nas Leis n' 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, e 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:
Art. l' Fica outorgada à empresa MRS Logísticas S.A., com
sede na Avenida 13 de maio n' 13, Grupo n" 1:508IParte - Centro,
Cidade do Rio de Janeiro, a concessão da exploração e desenvolvimento
do serviço público de transporte ferroviário de carga na Malha Sudeste,
ferrovia localizada nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São
Paulo, destacada do sistema ferroviário operado pela Rede Ferroviária
Federal S.A (RFFSA), nos termos do modelo de desestatização do serviço
público de transporte ferroviário da RFFSA, aprovado pela Comissão
Diretora do Programa Nacional de Desestatização (PND) e ratificado
pelo Conselho Nacional de Desestatização (CND).
Art. 2' A concessão de que trata o artigo anterior efetivar-se-à
mediante celebração de Contrato de Concessão, cuja minuta integra
o Edital do BNDES n' PND/A-5/96/RFFSA, a ser firmado entre a
União, por intermédio do Ministério dos Transportes, e a empresa
MRS Logística S.A.
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1996; Í75" da Independência e 108"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Alcides José Saldanha

(111) DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1996
Altera o Decreto de 2 de jullw de 1996,
que declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais denominados Bom Sucesso e Forte, São João do Bom
Jardim, Córrego do Glrau, Cedro, Uva, Furado Bonito e Bareada, situados no Município de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTEpA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" O art. I" do Decreto de 2 de julho de 1996, publicado no
Diário Oficial da União de 3 de julho de 1996, passa a ter a seguinte
redação:
«Art. I" Ficam declarados de interesse social, para fins de
reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
inciso VI, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei
n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, os imóveis rurais denominados Bom Sucesso e Forte, São João do Bom Jardim, Córrego do
Girau, Cedro, Uva, Furado Bonito e Bareada, com área total de
1.538,8447ha (um mil, quinhentos e trinta e oito hectares, oitenta
e quatro ares e quarenta e sete centiares), situados no Município
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de Goiás, objeto das Matrículas n's 5.774, fi. 42, Livro 2-T; 5.776,
fi. 43, Livro 2-C; 5.778, fi. 44, Livro 2-T; 5.780, fi. 45, Livro 2-T;
6.475, fi. 109, Livro 2-V; 6.477, fi. 110, Livro 2-V; 6.476, fi. 101,
Livro 2-X; 6.478, fi. 102, Livro 2-X; 8.753, fi. 257, Livro 2-AF;
6.480, fi. 103, Livro 2-X;Transcrições 36.920, fi. 262, Livro 3-AN;
41.098, fi. 117, Livro 3-AR; 37.617, fi. 147, Livro 3-AO; 40.338, fi.
226, Livro 3-AQ e 42.437, fi. 121, Livro 3-AS, todas do Cartório
de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Goiás, Estado de
Goiás.»

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(112) DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Estrela Dalva, situado no Muniapio de Dois Irmãos do Tocantins, Estado do
Tocantins, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n'' 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Estrela
Dalva, com área de 1.821,1000ha (um mil, oitocentos e vinte e um
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hectares e dez ares), situado no Município de Dois Irmãos do Tocantins, objeto dos Registros nOs R-4.534, fl. 234, Livro 2-A; R-3-535, fl.
235, Livro 2-A; R-2-814, fl. 214, Livro 2-B; R-3-58, fl. 58, Livro 02;
R-3-57,fl. 57, Livro 02; R-3.685, fls. 85, Livro 2-B; R-3-686, fl. 86, Livro
2-B e R-3-684, fl. 84, Livro 2-B, do Cartório do l' Ofício de Registro
de Imóveis de Dois Irmãos do Tocantins, Comarca de Miranorte,
Estado do Tocantins.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
n' 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(113) DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Piracema, situado no Município de
Marianópolis, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629,.de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Piracema,
com área de 10.230,5296ha (dez mil, duzentos e trinta hectares,
cinqüenta e dois ares e noventa e seis centiares), situado no Município
de Marianópolis, objeto do Registro n" R-1-1.854, fi. 241v, livro 2-D,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araguacema,
Estado do Tocantins.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementes agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nO 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentarnento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1996; 175° da Independência e 108°
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(114) DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rurol denominodc
Fazenda Califórnia, situado no Município de
Caseara, Estado do Tocantins, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuíções que lhe
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conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18 letras a, b, c e d, e 20, inciso
VI, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda
Califórnia, com área de 2.886,9223ha (dois mil, oitocentos e oitenta
e seis hectares, noventa e dois ares e vinte e três centiares), situado
no Município de Caseara objeto dos Registros nOs R.2/025, fl. 25v,
Livro 2; R.3/025, n. 25v, Livro 2; R.4/025, n. 197, Livro 2-A; R.5/025,
n. 197, Livro 2-A; R.6/025, n. 197, Livro 2-A; R.7/025, n. 197v, Livro
2-A e R.8/025, fl. 197v, Livro 2-A, todos do Cartório de Registro de
Imóveis do Distrito de Caseara e Comarca de Araguacema, Estado
do Tocantins.
1

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
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(115) DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse socia~ para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como FazendaSanta CatarinalI, constituído
pelos Lotes n "e 3, 31 e 32, do Loteamento
Santa Rosa - Gleba 7, situado no Município
de Nova Rosalãndia, Estado do Tocantins, e

dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Santa
Catarina lI, constituido pelos Lotes nOs 3, 31 e 32; do Loteamento
Santa Rosa - Gleba 7, com área de 1.964, 1476ha (um mil, novecentos
e sessenta e quatro hectares, quatorze ares e setenta e seis centiares),
situado no Município de Nova Rosalândia, objeto dos Registros
nOs R-2-175, fi. 75v e R-6-175, fi. 74v, ambos do Livro 2-C, do Cartório
do 1º Ofício Tabelionato de Notas e Registro Geral de Imóveis da
Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
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preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto

(116) DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Boa Esperança, constituído pelos Lotes n's 13-D (parte) 13-E, 13-F, 13-G,
13-H e 13·1 do Loteamento Rios Lontra e
Andorinha, 6ª Etapa, situado no Município
de Aragominas, Estado do Tocantins, e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE,DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar
n" 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Boa
Esperança, constituído pelos Lotes nºs 13-D (parte), 13-E, 13-F, 13-G,
13-H e 13-1 do Loteamento Rios Lontra e Andorinha, 6" Etapa, com
área de 5.131,1121ha (cinco mil, cento e trinta e um hectares, onze
ares e vinte e um centiares), situado no Município de Aragominas,
objeto daMatrícula nº 539, ficha 1, livro 2 e Registros nOs R-7-M-5.335,
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R-8-M-5.337, R-5-M-5.336, R-6-M-6.156 e R·5·M·5.339, todos do Li.
vro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araguaína
Estado do Tocantins.
'
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitOrias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamsn,
to com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmonn. Pinto
(117) DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1996
Restabelece o título de utilidade pública
federal da Associação United World Colleges
do Brasil (SP).

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição da República Federativa
do Brasil, e tendo em vista o disposto no art. 1º da Lei nº 91, de 28 de
agosto de 1935, e no art. 1º do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 10 É restabelecido o titulo de utilidade pública federal da
seguinte instituição:
- Associação United World Colleges do Brasil, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do
CGC n? 46.848.115/0001·31 (Processo MJ nº 15.798/94-78).
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Art. 2º A entidade de que trata este decreto fica obrigada a
apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenha sido
subvencionada, conforme preceitua o art. 5º do Decreto nº 50.517, de
2 de maio de 1961, e a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Gregori

(118) DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1996
Declarar de utilidade pública o Asilo de
Inválidos de Casa Branca, comsedena Cidade
de Casa Branca (SP), e outras entidades.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1º da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do
Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1º São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Asilo de Inválidos de Casa Branca, com sede na Cidade de
Casa Branca, Estado de São Paulo, portador do CGC nº 47.025.606/000145 (Processo MJ nº 27.301195-36);
II - Associação dos Deficientes de Taboão da Serra, com sede
na Cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, portadora do
CGC nº 56.334.329/0001-43 (Processo MJ nº 17.930/93-13);
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III - Centro Social Dom Bosco, com sede na Cidade de Salinõpolis, Estado do Pará, portador do CGC nº 04.860.193/0001-01
(Processo MJ nº 27.340/95-98);
IV - Centro Educacional Comunidade São Jorge, com sede
na Cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, portador do CGC
nº 28.462.64610001-00 (Processo MJ nº 2.754/94-60);
V - Corporação dos Patrulheiros Mirins de Campo Grande,
com sede na Cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul,
portadora do CGC nº 15.528.821/0001-72 (Processo MJ nº 1.583/93-52);
VI - Grupo Assistencial e Promocional São Januário, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC
nº 45.707.15510001-09 (Processo MJ nº 15.124/94-64);
VII - Paróquia Evangélica de Rio do Testo, com sede na
Cidade de Pomerode, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC
nº 85.461.093/0001-04 (Processo MJ nº 9.507/94-49);
VIII - Sociedade de Assistência à Infância de Mamanguape,
com sede na Cidade de Mamanguape, Estado da Paraíba, portadora
do CGC nº 08.558.744/0001-38 (Processo MJ nº 7.033/94-55);
IX - Sociedade Escolar Gaspar Silveira Martins, com sede na
Cidade de Venâncio Aires, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do
CGC nº 98.595.648/0001-52 (Processo MJ nº 16.532/93-25);
X - Associação Casa da Criança Zenaide de Souza Lima, com
sede na Cidade de ltaquaquecetuba, Estado de São Paulo, portadora do
CGC nº 47.351.804/0001-07 (Processo MJ nº 25.866194-52).
Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas a
apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano,
relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenham sido
subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do Decreto nº 50.517, de 2
de maio de 1961, e a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Gregori
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(119) DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1996
Autoriza o aumento do capital social da
Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU).

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 4· do Decreto-Lei n" 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,
DECRETA:

Art. F Fica autorizado o aumento do capital social da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), de R$ 1.309.465.541,81
(um bilhão, trezentos e nove milhões, quatrocentos e sessenta e cinco
mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos) para
R$ 1.441.857.772,40 (um bilhão, quatrocentos e quarenta e um mio
lhões, oitocentos e cinqüenta e sete mil, setecentos e setenta e dois
reais e quarenta centavos), mediante a incorporação de créditos da
União, no valor de R$ 132.392.210,22 (cento e trinta e dois milhões,
trezentos e noventa e dois mil, duzentos e dez reais e vinte e dois
centavos).
Art. 2· Fica a União autorizada a subscrever ações até o valor
de R$ 20,37 (vinte reais e trinta e sete centavos), caso os acionistas
minoritários não exerçam o seu direito de preferência, dentro do prazo
legal.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan
Alcides José Saldanha
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(120) DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1996
Altera o inciso lI! do art. 4'1 do Decreto
de 5 demarço de 1996, que concede à empresa
Middle East Airlines Airliban SAL. autori:
zação para funcionar no Brasil, como empresa de transporte aéreo regular.

O VICE-PRESIDENTE pA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n· 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e no Decreto n'' 92.319,
de 23 de janeiro de 1986,
DECRETA:
Art. 1· O inciso 1I1do art. 4· do Decreto de 5 de março de 1996,
que concede à empresa Middle East Airlines Airliban S.A.L autorização para funcionar no Brasil, como empresa de transporte aéreo
regular, passa a vigorar com a seguinte redação:
«1I1 - a empresa não poderá realizar no Brasil os objetivos
constantes de seus Atos Constitutivos e do seu Estatuto que são
vedados a empresas estrangeiras, e só poderá exercer os que
dependam de permissão governamental, depois desta obtida e
sob as condições em que for estabelecida»
Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Lélio Viana Lôbo
(121) DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar
no valor de R$ 3.500.000,00 para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
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confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea c, da Lei nº 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Uuião (Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar no valor de
R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação da Reserva de
Contingência, conforme indicado no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 28.11.1996, págs. 25095/25096.

(122) DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministerío dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$ 114.759.277,00, para o reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, incisos II e III, alíneas
b e c, da Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996,
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DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério
dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 114.759.277,00
(cento e quatorze milhões, setecentos e cinqüenta e nove mil, duzentos
e setenta e sete reais), para atender à programação constante do

Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias,
da incorporação de saldo de exercícios anteriores e do ingresso de
operação de crédito externa, conforme indicadas no Anexo H deste
decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas das entidades beneficiárias, conforme indicadas
no Anexo IH deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 28.11.1996, págs. 25096/25103.

(123) DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor de R$ 7.693.238,00 em favor da
Presidência da República, do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado
e do Ministério das Relações Exteriores, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
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autorização contida no art. 6', inciso III, alínea b, da Lei nº 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor da
Presidência da República, do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Ministério das Relações Exteriores, crédito
suplementar no valor de R$ 7.693.238,00 (sete milhões, seiscentos e
noventa e três mil, duzentos e trinta e oito reais), para atender às
programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de superávit financeiro apurado
no Balanço Patrimonial do exercício de 1995.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam
alteradas as receitas da Empresa Brasileira de Comunicação, da
Fundação Escola Nacional de Administração Pública, da Fundação
Alexandre Gusmão e da Comissão Nacional de Energia Nuclear, na
forma do Anexo II deste decreto.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.11.1996, pégs. 25103/25105.

(124) DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da
Amazônia Legal, crédito suplementar no valor
de R$ 1.720.800,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
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confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 6º, inciso I, alínea a, e inciso lI, da Lei n" 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recnrsos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito suplementar no valor de R$ 1.720.800,00 (um milhão,
setecentos e vinte mil e oitocentos reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recnrsos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações consignadas ao
referido órgão, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 28.11.1996, págs. 25105/25106.

(125) DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Agricultura e do Abas-

tecimento crédito suplementar no valor de
R$ 15.000.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso I, alínea a, da Lei n' 9.275, de 9
de maio de 1996,
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DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União de que trata
a Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996, em favor do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do cancelamento parcial da dotação orçamentária indicada no Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3· Em decorrência do disposto no art. 1º, fica alterada a
receita da Companhia Nacional de Abastecimento, conforme indicado
no Anexo 111 deste decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 28.11.1996, pág. 25107.

(126) DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo, crédito suplementar no valor dê
R$ 25.197.553,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, incisos I, alínea a, 11 e 111, alínea b, da
Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996,
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DECRETA:
Art. 1 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996, em favor do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar no valor
de R$24.1l7.739,00 (vinte e quatro milhões, cento e dezessete mil,
setecentos e trinta e nove reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Q

Art. 2Q Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, de que trata a Lei n" 9.275/96, em favor do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar no valor
de R$ 1.079.814,00 (um milhão, setenta e nove mil, oitocentos e
quatorze reais) para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 3Q OS recursos necessários à execução do disposto nos
artigos anteriores são provenientes do superávit financeiro apurado
no balanço patrimonial do exercício anterior do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, e do cancelamento parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4Q Em decorrência do disposto nos arts. F e 2Q , ficam
alteradas as receitas do Instituto Brasileiro de Turismo, do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme especificado
no Anexo III deste decreto.
Art. 5Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1996; 175Q da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados noDO de 28.11.1996, págs. 25108/25111.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6163-6309, novo 1996

6301
(127) DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 4.682.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE pA REPÚBLICA, no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 6º, inciso I, alínea a, e inciso II, da Lei n? 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto aos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
da União, (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
crédito suplementar no valor de R$ 4.682.000,00 (quatro milhões,
seiscentos e oitenta e dois mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações consignadas ao
referido órgão, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 28.11.1996, págs. 25111/25113.
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(128) DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública o Alvo da
Mocidade - Associação Brasileira de Orien.
tação Cristã para a Juventude, com sede na
Cidade de Campinas (SP), e outras entida.
dee.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1" da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, e 1" do
Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1" São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Alvo da Mocidade - Associação Brasileira de Orientação
Cristã para a Juventude, com sede na Cidade de Campinas, Estado
de São Paulo, portadora do CGC n? 46.071.981/0001-69 (Processo MJ
n" 22.590/96-59);
II - Associação Bereana, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, portadora do CGC n? 62.615.810/0001-00 (Processo MJ n? 15.146/94-05);

III - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Lobato, com sede na Cidade de Lobato, Estado do Paraná, portadora
do CGC n? 77.933.455/0001-24 (Processo MJ n" 21.020/94-43);
IV - Centro de Educação Infantil São José, com sede na
Cidade de Iporá do Oeste, Estado de Santa Catarina, portador do
CGC n" 78.485.471/0001-24 (Processo MJ n? 25.342/94-61);

V - Centro Filantrópico Educacional Cristão, com sede na
Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, portador
do CGC n" 93.242.576/0001-46 (Processo MJ n'' 4.716/96-11);
VI - Fundação Waldevino Vieira de Souza, com sede na Cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, portadora do
CGC n" 76.703.420/0001-04 (Processo MJ n" 24.654195-20);
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VII - Instituto de Estudos e Pesquisas da Excepcionalidade,
com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador do CGC
n" 81.917.007/0001-74 (Processo MJ n" 18.021/94-38);
VIII - Serviço de proteção à criança, com sede na Cidade de
Taubaté, Estado de São Paulo, portador do CGC n" 72.299.001/0001-90
(Processo MJ n" 13.672/95-40);
IX - Sociedade Pró-Livro Espírita em Braille (SPLEB) com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora
do CGC n" 33.997.560/0001-11 (Processo MJ n" 2.536/94-99);
X - Turma da Touca Associação Cultural e Recreativa e Social, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora
do CGC n" 47.413.513/0001-98 (Processo MJ n" 18.312193-08).

Art. 2" As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5" do Decreto
n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(129) DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 1996
Fixa cargos privativos de Oficial-General da Aeronáutica em tempo de paz, e dá
outras providências.
7

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o que
dispõe o art. 46, do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967,
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DECRETA:
Art. 1º São privativos de Oficial-General da Aeronáutica os
seguintes cargos:
I -

Quadro de Oficiais Aviadores:
Do Posto de Tenente-Brigadeiro:
Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica;
Comandante-Geral do Ar;
Comandante-Geral do Pessoal;
4. Comandante-Geral de Apoio;
5. Diretor-Geral do Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento;
6. Diretor-Geral do Departamento de Aviação Civil;
7. Diretor-Geral do Departamento de Ensino da Aeronáutica;

a)
1.
2.
3.

b) Do Posto de Tenente-Brigadeiro ou Major-Brigadeiro:
1. Secretário de Economia e Finanças da Aeronáutica
c) Do Posto de Major-Brigadeiro:
1. Comandante do Comando Aerotático;
2. Comandante do Comando Aéreo de Defesa Aérea;
3. Comandante do Comando de Transporte Aéreo;
4. Comandante do Primeiro Comando Aéreo Regional;
5. Comandante do Segundo Comando Aéreo Regional;
6. Comandante do Terceiro Comando Aéreo Regional;
7. Comandante do Quarto Comando Aéreo Regional;
8. Comandante do Quinto Comando Aéreo Regional;
9. Comandante do Sexto Comando Aéreo Regional;
10. Comandante do Sétimo Comando Aéreo Regional;
11. Comandante da Universidade da Força Aérea;
12. Comandante do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro;
13. Diretor da Diretoria de Administração do Pessoal;
14. Diretor da Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo;
15. Diretor da Diretoria de Material Bélico da Aeronáutica;
16. Diretor da Diretoria de Material da Aeronáutica;
17. Vice-Diretor do Departamento de Aviação Civil;
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18. Vice-Diretor do Departamento de Ensino da Aeronáutica;
19. Vice-Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica;

d) Do Posto de Major-Brigadeiro ou Brigadeiro:
1. Comandante da Primeira Força Aérea;
2. Comandante da Segunda Força Aérea;
3. Comandante da Terceira Força Aérea;
4. Comandante da Quarta Força Aérea;
5. Comandante da Quinta Força Aérea;
6. Comandante da Sexta Força Aérea;
7. Comandante da Escola de Comando e Estado-Maior da
Aeronáutica;
8. Chefe do Gabinete do Ministro da Aeronáutica;
9. Chefe da Secretaria de Inteligência da Aeronáutica;
10. Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral do Ar;
11. Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral do Pessoal;
12. Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral de Apoio;
13. Chefe do Subdepartamento de Planejamento do Departamento de Aviação Civil;
14. Chefe do Subdepartamento Técnico do Departamento de
Aviação Civil;
15. Chefe do Subdepartamento de Operações do Departamento
de Aviação Civil;
16. Presidente da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate;
17. Presidente da Comissão para Coordenação do Projeto do
Sistema de Vigilância da Amazônia;
e)

Do Posto de Brigadeiro:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comandante do Comando Aéreo de Treinamento;
Comandante da Academia da Força Aérea;
Comandante da Escola Preparatória de Cadetes-da-Ar;
Comandante da Escola de Especialistas de Aeronáutica;
Chefe da I" Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica;
Chefe da 2" Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica;
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7. Chefe da 3' Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica;
8. Chefe da 4' Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica;
9. Chefe do Estado-Maior do Comando Aerotático;
10. Chefe do Estado-Maior do Comando de Transporte Aéreo;
11. Chefe do Estado-Maior do Primeiro Comando Aéreo Regional;
12. Chefe do Estado-Maior do Segundo Comando Aéreo Regional;
13. Chefe do Estado-Maior do Terceiro Comando Aéreo Regional;
14. Chefe do Estado-Maior do Quarto Comando Aéreo Regional;
15. Chefe do Estado-Maior do Quinto Comando Aéreo Regional;
16. Chefe do Estado-Maior do Sexto Comando Aéreo Regional;
17. Chefe do Estado-Maior do Sétimo Comando Aéreo Regional;
18. Chefe do Estado-Maior Combinado do Comando de Defesa
Aeroespacial Brasileiro;
19. Chefe do Subdepartamento Técnico do Departamento de
Ensino da Aeronáutica;
20. Chefe do Centro de Comunicação Social do Ministério da
Aeronáutica;
21. Vice-Diretor da Diretoria de Administração do Pessoal;
22. Subdiretor de Operações da Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo;
23. Subdiretor de Suprimento da Diretoria de Material da Aeronáutica;
24. Subdiretor de Administração da Diretoria de Material da
Aeronáutica;
25. Secretário da Comissãode Promoções de Oficiais;

fJ Do Posto de Oficial-General:
1. Presidente da Comissão de Estudos Relativos à Navegação
Aérea Internacional;
II -

Quadro de Oficiais Engenheiros:

a) Do Posto de Brigadeiro:
1. Subdiretor de Estudos e Projetos da Diretoria de Engenharia
da Aeronáutica;
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III -

Quadro de Oficiais Intendentes:

a) Do Posto de Major-Brigadeiro:
1. Diretor da Diretoria de Intendência;
b) Do Posto de Brigadeiro;
1. Subdiretor de Abastecimento da Diretoria de Intendência;
2. Subdiretor de Pagamento de Pessoal da Diretoria de Intendência;

3. Subdiretor de Inativos e Pensionistas da Diretoria de Intendência;
4. Subdiretor de Encargos Especiais da Diretoria de Intendência;
IV -

Quadro de Oficiais Médicos:

a) Do Posto de Major-Brigadeiro:
1. Diretor da Diretoria de Saúde;
b) Do Posto de Brigadeiro:
1. Diretor do Centro de Medicina Aeroespacial;
2. Diretor do Hospital de Força Aérea do Galeão;
3. Diretor do Hospital Central da Aeronáutica;
4. Diretor do Hospital de Força Aérea de Brasília;
5. Subdiretor Técnico da Diretoria de Saúde;
6. Subdiretor de Logística da Diretoria de Saúde;
7. Subdiretor de Aplicação dos Recursos para Assistência Médico-Hospitalar da Diretoria de Saúde;
V -

a)
1.
2.
3.
b)
1.
2.

Quadro de Oficiais Aviadores ou Engenheiros:

Do Posto de Major-Brigadeiro:
Diretor da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica;
Diretor do Centro Técnico Aeroespacial;
Vice-Diretor do Departamento de Pesquisas de Desenvolvimento;
Do Posto de Brigadeiro:
Diretor do Parque de Material Aeronáutico do Galeão;
Diretor do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo;
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3. Diretor do Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos;
4. Chefe do Subdepartamento de Capacitação do Departaman,
to de Pesquisas e Desenvolvimento;
5. Chefe do Subdepartamento de Desenvolvimento e Progra.
mas do Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento;
6. Vice-Diretor da Diretoria de Material Bélico da Aeronáutica;
7. Vice-Diretor do Centro Técnico Aeroespacial;
8. Subdiretor de Manutenção da Diretoria de Material da Aeronáutica;
9. Sub diretor Técnico da Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo;
10. Subdiretor de Apoio de Superfície da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica;
11. Subdiretor de Patrimônio da Diretoria de Engenharia da
Aeronáutica;
VI -

Quadro de Oficiais Aviadores, Engenheiros ou lntendentes:

a) Do Posto de Brigadeiro:
1. Diretor da Diretoria de Informática e Estatística daAeronáutica;
2. Subdiretor de Administração da Diretoria de Eletrônica e
Proteção ao Vôo;
3. Subsecretário de Administração Financeira da Secretaria de
Economia e Finanças da Aeronáutica;
4. Subsecretário de Contabilidade da Secretaria de Economia e
Finanças da Aeronáutica;
5. Subsecretário de Auditoria da Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica;
6. Subsecretário de Planejamento e Contratos da Secretaria de
Economia. e Finanças da Aeronáutica;

b) Do Posto de Oficial-General:
1. Diretor do Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica.
Art. 22 Em casos especiais de conveniência para o serviço, a
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Art. 3" As nomeações de Oficiais-Generais para os cargos previstos neste decreto serão feitas mediante ato do Presidente da
República, respeitados os limites fixados em lei para os efetivos da
Aeronáutica.
Art. 4" Os cargos de natureza militar, privativos de Oficial-General, em órgãos estranhos ao Ministério da Aeronáutica, serão
regulados em legislação específica.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6" Revoga-se o Decreto de 22 de novembro de 1993, que fixa
cargos privativos de Oficial-General da Aeronáutica, em tempo de
paz.
Brasília, 29 de novembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Lélio Viana Lõbo
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REPUBLICAÇÕES

RESOLUÇÕES
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 16, DE 1996 (*)
Autoriza o Município de Osasco rSp) a
emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Município de Osasco (LFTMO). cujos recursos serão destinados à liquidação da sétima
parcela de precatórios judiciais. bem como
dos complementos da primeira a sexta parcelas.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1· É oMunicípio de Osasco (SP) autorizado a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Município de Osasco (LFTMO), cujos
recursos serão destinados à liqnidação da sétima parcela dos precatórios judiciais, bem como dos complementos da primeira a sexta
parcelas.
Art. 2· As emissões de títulos referidas no artigo anterior serão
realizadas com as seguintes características e condições financeiras:
(*)

Republicada porhaver saído com incorreção poromissãono originaldo DO de
22.3.1996 (v. Coleção dasLeis. Brasília, 188(3):1209, mar. 1996).
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a) quantidade: 69.273.367 LFTMO;

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro _
LFT, criadas pelo Decreto-Lei n Q 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até cinco anos;

e) valor nominal: R$ 1.000,00 (um mil reais) (Cetip); em decorrência desse valor de P.V., as quantidades serão divididas por 1.000
(um mil), de forma a adequar o valor financeiro da colocação;

fJ previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Data-base

Vencimento

Quantidade

Tipo

30.11.95
30.11.95
30.11.95
30.11.95

01.06.1997
01.06.1998
01.06.1999
01.06.2000

20.522.500
20.522.500
20.522.500
7.705.867
69.273.367

P
P
P
P

Total

g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n Q 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
h) autorização legislativa: Decreto n Q 6.230, de 23 de janeiro de

1989, e Lei n" 3.190, de 24 de novembro de 1995.
§ 1Q Os títulos constantes da alínea f deverão ser registrados na
Cetip, por se tratarem de títulos emitidos para pagamento de precatórios judiciais.
§ 2Q As datas-base e as de vencimento são passíveis de alteração
em função das datas de autorização e registro das emissões pretendidas.
§ 3Q As emissões autorizadas por esta resolução somente serão
registradas e colocadas no mercado de títulos no exato montante das
despesas com o pagamento dos débitos judiciais, apurados em sentenças transitadas em julgado, previamente apresentadas ao Banco
Central do Brasil, observando-se ainda o disposto no parágrafo único
do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e no
§ 4Q do art. 16 da Resolução n Q 69, de 1995, do Senado Federal.
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Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser
exercida num prazo de duzentos e setenta dias, contado a partir de
sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de março de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 82, DE 1996 (*)
Suspende, em parte, a execução da Lei
n' 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no que
diz respeito à expressão o acionista contida
no seu art. 35.

O SENADO FEDERAL resolve;

Art. l' É suspensa a execução do art. 35 da Lei n' 7.713, de 22
de dezembro de 1988, no que diz respeito à expressão o acionista nele
contida.
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 18 de novembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
(*) Republicada por haver saído com incorreção no original do DO de 19.11.1996
(pág. 6024 desta obra).
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DECRETOS NÃO NUMERADOS
(78) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1996 (*)
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária, crédito extraordinário na
valor de R$ 547.000.000,00, paro os fins que
especifica.

Republicação
do Anexo I, por ter saído com incorreções.

o anexo está publicado no DO de 4.11.1996, pág. 22597.

(80) DECRETO DE 15 DE OUTUBRO DE 1996 (**)
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 455.505,00, em favor do Ministério da
Cultura, para reforço de dotações consigna.
das no vigente orçamento.

Republica-se os Anexos I e II por terem saído com incorreções no
DO de 16.11.1996 - Seção 1, pág. 21057.
Os anexos estão publicados naDO de 19.11.1996, pág. 23958.

(*) Publicado noDO de 27.8.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188(8): 4082, ago.

1996).
(**) Publicado naDO de 16.10.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188(lO,t.2): 5505,

out.1996).
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LEI
LEI N" 9.276, DE 9 DE MAIO DE 1996 (*J
Dispõe sobe o Plano Plurianual para o
período de 1996/1999 e dá outras providências.

Retificação

Na publicação feita noDO, Seção 1 de 10 de maio de 1996, páginas
7958 e seguintes, e no DO, Seção 1 de 8 de julho de 1996, páginas
12487/12488, no cabeçalho onde se discrimina o conteúdo de cada
coluna, na identificação da distribuição por regiões,
Onde se lê:
PLANO PLURIANUAL 1996/99
OBJETIVOS E METAS REGIONALIZADAS
01 - TRANSPORTE
AÇÃO

OBJETNOS

METAS

Região
NNECOSESNA

(*) Publicada no no iJe 10.5.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188(5):1855, maio

1996).
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Leia-se:
PLANO PLURIANUAL 1996/99
OBJETIVOS E METAS REGIONALIZADAS
02-ENERGIA
AÇÃO

OBJETIVOS

METAS

Região %

NNECOSESNA
Implantarunidade de

100

. processamento de gás natural
para obtenção de etano

Na página 7985
Onde se lê:
PLANO PLURIANUAL 1996/99
OBJETIVOS E METAS REGIONALIZADAS
18 - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA
AÇÃO

OBJETIVOS

METAS

Região %

NNECOSESNA
Implementar sistema de
jurisprudência com acesso para
o público

Leia-se:
PLANO PLURIANUAL 1996/99
OBJETIVOS E METAS REGIONALIZADAS
18 - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA
AÇÃO

OBJETIVOS

METAS

Região %

NNECOSESNA
Implementar sistema de
jurisprudência com acesso para
o público

100
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Na página 7988
Onde se lê:
PLANO PLURIANUAL 1996/99
OB.TETIVOS E METAS REGIONALIZADAS
19 - ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
AÇÃO

OBJETIVOS

METAS

Região %

NNECOSESNA
Revisão e aperfeiçoamento dos
sistemas de administração e
controle do gasto público

Leia-se:
PLANO PLURIANUAL 1996/99
OBJETIVOS E METAS REGIONALIZADAS
19 - ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
AÇÃO

OBJETIVOS

METAS
Revisão e aperfeiçoamento dos
sistemas de administração e
controle do gasto público

Região %
NNECOSESNA
100

MEDIDA PROVISÓRIA
MEDIDA PROVISÓRlA Nº 1.526, DE 5 DE NOVEMBRO
DE 1996 (*)
Dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples) e dá outras providências.

Retificação
Na página 22889, 1" coluna, nas assinaturas, leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pedro Malan, Reinhold
Stephanes, Francisco Dornelles e Antonio Kandir.
(*) Publicada no DO da 6.11.1996 (pág. 5729 desta obra).
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DECRETO
DECRETO Nº 2.048, DE 29 DE OUTUBRO DE 1996 (*)
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Denwnstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções Gratificadas do Ministério das
Comunicações e dá outras providências.

Retificação

Na pág. 22134, l' coluna, nas assinaturas, leia-se; FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Sergio Motta e Luiz Carlos Bresser Pereira.

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(58) DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1996 (**)
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia de Eletricidade do
Estado do Rio de Janeiro (Cerj), a área de
terra que menciona.

Retificação

Nas assinaturas, leia-se; FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(*) Publicado no DO de 30.10.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188(10, t.2):5386,

out.1996).
(**) Publicado no DO de 19.11.1996 (pág. 6222 desta obra).
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(80) DECRETO DE 15 DE OUTUBRO DE 1996 (*)
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 455.505,00, em favor do Ministério da
Cultura, para reforço de dotação consignada
no vigente orçamento.

Retificação

Na republicação dos Anexos I e II, feita no DO de 19.11.1996,
Seção 1, onde se lê: "... DO de 16.11.1996...»
Leia-se: «... DO de 16.10.1996 ...»

(*) Publicado no DO de 16.10.1996 (v. Coleção dos Leis. Brasília, 188(10, t.2):5505,

out.1996).
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ÍNDICE CRONOLÓGICO

LEIS
9.312 - Lei de 5 de novembro de 1996 -Altera o art. 52 da Lei n" 8.313, de 23
de dezembro de 1991, que «restabelece princípios da Lei Ji17.5DS, de 2 de
julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac)
e dá outras providências.» Publicada no DO de 6 de novembro de 1996 .....
9.313 - Lei' de 13 de novembro de 1996 - Dispõe sobre a distribuição
gratuita de medicamentos aos portadores do HIV e doentes de Aids.
Publicada no DO de 14 de novembro de 1996
9.314 - Lei de 14 de novembro de 1996 - Altera dispositivos do Decreto-Lei
n" 227, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências. Publicada
no DO de 18 de novembro de 1996
9.315 - Lei de 20 de novembro de 1996.- Inscreve o nome de Zumbi dos
Palmares no «Livro dos Heróis da Pátria». Publicada no DO de 21 de
novembro de 1996
9.316 - Lei de 22 de novembro de 1996 - Altera a legislação do Imposto de
Renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Publicada no DO
de 23 de novembro de 1996. Edição Extra

5713

5714

5715

5726

5726

MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.526 - Medida Provisória de 5 de novembro de 1996 - Dispõe sobre o
regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte,
institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e dá
outras providências. Publicada no DO de 6 de novembro de 1996
Retificada no DO de 13 de novembro de 1996

5729
6318

1.527 - Medida Provisória de 12 de novembro de 1996 - Institui o Programa de Desligamento Voluntário de servidores civis do Poder Executivo
Federal, e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de novembro

de 1996

5746
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1.528 - Medida Provisória de 19 de novembro de 1996 - Dispõe sobre o
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), sobre o pagamento da dívida representada por Títulos da Dívida Agrária, e dá outras
providências. Publicada no DOde 20 de novembro de 1996

5753

1.529 - Medida Provisória de 19 de novembro de 1996 - Dispõe sobre o
pagamento com sub-rogação, pela União, de dívidas da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) e à Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social
(REFER), e dá outras providências. Publicada no DO de 20 de
novembro de 1996

5766

1.530 - Medida Provisória de 20 de novembro de 1996 - Institui o Programa de Desligamento Voluntário de servidores civis do Poder Executivo
Federal e dá outras providências. Publicada no DO de 21 de novembro

de 1996

5771
REEDIÇÕES

1.494-13 - Medida Provisória de 7 de novembro de 1996 - dispõe sobre a
alocação. em depósitos especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalho (FAT). Publicada no DO de 8 de novembro de 1996

5779

1.515-3 - Medida Provisória de 7 de novembro de 1996 - Altera o limite de
dedução de que trata o § 2º do art. 1e da Lei nº 8.685, de 20 de julho de
1993, que cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual. e dá
outras providências. Publicada no DO de 8 de novembro de 1996

5782

1.521-1 - Medida Provisória de 7 de novembro de 1996 - Dispensa a
comprovação de regularidade do recolhimento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) para fins de financiamento ao
amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e dá outras providências. Publicada no DO de 8 de
novembro de 1996

5784

1.522-1 - Medida Provisória de 12 de novembro de 1996 - Altera dispositivos da Lei n'1 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e da Lei n!! 8.460, de
17 de setembro de 1992, e dá outras providências. Publicada no DO de
13 de novembro de 1996

5785

1.523-1 - Medida Provisória de 12 de novembro de 1996 - Altera dispositivos das Leis nss 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991. e dá
outras providências. Publicada no DO de 13 de novembro de 1996 ......

5791

1.524~1

- Medida Provisória de 12 de novembro de 1996 - Dispõe sobre a
extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO
de 13 de novembro de 1996

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6321-6349, novo 1996

5797

6323
1.506-6 - Medida Provisória de 13 de novembro de 1996 -Altera a legislação do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro. Publicada no DO de 14 de novembro de 1996

5798

1.507-13 - Medida Provisória de 13 de novembro de 1996 - Dispõe sobre
medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências. Publicada no DO de 19 de novembro de 1996
,.....

5800

1.508-11 - Medida Provisória de 13 de novembro de 1996 - Concede
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe
sobre período de apuração e prazo de recolhimento do referido imposto para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece
suspensão do IPI na saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas para
venda a granel, dos estabelecimentos produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial. Publicada no DO de 14 de novembro de 1996

5803

1.509-10 - Medida Provisória de 13 de novembro de 1996 - Isenta do
Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados
bens de informática adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Publicada no DO de 14 de novembro de 1996

5805

1.511-14 - Medida Provisória de 13 de novembro de 1996 - Dá nova
redação ao art. 44 da Lei ns 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão de áreas florestais em
áreas agricolas na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, e dá outras providências. Publicada no DO de 14 de novembro de
1996

5806

1.518-2 - Medida Provisória de 13 de novembro de 1996 ':""""Altera a legislação que rege o Salário-Educação, e dá outras providências. Publicada
no DO de 14 de novembro de 1996

5808

1.463-7 - Medida Provisória de 22 de novembro de 1996 - Dispõe sobre o
reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social, altera
alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os servidores inativos da União. Publicada no DO de 23 de
novembro de 1996. Edição Extra

5812

1.464-15 - Medida Provisória de 22 de novembro de 1996 - Acrescenta
parágrafo ao art. 75 da Lei ns 4.728, de 14 de julho de 1965. Publicada
no DO de 23 de novembro de 1996. Edição Extra

5814

1.465~9

- Medida Provisória de 22 de novembro de 1996 - Acrescenta § 52
ao art. 42 da Lei n 2 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras
providências. Publicada no DO de 23 de novembro de 1996. Edição
Extra

5814
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1.466-7 - Medida Provisória de 22 de novembro de 1996 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos
Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito extraordinário até o limite de R$ 8.000.000.000,00,
para os fins que especifica. Publicada naDO de 23 de novembro de 1996.
Edição Extra

5815

1.467-7 - Medida Provisória de 22 de novembro de 1996 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do.Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, crédito extraordinário até
o limite de R$ 800.000.000,00, para os fina que especifica. Publicada no
DO de 23 de novembro de 1996. Edição Extra

5816

1.468~13

- Medida Provisória de 22 de novembro de 1996 - Dá nova
redação ao parágrafo único do art. 12 da Lei ns 8.995, de 24 de fevereiro
de 1995, que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a transferir à Companhia Fluminense de Trens Urbanos (Fhimitrens), recursos para
pagamento de pessoal. Publicada no DO de 23 de novembro de 1996.
Edição Extra

5817

1.469~12

- Medida Provisória de 22 de novembro de 1996 - Autoriza a
utilização de recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor
da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbras), e dá outras
providências. Publicada no DO de 23 de novembro de 1996. Edição
Extra

5818

1.470-13 - Medida Provisória de 22 de novembro de 1996 - Dispõe sobre a
responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas
aos regimes de que tratam a Lei ne 6.024, de 13 de março de 1974, e o
Decreto-Lei n 2 2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização das empresas de auditoria
contábil ou dos auditores contábeis independentes; sobre privatização
de instituições cujas ações sejam desapropriadas, na forma do Decreto-Lei n 2 2.321, de 1987, e dá outras providências. Publicada no DO de
23 de novembro de 1996. Edição Extra

5820

1.471-26 - Medida Provisória de 22 de novembro de 1996 - Institui a Taxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP), dispõe sobre a remuneração dos
recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do Fundo de Amparo ao
Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dá outras providências. Publicada no DO de 23 de novembro de 1996. Edição Extra

5825

1.472-31 - Medida Provisória de 22 de novembro de 1996 - Dispõe sobre
os quadros de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá
outras providências. Publicada no DO de 23 de novembro de 1996.
Edição Extra

5829
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6325
1.473-25 - Medida Provisória de 22 de novembro de 1996 - Dá nova
redação a dispositivos da Lei n!! 8.742, de 7 de dezembro de 1993. que
dispõe sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências. Publicada no DO de 23 de novembro de 1996. Edição Extra
1.474-29 - Medida Provisória de 22 de novembro de 1996 - Fixa critérios
para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores. altera o Anexo II da Lei n!! 8.237. de 30 de setembro de 1991, para
implementação da isonomia a que se refere o § 12 do art, 39 da
Constituição, e dá outras providências. Publicada no no de 23 de
novembro de 1996. Edição Extra
1.475-21 - Medida Provisória de 22 de novembro de 1996 - Altera as Leis
n's 8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de jn1bo de 1991, e dá
outras providências. Publicada no DO de 23 de novembro de 1986.
Edição Extra
1.476-17 - Medida Provisória de 22 de novembro de 1996 - Dispõe sobre
medidas reguladoras do abastecimento do mercado interno de produtos
do setor sucroalcooleiro. Publicada no DO de 23 de novembro de 1996.
Edição Extra
1.477~30 - Medida Provisória de 22 de novembro de 1996 - Dispõe sobre o
valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências.
Publicada no DO de 23 de novembro de 1996. Edição Extra
1.478-18 - Medida Provisória de 22 de novembro de 1996 - Dá nova
redação aos arts. 9º da Lei n 2 8.036, de 11 de maio de 1990, e ~ da Lei
ns 8.844, de 20 de janeiro de 1994. PublicadanoDO de 23 de novemhro
de 1996. Edição Extra
1.479-22 - Medida. Provisória de 22 de novembro de 1996 - Dispõe sobre o
pagamento dos servidores civis e militares do Poder Exeeutivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das
empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras
providências. Publicada no DO de 23 de novembro de 1996. Edição
Extra
1.480-24 - Medida Provisória de 22 de novembro de 1996 - Altera dispositivos das Leis nss 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de
julho de 1994, para instituir os décimos incorporados, e dá outras
providências. Publicada no DO de 23 de novembro de 1996. Edição
Extra
1.481-43 - Medida Provisória de 22 de novembro de 1996 - Altera a Lei
n 2 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicada no
DO de 23 de novembro de 1996, Edição Extra
1.482-30 - Medida Provisória de 22 de novembro de 1996 - Dispõe sobre
as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da União, das autarquias e das
fundações públicas, e dá outras providências. Publicada no DO de 23
de novembro de 1996. Edição Extra
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1484-27 - Medida Provisória de 22 de novembro de 1996 ~ Dispõe sobre
a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do PISlPasep e Cofins nos
casos que especifica, e dá outras providências. Publicada no DO de 23
de novembro de 1996

5881

1.512-4 - Medida Provisória de 22 de novembro de 1996 - Dá nova redação
ao art. 2~ da Lei ns 9.138, de 29 de novembro de 1995, que dispõe sobre
o crédito rural Publicada no DO de 23 de novembro de 1996. Edição
Extra

5884

1.520-2 - Medida Provisória de 22 de novembro de 1996 - Dispõe sobre a
novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS), altera o Decreto-Lei nQ 2.406, de 5 de
janeiro de 1988, e as Leis n 2s 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de
1990, 5 de dezembro de 1990, e 28 de julho de 1993, respectivamente;
e dá outras providências. Publicada no DO de 23 de novembro de 1996.
Edição Extra

5885

1.483-19 - Medida Provisória de 29 de novembro de 1996 - Reduz o
Imposto de Importação para os produtos que especifica e dá outras
providências. Publicada no DO de 30 de novembro de 1996. Edição
Extra
-:....................................................................................................

5896

1.485-32 - Medida Provisória de 29 de novembro de 1996 - Dispõe sobre a
base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 1Q do art. 22 da
Leí n" 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá outras providências. Publicada
no DO de 30 de novembro de 1996. Edição Extra

5904

1.486-34 - Medida Provisória de 29 de novembro de 1996 - Dispõe sobre a
Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND) instituído pela Lei nl! 8.031, de 12 de abril de 1990,
consolidando as normas sobre a matéria constante da Lei n 2 8.177, de
12 de março de 1991, e da Lei n'' 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera
os arts. 22 e 32 da Lei n 2 8.249/91. Publicada no DO de 30 de novembro
de 1996. Edição Extra

5907

.1.487-25 - Medida Provisória de 29 de novembro de 1996 -Dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e
dá outras providências. Publicada no DO de 30 de novembro de 1996.
Edição Extra

5910

1.488-18 - Medida Provisória de 29 de novembro de 1996 - Dispõe sobre
medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências.
Publicada no DO de 30 de novembro de 1996. Edição Extra

5912

1.489-18 - Medida Provisória de 29 de novembro de 1996 - Dá nova
redação ao § 32 do art. 52 da Lei n 2 8.931, de 22 de setembro de 1994,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6321-6349, nov. 1996
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que dispõe sobre a amortização, juros e outros encargos decorrentes da
extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública Federal,
e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de novembro de 1996.
Edição Extra

5918

1.490-16 - Medida Provisória de 29 de novembro de 1996 - Dispõe sobre o
Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências. Publicada no no de 30 de novembro
de 1996. Edição Extra

5919

1.491-16 - Medida Provisória de 29 de novembro de 1996 - Dispõe sobre o
número de cargos de NaturezaEspecial, de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de Funções Gratificadas existentes nos
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de novembro
de 1996. Edição Extra

5927

1.492-16 - Medida Provisória de 29 de novembro de 1996 -Cria a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores
militares federais das Forças Armadas, altera dispositivos das Leis nlta
6.880, de 9 de dezembro de 1980, e 8.237, de 30 de setembro de 1991,
dispõe sobre o Auxílio-Funeral a ex-Combatentes, e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de novembro de 1996. Edição Extra

5930

1.493-12 - Medida Provisória de 29 de novembro de 1996 - Dispõe sobre
os fundos que especifica e dá outras providências. Publicada no DO de
30 de novembro de 1996. Edição Extra

5937

1.495-13 - Medida Provisória de 29 de novembro de 1996 - Dispõe sobre
as contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de novembro de 1996. Edição Extra

5938

1.496-24 - Medida Provisória de 29 de novembro de 1996 - Cria a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, e dá outras providências.
Publicada no DO de 30 de novembro de 1996. Edição Extra

5942

1.497-25 - Medida Provisória de 29 de novembro de 1996 -Cria a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências.
Publicada no DO de 30 de novembro de 1996. Edição Extra

5945

1.498-24 - Medida Provisória, de 29 de novembro de 1996 - Dispõe sobre
a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá
outras providências. Publicada no DO de 30 de novembro de 1996. ...

5949

1.499-33 - Medida Provisória de 29 de novembro de 1996 - Organiza e
disciplina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 18B, n. 11, p. 6321-6349, novo 1966
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Orçamento do Poder Executivo, e dá outras providências. Publicada no
DO de 30 de novembro de 1996. Edição Extra

1.500·17 - Medida Provisória de 29 de novembro de 1996 - Dá nova
redação aos arts. 24, 26 e 57 da Lei ns 8.666, de 21 de junho de 1993,
que regulamenta o art. 37. inciso XXI, da Constituição, institui normas
para licitação e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Publicada no DO de 80 de novembro de 1996. Edição Extra -.

5978

5992

1.501-16 - Medida Provisória de 29 de novembro de 1996 - Altera a
legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), e
dá outras providências. Publicada no DO de 30 de novembro de 1996.

Edição Extra
1.503-7 - Medida Provisória de 29 de novembro de 1996 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 30 de novembro de 1996. Edição Extra
1.504-9 - Medida Provisória de 29 de novembro de 1996 - Dispõe sobre a
emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de
capital do Banco do Brasil S.A, e dá outras providências. Publicada no
DO de 30 de novembro de 1996. Edição Extra
1.505-9 - Medida Provisória de 29 de novembro de 1996 -Altera os arts.
22,32,42,52 e 72 da Lei n'' 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.
Publicada no DO de 30 de novembro de 1996. Edição Extra..................
1.513-4 - Medida Provisória de 29 de novembro de 1996 -Autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor
do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de
R$ 106.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 30
de novembro de 1996. Edição Extra
1.514-4 - Medida Provisória de 29 de novembro de 1996 - Estabelece
mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor
público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização de instituições fmanceiras, e dá outras providências. Publicada noDO de 30 de novembro de 1996. Edição Extra
1.517-3 - Medida Provisória de 29 de novembro de 1996 - Concede subvenção econômica ao preço do óleo diesel consumido por embarcações
pesqueiras nacionais. Publicada no DO de 30 de novembro de 1996.
Edição Extra
1.525-1 - Medida Provisória de 29 de novembro de 1996 - Altera a redação
dos arts. 14, 18,34,44 e 49 da Lei n'!9.082, de 25 de julho de 1995, e do
art. 35 da Lei n 2 9.293, de 15 de julho de 1996, que dispõem, respecti-
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vamente, sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para
os exercícios de 1996 e 1997. Publicada no DO de 30 de novembro de
1996. Edição Extra
.
.

6017

RESOLUÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL
1 -

Resolução de 21 de novembro de 1996 - Dispõe sobre a Representação
Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. Publicada
no DO de 27 de novembro de 1996
.

6021

RESOLUÇÕES
80 -

81 -

82 -

83 -

85 -

86 -

Resolução de 18 de novembro de 1996 - Suspende a execução do art.
276 da Lei n" 3.999, de 29 de dezembro de 1972 - Código Tributário
do Município de Santo André, do Estado de São Paulo. Publicada no
DO de 18 de novembro de 1996
.

6023

Resolução de 18 de novembro de 1996 - Suspende a execução do art.
21', §§ lI', 2 2 e 3!!, da Lei ns 7.588, de 1989, e dos arts. 10 e 12 da Lei
n Q 7.802, de 1989, todos do Estado de Santa Catarina. Publicada noDO
de 18 de novembro de 1996
.

6024

Resolução de 18 de novembro de 1996 - Suspende, em parte, a
execução da Lei nº 7.713, de 29 de dezembro de 1988, no que diz respeito
à expressão o acionista contida no seu art. 35. Publicada no DO de 18
de novembro de 1996
.
.
Republicada no DO de 19 de novembro de 1996
.

6024
6313

Resolução de 19 de novembro de 1996 - Autoriza o Estado de Sergipe
a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de Sergipe (LFT-SE), destinando-se os recursos ao giro de sua
dívida mobiliária com vencimento no segundo semestre de 1996. Publicada no DO de 18 de novembro de 1996
.

6025

Resolução de 21 de novembro de 1996 - Autoriza a Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) a contratar operação de
crédito externo junto a um consórcio de bancos liderados pelo Société
Générale, com contragarantia do Estado de São Paulo, destinada ao
financiamento, parcial, do Programa de Reequipamento da Malha
Ferroviária da Região Metropolitana do Estado de São Paulo; e autoriza
a República Federativa do Brasil a conceder garantia referente à
mesma operação. Publicada no DO de 22 de novembro de 1996
..

6027

Resolução de 21 de novembro de 1996 - Autoriza o Município de Juiz
de Fora (MG) a conceder garantia à operação de crédito a ser contratada pela Cia. de Saneamento e Pesquisa do Meio Ambiente (Oesama),
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), com intermediação do Banco do Brasil S.A., no valor de
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 11, p. 6321-6349, novo 1966
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87 -

R$ 2.948.172,00 (dois milhões, novecentos e quarenta e oito mil, cento
e setenta e dois reais). Publicada naDO de 22 de novembro de 1996

6029

Resolução de 21 de novembro de 1996 - Autoriza a União a prestar
garantia em operação de crédito externo a ser contratada pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com o
Banco Interarnericano de Desenvolvimento (BID), no valor equivalente
a até US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos) de principal, destinando-se os recursos ao financiamento parcial
do Programa de Crédito Global Multissetorial. Publicada no no de 22
de novembro de 1996

6031

88 -

Resolução de 26 de novembro de 1996 - Autoriza o Estado de São
Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo
(LFTP), cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária
vencível no segundo semestre de 1996. Publicada no DO de 27 de
novembro de 1996
89 - Resolução de 26 de novembro de 1996 - Autoriza a Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro (ES) a contratar operação de crédito junto
à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 121.945,56 (cento e vinte e
um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos),
destinada à ampliação do sistema de abastecimento de água da sede do
município. Publicada no no de 27 de novembro de 1996

6033

6034

DECRETOS
2.056 - Decreto de 4 de novembro de 1996 - Aprova o Regulamento do
Serviço Móvel Celular. Publicado no DO de 5 de novembro de 1996 ....
2.057 - Decreto de 4 de novembro de 1996 - Dá nova redação ao art. 27 do
Decreto ns 63.704, de 29 de novembro de 1968, Regulamento da Lei de
Prestação do Serviço Militar pelos estudantes de Medicina, Farmácia,
Odontologia e Veterinária e pelos Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e
Veterinários. Publicado no DO de 5 de novembro de 1996
2.058 - Decreto de 5 de novembro de 1996 - Remaneja Cargos em Comissão do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para
o Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes. Publicado no DO de 6 de novembro de 1996
2.059 - Decreto de 5 de novembro de 1996 - Dispõe sobre a transferência
para o Ministério da Justiça do acervo patrimonial mobiliário da
extinta Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência
(FCBIA), e dá outras providências. Publicado noDO de 6 de novembro
de 1996
2.060 - Decreto de 5 de novembro de 1996 - Prorroga o prazo estabelecido
no § 22 do art. 1º do Decreto n 21.778, de 9 de janeiro de 1996. Publicado
no DO de 6 de novembro de 1996
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6052

6053

6053
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2.061 - Decreto de 5 de novembro de 1996 - Dispõe sobre a inclusão, no
Programa Nacional de Desestatização (PND). de aproveitamentos hidroelétricos. Publicado no DO de 6 de novembro de 1996

6055

Decreto de 7 de novembro de 1996 - Acrescenta parágrafo único ao
art. 22 do Regulamento de Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário
e dos Estabelecimentos que os fabriquem eJou comerciem, aprovado
pelo Decreto ns 1.662, de 6 de outubro de 1995. Publicado no DO de 8
de novembro de 1996

6056

2.063 - Decreto de 11 de novembro de 1996 -Revoga o Decreto n" 74.102,
de 24 de maio de 1974, que classifica os Parques de Material Aeronáutico. Publicado no DO de 12 de novembro de 1996

6057

2.064 - Decreto de 11 de novembro de 1996 - Promulga o Acordo Relativo
à Cooperação Militar, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em Assunção, em
24 de julho de 1995. Publicado no DO de 12 de novembro de 1996

6058

2.065 - Decreto de 12 de novembro de 1996 - Dispõe sobre as consignações
em folha de pagamento de servidores públicos civis da Administração
Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.
Publicado no DO de 13 de novembro de 1996

6059

2.066 - Decreto de 12 de novembro de 1996 -Regulamenta o art. 92 da Lei
n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a Licença para
Desempenho de Mandato Classista. Publicado no DO de 13 de novembro de 1996

6066

2.067 - Decreto de 12 de novembro de 1996 - Promulga o Protocolo de
Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial,
TrabaJhista e Administrativa. Publicado no DO de 13 de novembro de
1996

6067

2.068 - Decreto de 12 de novembro de 1996 - Prorroga o prazo a que se
refere o art. 21:1 do Decreto ns 2.027, de 11 de outubro de 1996. Publicado
noDO de 13 de novembro de 1996
".............................

6068

2.069 - Decreto de 12 de novembro de 1996 - Dá nova redação aos arts. 81,
82 e 83 do Regulamento do C6digo Nacional de Trânsito, aprovado pelo
Decreto n" 62.127, de 16 de janeiro de 1968. Publicado no DO de 13 de
novembro de 1996

6069

2.070 - Decreto de 13 de novembro de 1996 - Aprova a Estrutura Regimental do Ministério das Relações Exteriores e dá outras providências.
Publicado no DO de 14 de novembro de 1996

6070

2.071 - Decreto de 13 de novembro de 1996 -Aprova o Estatuto e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da
Fundação Alexandre de Gusmão. Publicado no DO de 14 de novembro
de 1996

6102

2.062 -
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2.072 - Decreto de 14 de novembro de 1996 - Dispõe sobre a redução do
Imposto de Importação para os produtos que especifica e dá outras
providências. Publicado no DO de 18 de novembro 1996
2.073 - Decreto de 14 de novembro de 1996 - Dá nova redação ao Anexo II
do Decreto n 2 2.048, de 29 de outubro de 1966, que aprova a Estrutura
Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e
Funções Gratificadas do Ministério das Comunicações. Publicado no
DO de 18 de novembro de 1996
2.074 - Decreto de 14 de novembro de 1996 -Cria a Comissão Intermínisteria1 para a aplicação dos dispositivos da Convenção Internacional
sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso das
Armas Químicas e sobre a Destruição das Armas Químicas existentes
no mundo (CPAQ) e elenca as obrigações e deveres decorrentes da
CPAQ. Publicado no DO de 18 de novembro de 1996

6110

6119

6126

2.075 - Decr~to de 19 de novembro de 1996 - Dispõe sobre a execução do.
Acordo de Complementação Econômica, entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile, de 30 de setembro de 1996. Publicado no DO de
20 de novembro de 1996

6130

2.076 - Decreto de 20 de novembro de 1996 - Regulamenta o Programa de
Desligamento Voluntário dos servidores civis da Administração Federal direta, autárquica e fundacional. Publicado no DO de 21 de novembro de 1996

6131

2.077 - Decreto de 21 de novembro de 1996 - Dá nova redação ao art. 33
do Decreto nQ 1.204, de 29 de julho de 1994, que altera e consolida a
regulamentação da Lei nQ 8.031, de 12 de abril de 1990, que cria o
Programa Nacional de Desestatização. Publicado no DO de 22 de
novembro de 1996

6140

2.078 - Decreto de 22 de novembro de 1996 - Dispõe sobre a centralização
obrigatória de recolhimento de tributos e contribuições federais. Publicado no DO de 23 de novembro de 1996. Edição Extra

6141

2.079 - Decreto de 26 de novembro de 1996 - Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas da Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo e dá
outras providências. Publicado no DO de 27 de novembro de 1996 ......

6143

2.080 - Decreto de 26 de novembro de 1996 - Dá nova redação ao art. 81! do
Decreto n Q 87.497, de 18 de agosto de 1982, que regulamenta a Lei
n Q 6.494, de 7 de dezembro de 1977, que dispõe sobre os estágios de
estudantes de estabelecimentos de ensino superior e de ensino profissionalizante do 22 Grau e Supletivo. Publicado no DO de 27 de novembro
de 1996

6153

2.081 - Decreto de 26 de novembro de 1996 - Concede indenização à
família de pessoa desaparecida ou morta em razão de participação, ou
acusação de participação, em atividades políticas, no período de 2 de
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setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979. Publicado no DO de 27 de
novembro de 1996

6154

2.082 - Decreto de 27 de novembro de 1996 - Dá nova redação ao art. 1º do
Decreto nQ. 1.923, de 7 de junho de 1996, e altera o Anexo I do Decreto
ns 2.034 de 11 de outubro de 1996, que dispõem sobre a compatibilização
entre a realização da receita e a execução da despesa, sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício
de 1996, e dá outras providências. Publicado noDO de 28 de novembro
de 1996
.

6158

2.083 - Decreto de 28 de novembro de 1996 - Autoriza a negociação de
Natas do Tesouro Nacional entre o FW1doNacional de Desenvolvimento
(FND) e a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) e suas subsidiárias e dá
outras providências. Publicado no DO de 29 de novembro de 1996 .....

6159

2.084 - Decreto de 29 de novembro de 1996 - Prorroga o prazo de remanejamento dos cargos que menciona. Publicado no DO de 30 de novembro
de 1996. Edição Extra

6160

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

Decreto de 4 de novembro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Emissora ABC Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 5 de novembro de 1996
(2) - Decreto de 4 de novembro de 1996 - Renova a concessão da Fundação
Frei João Batista Vogel (O.F.M.), para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Catalão, Estado de Goiás. Publicado no DO de 5 de novembro de 1996
Decreto de 4 de novembro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Solimões Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro. Publicado
no DO de 5 de novembro de 1996
(4) - Decreto de 4 de novembro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Imprensa de Anápolis Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás.
Publicado no DO de 5 de novembro de 1996
(5) - Decreto de 4 de novembro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Clube de Dourados Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul.
Publicado no DO de 5 de novembro de 1996
(6) - Decreto de 4 de novembro de 1996 - Renova a concessão da Fundação
Frei João Batista Voge1(O.F.M.), para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Anépolis, Estado de Goiás.
Publicado no DO de 5 de novembro de 1996

6163

6164

(3) -

6165

6166

6167

6168
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(7) -

Decreto de 4 de novembro de 1996 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro o aumento da participação estrangeira no capital do
Banco de Crédito Real de Minas Gerais 8.A. e suas controladas Credireal
S.A. Corretora de Câmbio e Valores e Credireal Leasing S.A Arrendamento Mercantil, no processo de privatização a ser eventuabnente
implementado. Publicado no DO de 5 de novembro de 1996
(8) - Decreto de 5 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Engenho São João,
situado no Município de Rio Formoso, Estado de Pernambuco, e dá
outras providências. Publicado no DO de 6 de novembro de 1996
(9) - Decreto de 5 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São
Roque, situado no Município de Cristínápolie, Estado de Sergipe, e dá
outras providências. Publicado no DO de 6 de novembro de 1996

6169

6170

6171

(10) -

Decreto de 5 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Três Marias,
situado no Município de Governador Dix-Sept Rosado, Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de
novembro de 1996

6172

(11) -

Decreto de 5 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Lembrança,
situado no Município de Miguel Alves, Estado do Piauí, e dá outras
providências. Publicado naDO de 6de novembro de 1996

6173

Decreto de 5 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Tara, situado no
Município de União, Estado do Piauí, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de novembro de 1996

6174

Decreto de 5 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Larga, conhecido por Fazenda dos Bois, situado no Município de Januária, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado
no DO de 6 de novembro de 1996

6175

Decreto de 5 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Colônia Missões,
situado no Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, e dá
outras providências. Publicado naDO de 6 de novembro de 1996

6176

Decreto de 5 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bagagem,
situado no Município de São José do Povo, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências. Publicado no DO de 6 de novembro de 1996

6177

(12) -

(13) -

(14) -

(15) -

(16) -

Decreto de 5 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural conhecido por Fazenda
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Rio Borges lI, situado no Município de Tapurah, Estado de Mato

(17) -

(18) -

Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de novembro
de 1996

6178

Decreto de 5 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Jatobá,
conhecido por Gleba Jatobá, situado no Município de Cáceres, Estado
de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de
novembro de 1996

6179

Decreto de 5 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Bonanea,
situado no Município de Tapurah, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências. Publicado no DO de 6 de novembro de 1996

6180

Decreto de 5 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Santa Irene/Fazenda Alvorada, conhecido por Fazenda Caeté I, situado
no Município de Diamantino, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências. Publicado no DO de 6 de novembro de 1996
(20) - Decreto de 5 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, oimóvel rural conhecido por Flor do Vale/Santo
Amaro/Colorado, situado no Município de Monção, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de novembro de
1996
(21) - Decreto de 5 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda
Dois Corações, situado no Município de Aragominas, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de novembro
de 1996

(19) -

(22) -

(23) -

(24) -

(25) -

6181

6182

6184

Decreto de 5 de novembro de 1996 - Transfere para a Rádio Metropolitana Santista Ltda., a concessão outorgada à Rádio Clube de Santos
S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Santos, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 6 de
novembro de 1996

6185

Decreto de 5 de novembro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Difusora Bento Gonçalves Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio
Grande do Sul Publicado no DO de 6 de novembro de 1996

6186

Decreto de 6 de novembro de 1996 - Declara de utilidade pública o
Centro Educacional Miosótis, com sede na Cidade de Maceió (AL), e
outras entidades. Publicado no DO de 7 de novembro de 1996

6187

Decreto de 6 de novembro de 1996 - Credencia a Universidade
Estadual da Paraíba, com sede na Cidade de Campina Grande, Estado
da Paraíba. Publicado no DO de 7 de novembro de 1996

6188
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(26) -

Decreto de 6 de novembro de 1996 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 586.000.000,00,
em favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 7 de novembro de 1996

6188

(27) -

Decreto de 6 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Serra do Meio,
situado no Município de Parambu, Estado do Ceará, e dá outras
providências. Publicado no no de 7 de novembro de 1996

6189

Decreto de 6 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelos Lotes n 2s 1, 2,
5 e 7 da Gleba 06, 1nParte, da Colônia Mourão, conhecido por Fazenda
Santa Rita, situado no Município de Peabiru, Estado do Paraná, e dá
outras providências. Publicado no DO de 7 de novembro de 1996

6190

Decreto de 6 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rio
Bonito, conhecido por Rio Borges 111, situado no Município de Tapurah,
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de.
7 de novembro de 1996

6192

Decreto de 6 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Providência 3, parte remanescente, situado no Município de Bernardo Sayão,
Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 7
de novembro de 1996

6193

Decreto de 6 de novembro de 1996 -Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Tapaiuna,
conhecido por Fazenda Rio Borges I, situado no Município de 'I'apurah,
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de
7 de novembro de 1996

6194

Decreto de 6 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Dois
Irmãos, constituído pelos Lotes nºs 122-A, 127,128,129 e 134, da Gleba
I, do Loteamento Providência, situado no Município de Bernardo
Sayão, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO
de 7 de .novembro de 1996

6195

Decreto de 6 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Carnaúba, situado
no Município de Porto, Estado do Piauí, e dá outras providências.
Publicado no DO de 7 de novembro de 1996

6196

(28) -

(29) -

(30) -

(31) -

(32) -

(33) -

(34) -

Decreto de 6 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lote nº 55 do
Loteamento Ribeirão dos Bois, conhecido por Fazenda Mirodor, situado
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(35) -

(36) -

(37) -

(38) -

(39) -

(40) -

(41) -

(42) -

no Município de Rio dos Bois, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de novembro de 1996

6197

Decreto de 6 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lote n!! 47, Gleba
2, I!! Etapa do Loteamento Praia Chata, conhecido por Fazenda Arnorim 11, situado no Município de Buriti do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de novembro de
1996

6198

Decreto de 6 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Providência 4, parte remanescente, situado no Município de Bernardo Sayão,
Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 7
de novembro de 1996

6199

Decreto de 6 de novembro de 1996 -Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Providência 2 - Parte 2, situado no Município de Bernardo Sayão, Estado do
Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de novembro
de 1996

6201

Decreto de 6 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural localizado nos lugares denominados São José - Cabeceira do Córrego CÚJ Cassimiro, conhecido por
Fazenda Padre José de Anchieta, situado no Município de Governador
Valadares, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de novembro de 1996

6202

Decreto de 8 novembro de 1996 - Declara de interesse social, para fms
de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Canto Grande,
situado no Município de Recursolândia, Estado do Tocantins, e dá outras
providências. Publicado no DO de 7 de novembro de 1996

6203

Decreto de 11 de novembro de 1996 - Reabre ao Orçamento Fiscal
da União, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1995, o crédito
especial no valor de R$ 768.600,00, aberto pelo Decreto de 27 de
dezembro de 1995, em favor do Ministério das Relações Exteriores.
Publicado no DO de 12 de novembro de 1996

6204

Decreto de 11 de novembro de 1996 -Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 31.540.692,00, para o reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de
novembro de 1996

6205

Decreto de 11 de novembro de 1996 - Declara extinta a concessão
que menciona, outorgada à Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. Publicado no DO de 12 de novembro de 1996

6206
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6338
(43) -

Decreto de 11 de novembro de 1996 - Declara de utilidade pública,
para fine de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Oemig), a área de terra que
menciona. Publicado no DO de 12 de novembro de 1996

6206

(44) -

Decreto de 11 de novembro de 1996 - Declara de utilidade pública,
para fina de desapropriação, em favor da Cesp - Companhia Energética de São Paulo, a área de terra que menciona. Publicado no DO de
12 de novembro de 1996

6208

(45) -

Decreto de 12 de novembro de 1996 -Restabelece o título de utilidade
pública federal da Fundação de Amparo ao Menor (PE). Publicado no
DO de 13 de novembro de 1996

6209

(46) -

Decreto de 12 de novembro de 1996 - Declara de utilidade pública a
Fundação Casimira Montenegro Filho, com sede na Cidade de São
Paulo (SP), e outras entidades. Publicado no DO de 13 de novembro de

1996

6210

Decreto de 12 de novembro de 1996 -Declara de utilidade pública a
Fundação Vó-Ita, com sede na Cidade de Arraias (TO), e outras entidades. Publicado no DO de 13 de novembro de 1996

6211

(48) -

Decreto de 12 de novembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Presidência da República, da Vice-Presidência da
República e do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar
no valor global de R$ 45.792.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 13 de novembro de 1996

6212

(49) -

Decreto de 13 de novembro de 1996 -Torna sem efeito a declaração
de utilidade pública da entidade que menciona. Publicado naDO de 14
de novembro de 1996

6213

(50) -

Decreto de 13 de novembro de 1996 -Restabelece o titulo de utilidade
pública federal do Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas de
Gastroenterologia (SP) e de outra entidade. Publicado no DO de 14 de
novembro de 1996

6214

(51) -

Decreto de 13 de novembro de 1996 - Dispõe sobre a incorporação
ao patrimônio da União do imóvel que menciona. Publicado no DO de
14 de novembro de 1996

6215

Decreto de 13 de novembro de 1996 - Altera o Estatuto Social do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Publicado no DO de 14 de novembro de 1996

6216

Decreto de 13 de novembro de 1996 - Suprime os incisos I, II e Hl
do art. 12 do Decreto n'' 97.596, de 30 de março de 1989, que dispõe sobre
terras públicas federais, afetadas a uso especial do Ministério do
Exército. Publicado no DO de 14 de novembro de 1996

6217

(47) -

(52) -

(53) -

(54) -

Decreto de 14 de novembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob
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(55) -

(56) -

(57) -

(58) -

(59) -

(60) -

(61) -

(62) -

Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 9.014.861.037,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 18 de novembro de 1996

6218

Decreto de 14 de novembro de 1996 - Dá nova redação ao art. 2 do
Decreto de 15 de setembro de 1994, que cria a Seção Brasileira da
Comissão de Comércio do Mercado Comum do Sul (Mercosul). Publicado no DO de 18 de novembro de 1996
.

6219

Decreto de 14 de novembro de 1996 - Dispõe sobre a Comissão
Nacional para as Comemorações do V Centenário do Descobrimento do
Brasil. Publicado no DO de 18 de novembro de 1996
.

6220

Decreto de 18 de novembro de 1996 - Transfere para a Fundação
Cultural Nossa Senhora do Rosário a concessão outorgada à Fundação
Redentorista de Comunicações Sociais, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Antonina, Estado do
Paraná. Publicado no DO de 19 de novembro de 1996
.

6221

Decreto de 18 de novembro de 1996 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro (Cerj), a área de
terra que menciona. Publicado no DO de 19 de novembro de 1996
.
Retificado noDO de 21 de novembro de 1996
.

6222
6319

Decreto de 18 de novembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder
Executivo, crédito suplementar no valor global de R$ 109.651.063,00,
para o reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 19 de novembro de 1996
.

6224

Decreto de 18 de novembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, do Senado Federal e do
Ministério Público da União, crédito suplementar no valor global de
R$ 3.794.287,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
.
orçamento. Publicado no DO de 19 de novembro de 1996

6225

Decreto de 18 de novembro de 1996 -Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor da Justiça Militar, da Justiça
Eleitoral e da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor global
de R$ 3.659.552,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 19 de novembro de 1996
.

6226

Decreto de 18 de novembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Fazenda e de Encargos Financeiros
da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no montante deR$ 335.463,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 19 de novembro
de 1996
.

6227

2
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6340
(63) -

Decreto de 18 de novembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 429.381.901,00, em favor de
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Educação e do Desporto, para reforço
de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 19
de novembro de 1996

6228

Decreto de 18 de novembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$ 16.171.087,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 19 de novembro
de 1996

6229

Decreto de 18 de novembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Ciência e
Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$ 14.213.535,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 19 de novembro de 1996

6230

(66) -

Decreto de 18 de novembro de 1996 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 79.500.000,00,
em favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 19 de novembro de 1996

6231

(67) -

Decreto de 18 de novembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda e de Operações Oficiais de Crédito
- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no montante de R$ 310.973.273,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO de 19 de novembro
de 1996

6232

(68) -

Decreto de 18 de novembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos, crédito
suplementar no valor de R$ 377.530,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 19 de novembro de 1996

6233

(69) -

Decreto de 18 de novembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no
valor de R$ 3.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 19 de novembro de 1996

6234

(70) -

Decreto de 18 de novembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar no
valor de R$ 12.979.523,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 19 de novembro de 1996

6235

(64) -

(65) -

(71) -

Decreto de 19 de novembro de 1996 - Dispõe sobre a criação da
Embaixada do Brasil em Andorra Velha, no Principado de Andorra,
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6341
cumulativa com a Embaixada do Brasil em Madri. Publicado no DO de
20 de novembro de 1996
(72) - Decreto de 19 de novembro de 1996 - Renova a concessão da Rádio

Difusora de Rio Negro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Rio Negro, Estado do Paraná.
Publicado no DO de 20 de novembro de 1996

6236

6236

(73) - ' Decreto de 19 de novembro de 1996 - Renova a concessão da Rádio

Independente Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 20 de novembro de 1996

6237

(74) -

Decreto de 19 de novembro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Jaguari Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Jaguari, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado
no DO de 20 de novembro de 1996

6238

(75) -

Decreto de 19 de novembro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Capixaba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo. Publicado no
DO de 20 de novembro de 1996

6239

(76) -

Decreto de 19 de novembro de 1996 - Abre aos Orçamentos da União,
em favor do Estado-Maior das Forças Annadas e dos Ministérios do
Exército, da Marinha e da Aeronáutica, crédito suplementar no valor
global de R$ 44.591.600,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 20 de novembro de 1996 .......

6240

Decreto de 19 de novembro de 1996 - Dispõe sobre a composiçao da
Seção Nacional do Grupo Mercado Comum. Publicado no DO de 20 de
novembro de 1996

6241

Decreto de 18 de novembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 135.997.895,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 20 de novembro de 1996

6243

(79) -

Decreto de 20 de novembro de 1996 -Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 27.012.290,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 21 de novembro de 1996

6244

(80) -

Decreto de 20 de novembro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Marajá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Rosário do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 21 de novembro de 1996

6245

(77) -

(78) -

(81) -

Decreto de 20 de novembro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Tropical de Três Corações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
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6342

(82) -

(83) -

(84) -

(85) -

(86) -

(87) -

(88) -

(89) -

sonora em onda média, na Cidade de Três Corações, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 21 de novembro de 1996

6246

Decreto de 21 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Alvoradalltararé, conhecido como Firmeza, situado no Município de
Natividade, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado
no DO de 22 de novembro de 1996

6247

Decreto de 21 de novembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
crédito suplementar no valor de R$ 11.511.709,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 22 de
novembro de 1996
'"

6248

Decreto de 21 de novembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 1.878.293,00, em favor do Ministério da Cultura, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 22 de
,
novembro de 1996

6249

Decreto de 21 de novembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 4.328.939,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 22 de novembro de 1996

6250

Decreto de 21 de novembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 163.123,00, em favor do
Ministério da Cultura, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 22 de novembro de 1996

6251

Decreto de 21 de novembro de 1996 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 2.638.073,00,
em favor do Ministério do Trabalho, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 22 de novembro de
1996

6252

Decreto de 21 de novembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
crédito suplementarnovalor deR$ 706.949,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 22 de novembro
de 1996

6253

Decreto de 25 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado FazendaAreia
Brama, situado no Município de Marianópolis do Tocantins, Estado do
Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de novembro de 1996

6254
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6343
(90) -

Decreto de 25 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Estância
Jupira, situado no Município de Sant'Ana do Livramento, Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de
novembro de 1996

6255

Decreto de 25 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para flns de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda
Pericatu, constituído pelos Lotes nss 14, 17,20,21,22,24,25,26,29,
31, 32 e 41, da 7~ Etapa e Lotes nss 16, 29 e 41, da 15' Etapa, do
Loteamento Pium Rio do Coco, situado no Município de Píum, Estado
do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de
novembro de 1996

6256

Decreto de 25 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Estância da
Floresta/Estância Velha, situado no Município de Piratíní, Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de
novembro de 1996

6257

Decreto de 25 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Jarau Quinhão nº 01, situado no Município de Cantagalo, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de novembro de
1996

6258

Decreto de 25 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Izabel, situado no Município de Girau do Ponciano, Estado de
Alagoas, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de novembro
de 1996 .

6259

(95) -

Decreto de 25 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda da
Taipa, situado no Município de Abelardo Luz, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de novembro de
1996

6260

(96) -

Decreto de 25 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda
Olinda lI, situado no Município de Pinheiros, Estado do Espírito Santo,
e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de novembro de 1996

(97) -

Decreto de 25 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Serra Danta
de Fora/Sítio Cabaços, situado no Município de Jaguaruana, Estado do
Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de novembro
de 1996

(91) -

(92) -

(93) -

(94) -

6262

6263
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6344
(98) -

(99) -

Decreto de 25 de novembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Fumas do
Buriti, situado no Município de Poconé, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências. Publicado no DO de 26 de novembro de 1996

6264

Decreto de 25 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fíns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Hervalense lll/N, conhecido por Fazenda Bananza I/L situado no
Município de 'I'apurah, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de novembro de 1996

6265

(100) - Decreto de 25 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda da
Barra, situado no Município de São José do Povo, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de novembro

de 1996

6266

(lO 1) - Decreto de 25 de novembro de 1996. Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominadoFazendaEna, situado
no Município de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências. Publicado no DO de 26 de novembro de 1996

6268

q02) - Decreto de 25 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Rochedo, situado no Município de Planaltína, Estado de Goiás, e dá outras
providências. Publicado no DO de 26 de novembro de 1996

6269

(103) - Decreto de 25 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Nossa Senhora Aparecida, situado no Município de Goiás, Estado de
Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de novembro

de 1996

6270

(104) - Decreto de 25 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Bom Sucesso
dos Militares, situado no Município de Governador Dix-Sept Rosado,
Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no
DO de 26 de novembro de 1996

6271

(105) - Decreto de 25 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Ríachão, situado-no Município de Governador Dix-SeptRosado, Estado
do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de
26 de novembro de 1996

6272

(106) - Decreto de 25 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Olho
D'Água, situado no Município de Pedro Avelino, Estado do Rio Grande
do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de novembro

de 1996
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6321-6349, novo 1996

6273

6345
(107) -

Decreto de 25 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda
Santa Bárbara, constituído de partes dos Lotes nsa 110 e 64, da Gleba
C, do Loteamento Fazenda Serra, situado no Município de Axixá do
Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no
DO de 26 de novembro de 1996
.

6274

(108) -

Decreto de 25 de novembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no
valor de R$ 2.400.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de novembro de 1996
.

6275

(109) - Decreto de 26 de novembro de 1996 - Dispõe sobre a criação da
Área de Proteção Ambiental Serra da Ibiapaba, nos Estados do Piauí
e Ceará, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de novembro
de 1996
.

6276

(110) - Decreto de 26 de novembro de 1996 - Outorga concessão à empresa
MRS Logística S.A. para a exploração e desenvolvimento do serviço
público de transporte ferroviário de carga na Malha Sudeste, e dá
outras providências. Publicado no DO de 27 de novembro de 1996 .....

6282

(111) - Decreto de 26 de novembro de 1996 - Altera o Decreto de 2 de julho
de 1996, que declara de interesse social, para flns de reforma agrária,
os imóveis rurais denominados Bom Sucesso e Forte, São João do Bom
Jardim, Córrego do Gírau, Cedro, Uva, Furado Bonito e Bareada,
situados no Município de Goiás, Estado de Goiás, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de novembro de 1996 ..
..
.

6283

(112) - Decreto de 26 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Estrela Dalva, situado no Município de Dois Irmãos do Tocantins,
Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 27
de novembro de 1996
.

6284

(113) - Decreto de 26 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para flns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Piracema, situado no Município de Marianópolis, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de novembro
de 1996
.

6285

(114) - Decreto de 26 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Califórnia, situado no Município de Caseara, Estado do Tocantins, e dá
outras providências. Publicado no DO de 27 de novembro de 1996 ....

6286

(115) - Decreto de 26 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Santa Catarina lI, constituído pelos lotes n 2 03, 31 e 32, do Loteamento
Santa Rosa - Gleba 7, situado no Município de Nova Rosalândia,
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6346
Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 27
de novembro de 1996

6288

(116) - Decreto de 26 de novembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Boa
Esperança, constituído pelos Lotes nss 13-D (parte), 13-E, 13-F, 13-G,
13-H e 13-1do Loteamento Rios Lontra e Andorinha, 6B Etapa, situado
no Município de Aragominas, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de novembro de 1996

6289

(117) - Decreto de 27 de novembro de 1996 - Restabelece o título de
utilidade pública federal da Associação United World Colleges do
Brasil (SP). Publicado no DO de 28 de novembro de 1996

6290

(118) - Decreto de 27 de novembro de 1996 - Declara de utilidade pública
o Asilo de Inválidos de Casa Branca, com sede na Cidade de Casa
Branca (SP), e outras entidades. Publicado no DO de 28 de novembro
de 1996

6291

(119) - Decreto de 27 de novembro de 1996 -Autoriza o aumento do capital
social da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). Publicado
no DO de 28 de novembro de 1996

6293

(120) - Decreto de 27 de novembro de 1996 - Altera o inciso III do art. 4
do Decreto de 5 de março de 1996, que concede à empresaMiddle East
Airlines Airliban S.AL. autorização para funcionar no Brasil, como
empresa de transporte aéreo regular. Publicado noDO de 28 de novembro de 1996

6294

(121) - Decreto de 27 de novembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, crédito suplementar no valor de R$ 3.500.000,00, para reforço
de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 28
de novembro de 1996

6294

(122) - Decreto de 27 de novembro de 1996 -Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$114.759.277,00, para o reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 28
de novembro de 1996

6295

(123) - Decreto de 27 de novembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 7.693.238,00, em favor da Presidência da República, do Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado e do Ministério das
Relações Exteriores, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 28 de novembro de 1996

6296

0

2

(124) - Decreto de 27 de novembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 1.720.800,00, para reforço de dotações consig-

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6321-6349, novo 1996

6347
nadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 28 de novembro de

1996

6297

(125) - Decreto de 27 de novembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
crédito suplementar no valor de R$ 15.000.000,00, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 28 de
novembro de 1996

6298

(126) - Decreto de 27 de novembro de 1996 - Abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito suplementar no valor
de R$ 25.197.553,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 28 de novembro de 1996

6299

(127) - Decreto de 27 de novembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 4.682.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 28 de novembro de

1996

6301

(128) - Decreto de 29 de novembro de 1996 - Declara de utilidade pública
o Alvo da Mocidade - Associação Brasileira de Orientação Cristã para
a Juventude, com sede na Cidade de Campinas (SP), e outras entidades.
Publicado no DO de 30 de novembro de 1996. Edição Extra

6302

(129) - Decreto de 29 de novembro de 1996 - Fixa cargos privativos de
Oficial-General da Aeronáutica, em tempo de paz, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de novembro de 1996. Edição Extra.

6303

REPUBLICAÇÕES
RESOLUÇÕES
16 - Resolução de 21 de março de 1996 - Autoriza o Município de Osasco
(SP) a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município de Osasco
(LFTMO), cujos recursos serão destinados à liquidação da sétima
parcela de precatórios judiciais, bem como dos complementos da primeira a sexta parcelas. Publicada no DO de 27 de março de 1996 e
republicada no DO de 27 de novembro de 1996
82 -

Resolução de 18 de novembro de 1996 - Suspende, em parte, a execução
da Lei ns 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no que diz respeito à
expressão o acionista contida no seu art. 35. Publicada no DO de 19 de
novembro de 1996
Republicada no DO de 22 de novembro de 1996

6311

6024
6313

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6321-6349, novo 1966

6348
DECRETOS NÃO NUMERADOS
(78) -

Decreto de 26 de agosto de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, crédito extraordinário no valor de R$ 547.000.000,00, para os fins
que especifica. Publicado no DO de 27 de agosto de 1996 e republicado
no DO de 4 de novembro de 1996

6314

(80) -

Decreto de 15 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 455.505,00,
em favor do Ministério da Cultura, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 16 de outubro de 1996
e republicado no DO de 19 de novembro de 1996

6314

RETIFICAÇÕES
LEI
9.276 - Lei de 9 de maio de 1996 - Dispõe sobre o Plano Plurianual para o
período de 1996/1999 e dá outras providências. Publicada no DO de 10
de maio de 1996 e republicada no DO de 26 de novembro de 1996

6315

MEDIDA PROVISÓRIA
1.526 - Medida Provisória de 5 de novembro de 1996 - Dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples) e dá outras providências. Publicada no DO de 13 de novembro
de 1996
Retificada no DO de 13 de novembro de 1996

5729
6318

DECRETO
2.048 - Decreto de 29 de outubro de 1996 - Aprova a Estrutura Regimental
e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério das Comunicações e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de outubro de 1996 e retificando no DO de 11 de
novembro de 1996

6319

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(58) -

Decreto de 18 de novembro de 1996 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro (Cerj), a área de
terra que menciona. Publicado no DO de 19 de novembro de 1996
Retificado no DO de 21 de novembro de 1996

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6321-6349, novo 1996

6222
6319

6349
(80) -

Decreto de 15 de outubro de 1996 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$ 455.505,00,
em favor do Ministério da Cultura, para reforço de dotação consignada
no vigente orçamento. Publicado no DO de 16 de outubro de 1996 e
retificado no DO de 25 de novembro de 1996

6320

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6321-6349, novo 1966

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ACIONISTA DE EMPRESA
Imposto de Renda, legislação; Lei nO 7.713/88, alteração
Resolução nº 82, de 18 de novembro de 1996
Publicada no DO de 19 de novembro de 1996
Republicada no DO de 22 de novembro de 1996

6024
6313

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA
Execução; Brasil, Argentina. Paraguai, Uruguai e Chile
Decreto nº 2.075, de 19 de novembro de 1996

6113

ACORDO RELATIVO À COOPERAÇÃO MILITAR
Promulgação; Brasil e Paraguai

Decretonº 2.064. de 11 de novembro de 1996

6058

AÇÚCAR
Abastecimento
Medida Provisória nº 1.476.17, de 22 de novembro de 1996

5850

ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE
(AFRMM)

Legislação, alteração
Medida Provis6ria n'11.501-16, de 29 de novembro de 1996

5994

Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória n Q 1.491-16, de 29 de novembro de 1996

5927

Cargo, extinção
Medida Prpvis6ria n' 1.524-1, de 12 de novembro de 1996

5797

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n, 11, p. 6351-6414, novo 1996

6354
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABOÃO DA SERRA, TABOÃO DA
SERRA (SPl
Utilidade pública, declaração
(118) Decreto de 27 de novembro de 1996

6291

ASSOCIAÇÃO UNITED WORLD COLLEGES DO BRASIL, SÃO PAULO
(SPl
Utilidade pública, restabelecimento
(117) Decreto de 27 de novembro de 1996

6290

ATIVIDADE AUDIOVISUAL
Incentivo; Imposto de Renda, dedução, alteração; Lei n 2 8.685/93,
alteração
Medida Provisória n'l 1.515-3, de 7 de novembro de 1996

6016

ATIVIDADE FINANCEIRA BANCÁRIA
Setor público estadual, presença, redução
Medida Provisória n'l 1.514-4, de 29 de novembro de 1996

6009

ATIVIDADE pOLíTICA
Pessoa desaparecida; Indenização à família, concessão
Decreto nº 2.081, de 26 de novembro de 1996

6154

ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTROLE, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Gratificação de Desempenho e Produtividade
Medida Provisória n' 1.497-25, de 29 de novembro de 1996 _

_.

5941

AUMENTO DE CAPITAL
Autorização; Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)
(119) Decreto de 27 de novembro de 1996

6293

Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A.; Interesse do Governo
Brasileiro, reconhecimento
(7) Decreto de 4 de novembro de 1996

6169

Banco do Brasil S.A.; Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provisória n!!1.504·9, de 29 de novembro de 1996

6001

AUXíLiO-FUNERAL
Disposição; Ex-Combatente
Medida Provisória n!? 1.492·16, de 29 de novembro de 1996....................

CoI. Leis Rep. FedBrasil, Brasília, v, 188, n. 11, p. 6351-6414, nov. 1996

5990

6355

B
BANCO DE CRÉDITO REAL DE MINAS GERAIS SA.
Aumento de capital; Interesse do Governo Brasileiro, reconhecimento
(7) Decreto de 4 de novembro de 1996

6169

BANCO DO BRASIL S.A.

Aumento de Capital
Nota do Tesouro Nacional (NTN), emissão
Medida Provis6ria nº 1.504~9, de 29 de novembro de 1996

6001

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
(BNDES)

Estatuto, alteração
(52) Decreto de 13 de novembro de 1996

6216

Operação financeira; Empréstimo externo; Programa de Crédito Global
Multisetorial; União Federal, garantia
Resolução n!? 87, de 22 de novembro de 1996
;........

6031

Operação flnanceíra; Empréstimo interno; Município de Juiz de Fora
(MG), garantia; Cia. de Saneamento e Pesquisa do Meio Ambiente
(Cesama)

Resolução nº 86, de 22 de novembro de 1996

6029

BOM SUCESSO DOS MILITARES, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO
(RN)
Interesse social, declaração
(104) Decreto de 25 de novembro de 1996

6271

BOM SUCESSO E FORTE, GOIÁS (GO)
Interesse social, declaração; Decreto Não Numerado 12/96, alteração
(111) Decreto de 26 de novembro de 1996

6283

BONFANTE, RIO PARAIBUNA (MG) E (RJ)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Decreto nº 2.061, de 5 de novembro de 1996

6055

c
CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES
FEDERAIS NÃO-QUITADOS (CADIN)
Regulamentação
Medida Provis6ria nº 1.490-16, de 29 de novembro de 1.996

5919

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6351-6414, novo 1996

6356
CADE ver CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
CADIN ver CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS DE ÔRGÃOS E
ENTIDADES FEDERAIS NÃO-QUITADOS

cÁMARA DOS DEPUTADOS
Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(69) Decreto de 18 de novembro de 1996

6234

CAMPINHO, RIO JUCU (ES)

Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Decreto n Q 2.061, de 5 de novembro de 1996

6055

CAMPOS NOVOS, RIO CANOAS (SC)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Decreto n'l2.061, de 5 de novembro de 1996..............................................

6055

CANA BRAVA, RIO TOCANTINS (GO)

Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Decreto n Q 2.061, de 5 de novembro de 1996

6055

CARGO

Extinção; Administração pública
Medida Provisória n'l 1.524-1, de 12 de novembro de 1996

5797

Nomeação; Servidor aposentado; Militar reformado; Prorrogação de prazo; Decreto n!! 2.027/96, alteração
Decreteo n'l 2.068, de 12 de novembro de 1996

6068

CARGO EM COMISSÃO
Criação; Ministério da Fazenda; Reclassificação; Advogacia-Geral da
União
Medida Provisória n'l 1.472.31, de 22 de novembro de 1996

5829

Estado de Santa Catarina; Vencimentos, fixação de valores; Lei n" 7.802
(SC), alteração
Resolução n!!81, de 19 de novembro de 1996

6024

Estatuto e Quadro Demonstrativo, aprovação; Fundação Alexandre de
Gusmão
Decreto nº 2.071, de 13 de novembro de 1996

6102

Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo, aprovação; Instituto
Brasileiro de Turismo (Embratur)
Decreto n!! 2.079, de 26 de novembro de 1996

6143

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 11, p. 6351-6414, novo 1996

6357
Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo, aprovação; Ministério
das Comunicações
Decreto nº 2.048, de 29 de outubro de 1996. Publicado no DO de ao de
outubro de 1996 e retificado no DO de 11 de novembro de 1996
Decreto nº 2.070, de 13 de outubro de 1996

6319
6070

Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo, aprovação; Ministério
das Comunicações; Decreto n 2 2.048/66, alteração
Decreto nº 2.073, de 14 de novembro de 1996

6119

Quantitativo; Administração pública
Medida Provisória nº 1.491·16, de 29 de novembro de 1996

5927

Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado
Ministério Extraordinário dos Esportes
Decreto nº 2.058, de 5 de novembro de 1996

6053

Remanejamento, prorrogação de prazo; Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado; Decreto n!! 1.778/96
Ministério da Justiça
Decreto n~ 2.060, de 5 de novembro de 1996

6054

Remanejamento, prorrogação de prazo; Ministério da Previdência e
Assistência Social
Decreto n~ 2.084, de 29 de novembro de 1996

6160

CARGO PRIVATIVO

Oficial-General; Ministério da Aeronáutica
(129) Decreto de 29 de novembro de 1996

..

6303

CARNAúBA, PORTO (PIl

Interesse social, declaração
(33) Decreto de 6 de novembro de 1996

6196

CELULAR ver SERVIÇO MÓVEL CELULAR
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO JOSÉ, IPORÃ DO OESTE (SC)

Utilidade pública, declaração
(128) Decreto de 29 de novembro de 1996

6302

CENTRO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS DA ZONA DA MATA, VIÇOSA(MG)

Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 12 de novembro de 1996

6211

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6351-6414, novo 1996'

6358
CENTRO EDUCACIONAL COMUNIDADE SÃO JORGE, PETRÓPOLIS
(RJ)

Utilidadepública, declaração
(!l8) Decreto de 27 de novembro de 1996

6291

CENTRO EDUCACIONAL MIOSÓTIS, MACEIÓ (AL)
Utilidade pública, declaração

(24) Decreto de 6 de novembro de 1996

6187

CENTRO FILANTRÓPICO EDUCACIONAL CRISTÃO, NOVO HAMBURGO(RS)
Utilidade pública, declaração
(128) Decreto de 29 de novembro de 1996

6302

CENTRO SOCIAL DOM BOSCO, SALINÓPOLIS (PA)
Utilidade pública, declaração
(118) Decreto de 27 de novembro de 1996

6291

CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
Imóvel, desapropriação

Santa Albertina (SP)
(44) Decreto de 11 de novembro de 1996

6208

cana
Acordo de Complementação Econômica, execução; Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai
Decreto n 9 2.075, de 19 de novembro de 1996

6130

ClA. DE SANEAMENTO E PESQUISA DO MEIO AMBIENTE (CESAMA)
Operação financeira; Empréstimo interno; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES)j Município de Juiz de Fora (MG),
garantia
Resolução nf!86, de 22 de novembro de 1996

6029

CÓDIGO DE MINERAÇÃO
Normas; Decreto-Lei ns 227/67, alteração
Lei nº 9.314, de 14 de novembro de 1996

5715

CÓDIGO FLORESTAL
Criação; Lei nO. 4.771/65, alteração

Medida Provis6ria nº 1.511·14, de 13 de novembro de 1996
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6351-6414, novo 1996

5806

6359
CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO
Regulamento, aprovação; Decreto nf! 62.127/68, alteração
Decreto nº 2.069, de 12 de novembro de 1996

6069

CÓDIGO TRIBUTÁRIO
Município de Santo André (SP); Lei n 2 3.999/72, alteração
Resolução nf! 80, de 19 de novembro de 1996

6023

COLÔNIA MISSÕES, FRANCISCO BELTRÃO (PR)
Interesse social, declaração
(14) Decreto de 5 de novembro de 1996

6176

COMISSÃO DE COMÉRCIO DO MERCADO COMUM DO SUL
(MERCOSUL)
Seção brasileira, criação; Decreto não numerado 4JJ94, alteração
(55) Decreto de 14 de novembro de 1996

6219

COMISSÃO NACIONAL PARA AS COMEMORAÇÕES DO V CENTENÁRIO DO DESCOBRIMENTO DO BRASIL
Composição
(56) Decreto de 14 de novembro de 1996

6220

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL
Representação Brasileira
Resolução n'21, de 27 de novembro de 1996 - CN...................................

6021

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU)
Aumento de capital, autorização
(119) Decreto de 27 de novembro de 1996

6293

Recursos; Companhia Fluminense de Trens Urbanos (Flumitrens); Lei
nl! 8.995/95, alteração
Medida Provisória n'21.468-13, de 22 de novembro de 1996

5817

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(CERJ)
Servidão administrativa; Utilidade pública

Resende (RJ)
(58) Decreto de 18 de novembro de 1996
Publicado no
de 19 de novembro de 1996
Retificado no
de 21 de novembro de 1996

no
no

6222
6319

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. lI, p. 6351-6414, nõv. 1996

6360
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (LLOYDBRÁS)

Recursos, utilização; Fundo da Marinha Mercante
Medida Provisória nf! 1.469-12, de 22 de novembro de 1996

5818

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG)
Imóvel; Servidão administrativa
Pratápolis e Fortaleza de Minas (MG)
(43) Decreto de 11 de novembro de 1996

6206

COMPANHIA FLUMINENSE DE TRENS URBANOS (FLUMITRENS)

Pagamento de Pessoal; Recursos; Lei n 2 8.995/95, alteração
Medida Provisória nº 1.468-13, de 22 de novembro de 1996

5817

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS (CPTM)

Operação financeíra; Empréstimo externo; Programa de Reequipamento
da Malha Ferroviária da Região Metropolitana do Estado de São Paulo;
União Federal, garantia; Estado de São Paulo, contragarantia
Resolução nf! 85, de 22 de novembro de 1996

6027

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE)

Transformação em Autarquia; Lei nº 8.884/94, alteração
Medida Provisória nº 1.465-9, de 22 de novembro de 1996

5814

CONSELHO MONETÃRIO NACIONAL

Sistema Financeiro Nacional, reestruturação
Medida Provisória nº 1.507-13, de 13 de novembro de 1996

5800

CONTRATO

Administração pública; Lei ns 8.666/93, alteração
Medida Provisória nº 1.500-17, de 29 de novembro de 1996

5992

CONTRATO POR TEMPO DETERMUNADO
Serviço público; Interesse público; Lei nº 8. 745/93, alteração
Medida Provisória nº 1.505-9, de 29 de novembro de 1996

6006

CONTRATO TEMPORÃRIO ver CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
CONVENÇÃO INTERNACION~L SOBRE A PROIBIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO, PRODUÇAO, ESTOCAGEM E USO DAS ARMAS
QUÍMICAS

Comissão Interministerial, criação
Decreto nº 2.074, de 14 de novembro de 1996

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6351-6414, novo 1996

6126

6361
CORPORAÇÃO DOS PATRULHEIROS MIRINS DE CAMPO GRANDE,
CAMPO GRANDE (MS)
Utilidade pública, declaração
(118) Decreto de 27 de novembro de 1996

..

6291

.

6204

CRÉDITO ESPECIAL
Ministério das Relações Exteriores
(40) Decreto de 11 de novembro de 1996

CRÉDITO EXTRAORDINÃRIO
Encargos Financeiros da União
Medida Provisória nº 1.466-7, de 22 de novembro de 1996

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)
Medida Provisória nº 1.467-7, de 22 de novembro de 1996.....................
(78) Decreto de 26 de agosto de 1996
Publicado no DO de 27 de agosto de 1996, republicado no DO de 4 de
novembro de 1996
Ministério do Planejamento e Orçamento
Medida Provisória n'21.503-7, de 29 de novembro de 1996
Ministério dos Transportes
Medida Provisória n'2 1.513-4, de 29 de novembro de 1996

5815

5816
6314
6000
6008

CRÉDITO PRESUMIDO
Utilização; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Medidda Provisória n'2 1.484-27, de 22 de novembro de 1996

5881

CRÉDITO RURAL
Normas; Lei n'' 9.138195, alteração
Medida Provisória nº 1.512-4, de 22 de novembro de 1996

5884

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Câmara dos Deputados
(69) Decreto de 18 de novembro de 1996

6234

Encargos Financeiros da União
(54) Decreto de 14 de novembro de 1996
(62) Decreto de 18 de novembro de 1996
(67) Decreto de 18 de novembro de 1996

6218
6227
6232

Estado-Maior das Forças Armadas
(76) Decreto de 19 de novembro de 1996

6240

Justiça do Trabalho
(61) Decreto de 18 de novembro de 1996

6226

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6351-6414, novo 1996

6362
Justiça Eleitoral
(61) Decreto de 18 de novembro de 1996

6226

Justiça Militar
(61) Decreto de 18 de novembro de 1996

6226

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
(121) Decreto de 27 de novembro de 1996
(123) Decreto de 27 de novembro de 1996

6294
6296

Ministério da Aeronáutica
(76) Decreto de 19 de novembro de 1996

6240

Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(83) Decretode 21 de novembro de 1996
(88) Decreto de 21 de novembro de 1996
(125) Decreto de 27 de novembro de 1996

6248
6253
6298

Ministério da Ciência e Tecnologia
(65) Decreto de 18 de novembro de 1996

6230

Ministério da Cultura
(80) Decreto de 15 de outubro de 1996
Publicado no DO de 16 de outubro de 1996 e republicado no DO de 19 de
novembro de 1996
Retificado no DO de 25 de novembro de 1996
(84) Decreto de 21 de novembro de 1996
(86) Decreto de 21 de novembro de 1996

6314
6320
6249
6251

Ministério da Educação e do Desporto
(78) Decreto de 18 de novembro de 1996
(79) Decreto de 20 de novembro de 1996

6243
6244

Ministério da Fazenda
(62) Decreto de 18 de novembro de 1996

6227

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
(126) Decreto de 27 de novembro de 1996

6299

Ministério da Justiça
(60) Decreto de 18 de novembro de 1996

6225

Ministério da Marinha
(70) Decreto de 18 de novembro de 1996
(76) Decreto de 19 de novembro de 1996

6235
6240

Ministério da Saúde
(26) Decreto de 6 de novembro de 1996
(66) Decreto de 18 de novembro de 1996

6U8
6231

Ministério das Comunicações
(59) Decreto de 18 de novembro de 1996

6224
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6363
Ministério de Minas e Energia
(59) Decreto de 18 de novembro de 1996
(64) Decreto de 18 de novembro de 1996

6224
6229

Ministério das Relações Exteriores
(48) Decreto de 12 de novembro de 1996
(123) Decreto de 27 de novembro de 1996

6212
6296

Ministério do Exército
(76) Decreto de 19 de novembro de 1996

6240

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
(59) Decreto de 18 de novembro de 1996
(85) Decreto de 21 de novembro de 1996
(124) Decreto de 27 de novembro de 1996
(127) Decreto de 27 de novembro de 1996

6224
6250
6297
6301

Ministério do Trabalho
(87) Decreto de 21 de novembro de 1996

6252

Ministério dos Transportes
(41) Decreto de 11 de novembro de 1996
(59) Decreto de 18 de novembro de 1996
(122) Decreto de 27 de novembro de 1996

6205
6224
6295

Presidência da República
(48) Decreto de 12 de novembro de 1996
(108) Decreto de 25 de novembro de 1996
(123) Decreto de 27 de novembro de 1996

6212
6275
6296

Secretaria de Assuntos Estratégicos
(68) Decreto de 18 de novembro de 1996

6233

Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
(63) Decreto de 18 de novembro de 1996
Více-Presidêncía da República
(48) Decreto de 12 de novembro de 1996

6228
6212

D
DÉClMOS
Criação; Servidor público civil; Remuneração; Leis nº 8.112/90 e 8.911194,
alteração
Medida Provis6ria nº 1.480-24, de 22 de novembro de 1996

5861

DENTISTAS
Lei de Prestação do Serviço Militar, regulamento; Decreto nl! 63.704168,
alteração
Decreto nº 2.057, de 4 de novembro de 1996
:...........................

6052
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6364
Imóvel; Reforma agrária

Bom Sucesso dos Militares, Governador Dix-Sept Rosado (RN)
(104) Decreto de 25 de novembro de 1996
Bom Sucesso e Forte, São João do Bom Jardim, Córrego do Girau,
Cedro, Uva, Furado Bonito e Bareada, Goiás (GO); Decreto Não
Numerado 12196,alteração
(111) Decreto de 26 de novembro de 1996
Carnaúba, Porto (PI)
(33) Decreto de 6 de novembro de 1996
Colônia Missões, Francisco Beltrão (PR)
(14) Decreto de 5 de novembro de 1996
Engenho São João, Rio Formoso (PE)
(8) Decreto de 5 de novembro de 1996

Estância da FlorestalEstância Velha, Piratini (RS)
(92) Decreto de 25 de novembro de 1996
Estância Jupira, Sant'Ana do Livramento (RS)
(90) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Amorim Il, Buriti do Tocantins (TO)
(35) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Areia Branca, Marianópolís do Tocantins (TO)
(89) Decreto de 25 de novembro de 1996

6271

6283
6196

6176
6170
6257
6255
6198
6254

Fazenda Bagagem, São José do Povo (MT)
(15) Decreto de 5 de novembro de 1996

6177

Fazenda Boa Esperança, Aragominas (TO)
(116) Decreto de 26 de novembro de 1996

6289

Fazenda Bcnanea, Tapurah (MT)
(18) Decreto de 5 de novembro de 1996
Fazenda Bonanza III, Tapurah (MT)
(99) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Caeté I, Diamantino (MT)
(19) Decreto de 5 de novembro de 1996 .
Fazenda Califórnia, Caseara (TO)
(114) Decreto de 26 de novembro de 1996
Fazenda Canto Grande, Recursolândia (TO)
(39) Decreto de 8 de novembro de 1996
Fazenda da Barra, São José do Povo (MT)
(100) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda da Taipa, Abelardo Luz (SC)
(95) Decreto de 25 de novembro de 1996
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6180
6265
6181
6286
6203
6266
6260

6365
Fazenda Dois Corações, Aragominas (TO)
(21) Decreto de 5 de novembro de 1996
Fazenda Dois Irmãos, Bernardo Sayão (TO)
(32) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda dos Bois, Januária (MG)
(13) Decreto de 5 de novembro de 1996
Fazenda Erra, Feliz Natal (MT)
(101) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Estrela Dalva, Dois Irmãcs do Tocantins (TO)
(112) Decreto de 26 de novembro de 1996
Fazenda Furnas do Buriti; Poconé (MT)
(98) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Mirador, Rio dos Bois (TO)
(34) Decreto de 6 de novembro de 1996

6184

6195
6175
6268
6284
6264
6197

F~eza,~atividade(TO)

(82) Decreto de 21 de novembro de 1996
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Goiás (00)
(l03) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Olho D'Água, Pedro Avelino (RN)
(106) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Olinda II, Pinheiros (ES)
(96) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Padre José de Anchieta, Governador Valadares (MG)
(38) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Pericatu, Píum (TO)
(91) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Piracema, Marianópolis (TO)
(113) Decreto de 26 de novembro de 1996
Fazenda Providência 2, Bernardo Sayão (TO)
(37) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Providência 3, Bernardo Sayão (TO)
(30) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Providência 4, Bernardo Sayão (TO)
(36) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Riachão, Governador Dix-Sept Rosado (RN)
(105) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Rio Borges I, Tapurah (MT)
(31) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Rio Borges II, Tapurah (MT)
(16) Decreto de 5 de novembro de 1996

6247
6270
6273
6262
6202
6256
6285
6201
6193
6199
6272
6194
6178
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6366
Fazenda Rochedo, Planaltina (GO)
(102) Decreto de 25 de novembro de 1996

6269

Fazenda Santa Bárbara, Axixá do Tocantins (TO)
(107) Decreto de 25 de novembro de 1996

6274

Fazenda Santa Catarina 11,Nova Rosalândia (TO)
(115) Decreto de 26 de novembro de 1996

6288

Fazenda Santa Isabel, Girau do Ponciano CAL)
(94) Decreto de 25 de novembro de 1996

6259

Fazenda Santa Rita, Peabiru (PR)
(28) Decreto de 6 de novembro de 1996

6190

Fazenda São Roque, Cristinápolis (SE)
(9) Decreto de 5 de novembro de 1996

6171

Flor do Vale/Santo Amaro/Colarado, Monção (MA)
(20) Decreto de 5 de novembro de 1996

6182

Gleba Jatobá, Cáceres (MT)
(17) Decreto de 5 de novembro de 1996

6179

Jarau - Quinhão n' 1, Cantagalo (PR)
(93) Decreto de 25 de novembro de 1996

6258

Lembrança, Miguel Alves (P1)
(11) Decreto de 5 de novembro de 1996

6173

Rio Borges lll, Tapurab (MT)
(29) Decreto de 6 de novembro de 1996

6192

Serra Danta de Fora/Sitio Cabaços, -Iaguaruana (CE)
(97) Decreto de 25 de novembro de 1996

6263

Serra do Meio, Parambu (CE)
(27) Decreto de 6 de novembro de 1996

6189

Tara, União (P1)
(12) Decreto de 5 de novembro de 1996

6174

Três Marias, Governador Dix-Sept Rosado (RN)
(10) Decreto de 5 de novembro de 1996

6172

Imóvel; Utilidade pública
Santa Albertina (SP)
(44) Decreto de 11 de novembro de 1996
DESCOBRIMENTO DO BRASIL ver COMISSÃO NACIONAL PARA AS
COMEMORAÇÕES DO V CENTENÁR10 DO DESCOBRIMENTO DO
BRASIL
DIESEL ver ÓLEO DIESEL
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6208

6367
DÍVIDA MOBILIÁRIA
Estado de São Paulo; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n!!88, de 27 de novembro de 1996

6033

Estado de Sergipe; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n'! 83, de 20 de novembro de 1996

6025

E
EMBAIXADA DO BRASIL
Criação; Andorra Velha, Principado de Andorra
(71) Decreto de 19 de novembro de 1996

6236

EMBABCAÇÃO PESQUEIRA NACIONAL
Óleo diesel; Auxilio pecuniário, concessão
Medida Provis6ria n'l 1.517-3, de 29 de novembro de 1996

6016

EMPRESA DE PEQUENO PORTE ver MICROEMPRESA
EMPRESA ESTRANGEIRA
Funcionamento, autorização
MiddIe Easl Airlines Airliban SAL
(120) Decreto de 27 de novembro de 1996

6294

ENCABGOS FINANCEIROS
Administração pública; Entidade, extinção, dissolução; Lei nl! 8.931/94,
alteração
Medida Provis6ria nf! 1.489-18, de 29 de novembro de 1996

5918

ENCABGOS FINANCEIROS DA UNIÃo
Crédito suplementar
(67) Decreto de 18 de novembro de 1996

6232

Orçamento Fiscal da União; Crédito extraordinário
Medida Provis6ria nº 1.466-7, de 22 de novembro de 1996

5815

Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(54) Decreto de 14 de novembro de 1996
(62) Decreto de 18 de novembro de 1996

6218
6227

ENGENHO SÃO JOÃO, RIO FORMOSO (PE)
Interesse social, declaração
(8) Decreto de 5 de novembro de 1996

6170
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6368
ENSINO PROFISSIONALIZANTE DO 'lf' GRAU
Estudante, estágio; Decreto n!! 87.497/82, e Lei n!! 6.494/77, alteração
Decreto n!!2.080, de 26 de novembro de 1996

6153

ENSINO SUPERIOR

Estudante, estágio; Decreto n' 87.497/82, e Lei n' 6.494177, alteração
Decreto nº 2.080, de 26 de novembro de 1996

6153

EQUIPAMENTOS

Aquisição; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), isenção
Medida Provisória nº 1.508-11, de 13 de novembro de 1996

5803

ESTADO DE SANTA CATARINA

Cargo em comissão; Vencimentos, fixação de valores; Lei n!! 7.802189
(SC), alteração
Resolução nº 81, de 19 de novembro de 1996

6024

Servidores Civil e Militar, ativo e inativo; Vencimentos, reajuste; Lei nl!
7.588/89 (SC), alteração
Resolução nº 81, de 19 de novembro de 1996

6024

ESTADO DE SÃO PAULO
Letra Financeira do Tesouro (CLFTSP), emissão; Dívida mobiliária
Resolução nl.! 88, de 27 de novembro de 1996
Município de Santo André; Código Tributário; Lei
Resolução nl.! 80, de 19 de novembro de 1996

n2

6033

3.999172, alteração

Operação financeira; Empréstimo externo; Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM); Programação de Reequipamento da Malha Ferroviária da Região Metropolitana do Estado de São Paulo; União
Federal, garantia
Resolução n'.! 85, de 22 de novembro de 1196
,..

6023

6027

ESTADO DE SERGIPE
Letra Financeira do Tesouro (LFI'SE), emissão; Divida mobiliária
Resolução nl.! 83, de 20 de novembro de 1996

6025

ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS
Orçamento da União; Crédito suplementar
(76) Decreto de 19 de novembro de 1996

6240

ESTÃNCIA DA FLORESTAlESTÃNCIA VELHA, PIRATINI (RS)
Interesse social, declaração
(92) Decreto de 25 de novembro de 1996
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6257

6369
ESTÂNCIA JUPIRA
Interesse social, declaração
(90) Decreto de 25 de novembro de 1996

6255

ESTUDANTE
Ensino Superior e Ensino profissionalizante do 22 grau e supletivo;
Decreto n" 87.497/82 e Lei ns 6.494177, alteração
Decreto n Q 2.080, de 26 de novembro de 1996

6153

ESTUDANTE DE FARMÁCIA ver ESTUDANTE DE MEDICINA
ESTUDANTE DE MEDICINA
Lei de Prestação do Serviço Militar, regulamento; Decreto n" 63.704168
Decreto n'l2.057, de 4 de novembro de 1996

6052

ESTUDANTE DE ODONTOLOGIA ver ESTUDANTE DE MEDICINA
ESTUDANTE DE VETERINÁRIA ver ESTUDANTE DE MEDICINA
EX-COMBATENTE
Auxilio-Funeral, disposição
Medida Provisória n" 1.492-16, de 29 de novembro de 1996

5930

F
FARMAc!1:UTICOS
Lei de Prestação de Serviço Militar, regulamento; Decreto n' 63.704168,
alteração
Decreto nº 2.057, de 4 de novembro de 1996

6052

FAZENDA AMORIM lI, BURITI DO TOCANTINS (TO)
Interesse social, declaração
(35) Decreto de 6 de novembro de 1996

6198

FAZENDA AREIA BRANCA, MARlANÓPOLIS DO TOCANTINS (TO)
Interesses social, declaração
(89) Decreto de 25 de novembro de 1996

6254

FAZENDA BAGAGEM, SÃO JOSÉ DO POVO (MT)
Interesse social, declaração
(15) Decreto de 5 de novembro de 1996

6177

FAZENDA BOA ESPERANÇA, ARAGOMINAS (GO)
Interessse social, declaração
(116) Decreto de 26 de novembro de 1996

6289
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6370
FAZENDA BONANZA, TAPURAH (MT)

Interesse social, declaração
(18) Decreto de 5 de novembro de 1996

6180

FAZENDA BONANZA I1I, TAPURAH (MT)

Interesse social, declaração
(99) Decreto de 25 de novembro de 1996

6265

FAZENDA CAETÉ I, DIAMANTINO (MT)

Interesse social, declaração
(19) Decreto de 5 de novembro de 1996

6181

FAZENDA CALIFÓRNIA, CASEARA (TO)

Interesse social, declaração
(114) Decreto de 26 de novembro de 1996

6286

FAZENDA CANTO GRANDE, RECURSOLÂNDIA (TO)
Interesse social, declaração
(39) Decreto de 8 de novembro de 1996

6203

FAZENDA DA BARRA, SÃO JOSÉ DO POVO (MT)
Interesse social, declaração
(100) Decreto de 25 de novembro de 1996

6266

FAZENDA DA TAIPA, ABELARDO LUZ (SC)
Interesse social, declaração
(95) Decreto de 25 de novembro de 1996

6260

FAZENDA DOIS CORAÇÕES, ARAGOMINAS (TO)
Interesse social, declaração
(21) Decreto de 5 de novembro de 1996

6184

FAZENDA DOIS IRMÃOS, BERNABDO SAYÃO (TO)
Interesse social, declaração
(32) Decreto de 6 de novembro de 1996

6195

FAZENDA DOS BOIS, JANUÁRIA (MG)

Interesse social, declaração
(13) Decreto de 5 de novembro de 1996

6175

FAZENDA ENA, FELIZ NATAL (0)

Interesse social, declaração
(101) Decreto de 25 de novembro de 1996
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6268

6371
FAZENDA ESTRELA DALVA, DOIS IRMÃos DO TOCANTINS (TO)
Interesse social, declaração
(112) Decreto de 26 de novembro de 1996

6284

FAZENDA FURNAS DO BURITIS, roooxé (MT)
Interesse social, declaração
(98) Decreto de 25 de novembro de 1996

6264

FAZENDA MIRADOR, RIO DOS BOIS (TO)
Interesse social, declaração
(34) Decreto de 6 de novembro de 1996

6197

FAZENDA NOSSA SENBORA APARECIDA, GOIÁS (GO)
Interesse social, declaração
(103) Decreto de 25 de novembro de 1996

6270

FAZENDA OLHO D'ÁGUA, PEDRO AVELINO (RN)
Interesse social, declaração
(106) Decreto de 25 de novembro de 1996

6273

FAZENDA OLINDA lI, PINBEIROS (ES)
Interesse social, declaração
(96) Decreto de 25 de novembro de 1996

6262

FAZENDA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, GOVERNADOR VALADARES
(MG)

Interesse social, declaração
(38) Decreto de 6 de novembro de 1996

6202

FAZENDA PERICATU, PIUM (TO)
Interesse social, declaração
(91) Decreto de 25 de novembro de 1996

6256

FAZENDA PIRACEMA, MARIANÓPOLIS (TO)
Interesse social, declaração
(113) Decreto de 26 de novembro de 1996

6285

FAZENDA PROVIDÉNCIA 2, BERNARDO SAYÃO (TO)
Interesse social, declaração
(37) Decreto de 6 de novembro de 1996

6201

FAZENDA PROVIDÉNCIA 3, BERNARDO SAYÃO (TO)
Interesse social, declaração
(30) Decreto de 6 de novembro de 1996

6193
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6372
FAZENDA PROVIDÊNCIA 4, BERNARDO SAYÃO (TO)

Interesse social, declaração
(36) Decreto de 6 de novembro de 1996

_.............................................

6199

FAZENDA RIACHÃO, GOVERNADOR DIX-8EPT ROSADO (RN)

Interesse social, declaração
(105) Decreto de 25 de novembro de 1996

6272

FAZENDA RIO BORGES I, TAPURAH (MT)

Interesse social, declaração
(31) Decreto de 6 de novembro de 1996

6194

FAZENDA RIO BORGES lI, TAPURAH (MT)

Interesse social, declaração
(16) Decreto de 5 de novembro de 1996
FAZENDA ROCHEDO, PLANALTINA (GO)
Interesse social, declaração
(102) Decreto de 25 de novembro de 1996

6178

6269

FAZENDA SANTA BÁRBARA, AXIXÁ DO TOCANTINS (TO)

Interesse social, declaração
(107) Decreto de 25 de novembro de 1996

6274

FAZENDA SANTA CATARINA n, NOVA ROSALÃNDIA (TO)

Interesse social, declaração
(115) Decreto de 26 de novembro de 1996

6288

FAZENDA SANTA IZABEL, GIRAU DO PONCIANO (AL)

Interesse social, declaração
(94) Decreto de 25 de novembro de 1996

6259

FAZENDA SANTA RITA, PEABIRU (PR)

Interesse social, declaração
(28) Decreto de 6 de novembro de 1996

6190

FAZENDA SÃO ROQUE, CRISTINÃPOLIS (SE)

Interesse social, declaração
(9) Decreto de 5 de novembro de 1996

6171

FAZENDA, NATIVIDADE (TO)

Interesse social, declaração
(82) Decreto de 21 de novembro de 1996
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6247

6373
FISCAUZAÇÃO DE PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO E DOS ESTABELECIMENTOS QUE OS FABRIQUEM E10U COMERCIEM

Regulamento; Decreto n 2 1.662195, alteração
Decreto n!!2.062, de 7 de novembro de 1996

6056

FLOR DO VALE/SANTO AMARO/COLORADO, MONÇÃO (MA)

Interesse social, declaração
(20) Decreto de 5 de novembro de 1996

6182

FORÇAS ARMADAS

Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação
Medida Prouieória n' 1.492-16, de 29 de novembro de 1996

5930

Militar, remuneração; Lei n'il 8.237.191, alteração
Medida Provis6ria n' 1.492-16, de 29 de novembro de 1996...................

5930

FUNÇÃO GRATIFICADA

Estatuto e Quadro Demonstrativo, aprovação; Fundação Alexandre de
Gosmão
Decreto n' 2.071, de 13 de novembro de 1996

6102

Estrntora Regimental e Quadro Demoostrativo, aprovação
Instituto BI3llileiro de Turismo (Embratur)
Decreto n' 2.079, de 26 de novembro de 1996

6143

Ministério das Comunicações

Decreto n' 2.048, de 29 de ootubro de 1996
Publicado no DO de 30 de outubro de 1996 e retificado no DO de 14
de novembro de 1996
MIoistério das Comunicações, Decreto nO 2.048/96, alteração
Decreto n' 2.073, de 14 de novembro de 1996
Minislério das Relações Exteriores
Decreto nº 2.070, de 13 de novembro de 1996
Quantitativo; Administração pública
Medida Provis6ria n' 1.491-16, de 29 de novembro de 1996............

6319
6119
6070
5927

FUNDAÇÃO ABíLIO ALVES MARQUES, BEBEDOURO (SP)

Utilidade pública, declaração
(46) Decreto de 12 de novembro de 1996

6210

FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃo

Cargo em comissão; Função gratificada; Estatuto e Quadro Demonstrativo, aprovação
Decreto n~ 2.071, de 13 de novembro de 1996

6102
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6374
FUNDAÇÃO CASIMIEO MONTENEGRO FILHO, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(46) Decreto de 12 de novembro de 1996 .. ~................................................

6210

FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIEO PARA A INFÂNCIA E ADOLESC];:NCIA(FCBIA)
Acervo patrimonial mobiliário, transferência; Ministério da Justiça

Decreto nº 2.059, de 5 de novembro de 1996

6053

FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, ANTONINA
(PR)

Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Fundação Redentorista
de Comunicações Sociais
(57) Decreto de 18 de novembro de 1996

6221

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO MENOBlPE
Utilidade pública, restabelecimento

(45) Decreto de 12 de novembro de 1996

6209

FUNDAÇÃO DONATO PASCHOAL DE BENEME~NCIA E PRESERVAçÃO DA CULTURA E MEIO AMBIENTE, CAMPINAS (SP)
Utilidade pública, declaração

(24) Decreto de 6 de novembro de 1996

6187

FUNDAÇÃO FREI JOÃO BATISTA VOGEL - OFM, ANÁPOLIS (GO)

Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(6) Decreto de 4 de novembro de 1996

6168

FUNDAÇÃO FREI JOÃO RATISTA VOGEL - OFM, CATALÃO (GO)

Ftadliodiflusãoj serviço,concessão, renovação
(2) Decreto de 4 de novembro de 1996

6164

FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONlCI, BOITUVA (SP)

Utilidade pública, declaração
(24) Decreto de 6 de novembro de 1996

'.

6187

Rede Ferroviária S.A.; União Federal, pagamento de dívidas, subrogação; Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Medida Provisória n g 1.529, de 19 de novembro de 1996

5766

FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL (REFER)
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6375
FUNDAÇÃO REDENTORISTA DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS, ANTONINACPR)

Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Fundação Cultural Nossa Senhora do Rosário
(57) Decreto de 18 de novembro de 1996

6221

FUNDAÇÃO SOS PRÓ-MATA ATLÃNTICA, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(46) Decreto de 12 de novembro de 1996

6210

FUNDAÇÃO VÓ-ITA, ARRAIAS (TO)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 12 de novembro de 1996

6211

FUNDAÇÃO WALDEMAR ALCÃNTARA, FORTALEZA (CE)
Utilidade pública. declaração
(46) Decreto de 12 de novembro de 1996

6210

FUNDAÇÃO WALDEVINO VIEIRA DE SOUZA, BALNEÁRIO CAMBORIÚ
(SC)

Utilidade pública, declaração
(128) Decreto de 29 de novembro de 1996

6302

FUNDO DA MARINHA MERCANTE (FMM)

Legislação, alteração
Medida Provisória n fl 1.501-16, de 29 de novembro de 1996

5994

Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
Medida Provisória nf! 1,471-26, de 22 de novembro de 1996

5825

Recursos, utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Lloydbrás)
Medida Provisória nº 1.469-12, de 22 de novembro de 1996

5818

FbNDO DE AMPARO AO TRABAIJiADOR (FAT)

Legislação, alteração; Lei n 2 8.019/90, alteração
Medida Provisória nº 1.475·21, de 22 de novembro de 1996

5848

Recursos, alocação; Sistema Único de Saúde (sus)
Medida Provisória nf! 1.494-13, de 7 de novembro de 1996

5779

Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
Medida Provisória nº 1.471~26, de 22 de novembro de 1996

5825
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6376
FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARWS (FCVS)
Funcionamento; Legislação
Medida Provisória nª 1.493-12, de 29 de novembro de 1996

5937

Funcionamento; Legislação; Decreto-Lei nl!2.406/88, alteração
Medida Provisória nº 1.520-2, de 22 de novembro de 1996

5885

FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL (FESR)
Funcionamento; Legislação
Medida Provisória nº 1.493-12, de 29 de novembro de 1996

5937

FUNDO DA GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
Débito; Dívida ativa, inscrição; Lei nl! 8.844194, alteração
Medida Provisória nº 1,478-18, de 22 de novembro de 1996

5858

Normas; Lei nl.! 8.036/90, alteração
Medida Provisória nº 1,478-18, de 22 de novembro de 1996

5858

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PISIPASEP
Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
Medida Provisória nº 1.471-26, de 22 de novembro de 1996

5825

FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
(FUNTREDE)
Funcionamento; Legislação
Medida Provisória nº 1.493-12, de 29 de novembro de 1996

5937

FUNDO NACIONAL DE CULTURA
Alteração; Lei nº 8.313/91
Lei nº 9.312, de 5 de novembro de 1996

.

5713

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (FND)
Nota do Tesouro Nacional; Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás)
Decreto nº 2.083, de 28 de novembro de 1996

6159

G
GATOS I, RIO FORMOSO (BA)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Decreto nº 2.061, de 5 de novembro de 1996
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6055

6377
GLEBA JATOBÁ, CÁCERES (MT)

Interesse social, declaração
(17) Decreto de 5 de novembro de 1996

6179

GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET)

Criação; Militar; Forças Armadas
Medida Provisória nº 1.492-16, de 29 de novembro de 1996

5942

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO
Criação; Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária
Medida Provisória n!!1.496-24. de 29 de novembro de 1996

5942

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VÓO
Criação; Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego (Dacta)
Medida Provisória nº 1.496-24, de 29 de novembro de 1996

5942

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDP)

Criação; Atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento
Medida Provisória nº 1.497-25, de 30 de novembro de 1996

5945

GRUPO ASSISTENCIAL E PROMOCIONAL SÃO JANUÁRIO, SÃO PAULO
(SP)
Utilidade pública, declaração
(118) Decreto de 27 de novembro de 1996

6291

GRUPO-DEFESA AÉREA E CONTROLE DO TRÁFEGO (DACTA)
Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, criação
Medida Provisória nº 1.496-24, de 29 de novembro de 1996 ........

5942

H
HIV
Portadores; Medicamentos, distribuição gratuita
Lei nº 9.313, de.Lâ de novembro de 1996

5714

I
IMÓVEL
Interesse social; Reforma agrária
Bom Sucesso dos Militares, Governador Díx-Sept Rosado (RN)
(104) Decreto de 25 de novembro de 1996
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6378
Bom Sucesso e Forte, São João do Bom Jardim, Córrego do Giran,
Cedro, Uva, Furado, Bonito e Bareada, Goiás (GO); Decreto Não
Numerado 12196, alteração
(111) Decreto de 26 de novembro de 1996
Carnaúba, Porto (PI)
(33) Decreto de 6 de novembro de 1996
Colônia Missões, Francisco Beltrão (PR)
(14) Decreto de 5 de novembro de 1996
Engenho São João, Rio Formoso (PE)
(8) Decreto de 5 de novembro de 1996
Estância da Floresta/Estância Velha, Piratini (RS)
(92) Decreto de 25 de novembro de 1996
Estância Jupira, Sant'Ana do Livramento (RS)
(90) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Amorim lI, Buriti do Tocantins (TO)
(35) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Areia Branca, Marianópolis do Tocantins (TO)
(89) Decreto de 24 de novembro de 1996
Fazenda Bagagem, São José do Povo (MT)
(15) Decreto de 5 de novembro de 1996
Fazenda Boa Esperança, Aragominas (TO)
(116) Decreto de 26 de novembro de 1996
Fazenda Bonanza, Tapurah em)
(18) Decreto de 5 de novembro de 1996
Fazenda Bonanza Il'l, Tapurah (MT)
(99) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Caetá I, Diamantino (MT)
(19) Decreto de 5 de novembro de 1996
Fazenda Califórnia, Caseara (TO)
(114) Decreto de 26 de novembro de 1996
Fazenda Canto Grande, Recursolândia (TO)
(39) Decreto de 8 de novembro de 1996
Fazenda da Barra, São José do Povo (MT)
(100) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda da Taipa, Abelardo Luz (SC)
(95) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Dois Corações, Aragomínas (TO)
(21) Decreto de 5 de novembro de 1996
Fazenda Dois Irmãos, Bernardo Sayão (TO)
(32) Decreto de 6 de novembro de 1996
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6283
6196
6176
6170
6257
6255
6198
6254
6177
6289
6180
6265
6181
6286
6203
6266
6260
6184
6195

6379
Fazenda dos Bois, Januária (MG)
(13) Decreto de 5 de novembro de 1996
Fazenda Ena, Feliz Natal CMT)
(101) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Estrela Dalve, Dois Irmãos do Tocantins (TO)
(112) Decreto de 26 de novembro de 1996
Fazenda Furnas do Burití, Poconé (MT)
(98) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Mirador, Rio dos Bois (TO)
(34) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Gciés eGO)
(103) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Olho D'Água, Pedro Avelino (RN)
(106) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Olinda Il, Pinheiros (ES)
(96) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Padre José de Anchieta, Governador Valadares (MG)
(38) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Pericatu, Pium (TO)
(91) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Piracema, Marian6polis (TO)
(113) Decreto de 26 de novembro de 1996
Fazenda Providência 2, Bernardo Sayão (TO)
(37) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Providência 3, Bernardo Sayão (TO)
(30) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Providência 4, Bernardo Sayão (TO)
(36) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Riachão, Governador Dix-Sept Rosado (RN)
(105) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Rio Borges I, Tapurah (MT)
(31) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Rio Borges Il, Tapurah (MT)
(16) Decreto de 5 de novembro de 1996
Fazenda Rochedo, Planaltina (GO)
(102) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Santa Bárbara Axixá do Tocantins (TO)
(107) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Santa Catarina Il, Nova Rosalândia (TO)
(115) Decreto de 26 de novembro de 1996

6175
6268
6284
6264
6197
6270
6273
6262
6202
6256
6285
6201
6193
6199
6272
6194
6178
6269
6274
6288
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6380
Fazenda Santa Izabel, Giran do Ponciano (AL)
(94) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Santa Rita, Peabiru. (PR)
(28) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda São Roque, Cristinápolis (SE)
(9) Decreto de 5 de novembro de 1996
Firmeza, Natividade (TO)
(82) Decreto de 21 de novembro de 1996
Flor do Vale/Santo Amaro/Colorado, Monções (MA)
(20) Decreto de 5 de novembro de 1996
Gleba -Iatobá, Cãceres (MT)
(17) Decreto de 5 de novembro de 1996
Jarau - Quinhão n<;! 1, Cantagalo (PR)
(93) Decreto de 25 de novembro de 1996
Lembrança, Miguel Alves (PI)
(11) Decreto de 5 de novembro de 1996
Rio Borges lII, Tapurah (MT)
(29) Decreto de 6 de novembro de 1996
Santa Albertina (SP)
(44) Decreto de 11 de novembro de 1996
Serra Danta de Fora/Sítio Cabaços, Jaguaruana (CE)
(97) Decreto de 25 de novembro de 1996
Serra do Meio, Parambu (CE)
(27) Decreto de 6 de novembro de 1996
Tara, União (PI)
(12) Decreto de 5 de novembro de 1996
Três Marias, Governador Dix-Sept Rosado (RN)
(10) Decreto de 5 de novembro de 1996
Patrimônio da União Federal, Registro; Mossor6 (RN)
(51) Decreto de 13 de novembro de 1996
Servidão administrativa; Utilidade pública
Pratápolis e Fortaleza de Minas (MG)
(43) Decreto de 11 de novembro de 1996
Resende (RJ)
(58) Decreto de 18 de novembro de 1996
Publicado no DO de 19 de novembro de 1996
Retificado no DO de 21 de novembro de 1996

6259
6190
6171
6247

6182
6179
6258
6173
6192
6202
6263
6189
6174
6172
6215

6206

6222
6319

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Isenção
Informática, bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória nl'! 1.509-10, de 13 de novembro de 1996
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5805

6381
Redução
Decreto nº 2.072, de 13 de novembro de 1996.
Medida Provisória nº 1.483-19, de 29 de novembro de 1996

6110
5896

IMPOSTO DE RENDA
Acionista de Empresa, legislação; Lei n" 7.713/88, alteração
Resolução nº 82, de 19 de novembro de 1996
Publicada no DO de 19 de novembro de 1996
Republicada no DO de 22 de novembro de 1996

6024
6313

Legislação, alteração
Lei nº 9.316, de 22 de novembro de 1996
Medida Provisória nº 1.506-6, de 13 de novembro de 1996

5726
5798

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Crédito presumido
Medida Provisória n~ 1.484-27, de 22 de novembro de 1996

5881

Informática; Bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória nº 1.509-10, de 13 de novembro de 1996

5805

Isenção
Equipamento; Máquinas; Aparelho; Instrumento
Medida Provisória n~ 1.508-11, de 13 de novembro de 1996

5803

IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Comprovação de regularidade, dispensa; Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)
Medida Provisória n~ 1.521-1, de 7 de novembro de 1996

5784

Pagamento de dívida; Títulos da Divida Agrária
Medida Provisória n~ 1.528, de 19 de novembro de 1996

5753

INCRA ver INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
INFORMÁTICA
Bens de; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), isenção; Imposto
de Importação, isenção; Tribunal Superior Eleitoral
Medida Provisória nº 1.509-10, de 13 de novembro de 1996

5805

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE GASTROENTEROLOGIA, SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração; Revogação
(49) Decreto de 13 de novembro de 1996

.

6213

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6351-6414, novo 1996

6382
Utilidade púbica, restabelecimento
(50) Decreto de 13 de novembro de 1996

6214

INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO (EMBRATUR)
Cargo em Comissão; Função gratificada, aprovação
Decreto nº 2.079, de 26 de novembro de 1996

6143

INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE EXCEPCIONALIDADE,
CURITIBA (PR)
Utilidade pública, declaração
(128) Decreto de 29 de novembro de 1996

6302

INSTITUTO DOM BARRETO, TERESINA (PI)
Utilidade pública, declaração
(46) Decreto de 12 de novembro de 1996

6210

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
(INCRA)
Orçamento Fiscal da União; Crédito extraordinário
Medida Provisória nº 1.467-7, de 22 de novembro de 1996
(78) Decretode 26 de novembro de 1996. Publicado no DO de 27 de agosto
de 1996 e republicado no DO de 4 de novembro de 1996

5816

6314

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
Rede Ferroviária Federal S.A; União Federal, pagamento de dívidas,
subrogação; Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social (Refer)
Medida Provis6ria nº 1.529, nl! 1.529, de 19 de novembro de 1996

5766

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BRASíLIA (ITR), BRASíLIA (DF)
Utilidade pública, declaração
(46) Decreto de 12 de novembro de 1996

6210

INSTRUMENTO ver EQUIPAMENTOS
INTERESSE DO GOVERNO BRASILEIRO
Reconhecimento; Aumento de Capital; Banco de Crédito Real de Minas
Gerais S.A.
(7) Decreto de 4 de novembro de 1996

6169

INTERESSE PúBLICO
Contrato por tempo determinado; Serviço público; Lei nl! 8.745/93, alteração
Medida Provisória nº 1.505-9, de 29 de novembro de 1996
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6351-6414, novo 1996

6006

6383
INTERESSE SOCIAL

Declaração
Bom Sucesso dos Militares. Governador Dix-Sept Rosado CRN)
(104) Decreto de 25 de novembro de 1996

6271

Bom Sucesso e Forte, São João do Bom Jardim, Córrego do Girau,

Cedro, Uva, Furado Bonito e Bareada, Goiás (GO); Decreto Não
Numerado 12196. alteração
(111) Decreto de 26 de novembro de 1996

6283

Carnaúba, Porto (P!)
(33) Decreto de 6 de novembro de 1996

6196

Colônia Missões, Francisco Beltrão (PR)
(14) Decreto de 5 de novembro de 1996

6176

Engenho São João, Rio Formoso (PE)
(8) Decreto de 5 de novembro de 1996

6170

Estância da FlorestalEstancia Velha, Piratini (RS)
(92) Decreto de 25 de novembro de 1996
Estância Jupira, Sant'Ana do Livramento (RS)
(90) Decreto de 25 de novembro de 1996

6257
..
6255

Fazenda Amorim 11,Buriti do Tocantins (TO)
(35) Decreto de 6 de novembro de 1996

6198

Fazenda Areia Branca, Marianópolis do Tocantins (TO)
(89) Decreto de 25 de novembro de 1996

6254

Fazenda Bagagem, São José do Povo (MT)
(15) Decreto de 5 de novembro de 1996

6177

,......................

Fazenda Boa Esperança, Aragominas (TO)
(116) Decreto de 26 de novembro de 1996

6289

Fazenda Bonanza, Tapurah (MT)
(18) Decreto de 5 de novembro de 1996

6180

Fazenda Bonanza lII, Tapurah (MT)
(99) Decreto de 25 de novembro de 1996

6265

Fazenda Caeté I, Diamantino (MT)
(19) Decreto de 5 de novembro de 1996

6181

Fazenda Califórnia, Caseara (TO)
(114) Decreto de 26 de novembro de 1996

6286

Fazenda Canto Grande, Recursolândia (TO)
(39) Decreto de 8 de novembro de 1996

6203

Fazenda da Barra, São José do Povo (MT)
(100) Decreto de 25 de novembro de 1996

6266
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6384
Fazenda da Taipa, Abelardo Luz (SC)
(95) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Dois Corações, Aragominas (TO)
(21) Decreto de 5 de novembro de 1996
Fazenda Dois Irmãos, Bernardo Sayão (TO)
(32) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda dos Bois, -Ianuária (MG)
(13) Decreto de 5 de novembro de 1996
Fazenda Ena, Feliz Natal (MT)
(101) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Estrela Dalva, Dois Irmãos do Tocantins (TO)
(112) Decreto de 26 de novembro de 1996
Fazenda Fumas do Buriti, Poconé (MT)
(98) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Mirador, Rio dos Bois (TO)
(34) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Goiás (GO)
(103) Decreto de 25 de novembro de 1996

6260
6184
6195

6175
6268
6284
6264
6197
6270

Fazenda Olho D'Água, Pedro Avelino (RN)
(106) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Olinda lI, Pinheiros (ES)
(96) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Padre José de Anchieta, Governador Valadares (MG)
(38) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Pericatu, Pium (TO)
(91) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Piracema, Marianópolis (TO)
(113) Decreto de 26 de novembro de 1996
Fazenda Providência 2, Bernardo Sayão (TO)
(37) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Providência 3, Bernardo Sayão (TO)
(30) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Providência 4, Bernardo Sayão (TO)
(36) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Ríachão, Governador Dix-Sept Rosado (RN)
(105) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Rio Borges l, Tapurah (MT)
(31) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Rio Borges Il, Tapurah (MT)
(16) Decreto de 5 de novembro de 1996
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6273
6262
6202
6256
6285
6201
6193
6199
6272
6194
6178

6385
Fazenda Rochedo, Planaltina (GO)
(102) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Santa Bárbara, Axixá do Tocantins (TO)
(107) Decreto de 25 de novembro de 1996

Fazenda Santa Catarina Il, Nova Rosalândia (TO)
(115) Decreto de 26 de novembro de 1996
Fazenda Santa Izabel, Girau do Ponciano (AL)
(94) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Santa Rita, Peabiru (PR)
(28) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda São Roque, Cristinápolis (SE)
(9) Decreto de 5 de novembro de 1996
Firmeza, Natividade (TO)
(82) Decreto de 21 de novembro de 1996
Flor do Vale/Santo Amaro/Celerado, Monção (MA)
(20) Decreto de 5 de novembro de 1996
Gleba Jatobá, Cáceres (MTl
(17) Decreto de 5 de novembro de 1996
Jarau-Quinhão n" 1, Cantagalo (PR)
(93) Decreto de 25 de novembro de 1996
Lembrança, Miguel Alves (PI)
(U) Decreto de 5 de novembro de 1996
Rio Borges IH, Tapurah (MT)
(29) Decreto de 6 de novembro de 1996
Serra Danta de Fora/Sítio Cabaços, Jaguaruana (CE)
(97) Decreto de 25 de novembro de 1996
Serra do Meio, Parambu (CE)
(27) Decreto de 6 de novembro de 1996
Tara, União (PI)
(12) Decreto de 5 de novembro de 1996
Três Marias, Governador Dix-Sept Rosado (RN)
(10) Decreto de 5 de novembro de 1996

6269
6273
6288
6259
6190
6171
6247
6182
6179
6258
6173
6192
6263
6189
6174
6172

IRAPÉ, RIO JEQUITINHONHA (MG)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatlzaçãc (PND)
Decreto n'l2.061, de 5 de novembro de 1996

6055

ISONOMIA SALARIAL
Servidor público civil
Medida Provisória n'l 1.474-29, de 22 de novembro de 1996

5837
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6386

J
JARAU-QUINHÃO N" 1, CANTAGALO (PR)

Interesse social, declaração
(93) Decreto de 25 de novembro de 1996

6258

JUBA ZERO, RIO JUBA (MT)

Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Decreto n Q 2.061, de 5 de novembro de 1996

6055

JUSTiÇA DO TRABALHO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(61) Decreto de 18 de novembro de 1996

6226

JUSTiÇA ELEITORAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(61) Decreto de 18 de novembro de 1996

6226

JUSTiÇA MILITAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(61) Decreto de 18 de novembro de 1996

6226

L
LEI DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR PELOS ESTUDANTES DE
MEDICINA, FARMÁClA, ODONTOLOGlA E VETERINÁRlA E PELOS MÉDICOS, FARMACÊ:UTICOS, DJ>NTISTAS E VETERINÁRIOS

Regulamento; Decreto n2 63.704168, alteração
Decreto nº 2.057, de 4 de novembro de 1996

6052

LEI DOS QUINTOS

Extinção; Servidor público civil; Décimos, criação; Leis nss 8.112/90 e
8.911194, alteração
Medida Provisória n Q 1.480-24, de 22 de novembro de 1996

5861

LEMBRANÇA, MIGUEL ALVES (PI)

Interesse social, declaração
(11) Decreto de 5 de novembro de 1996

6173

LETRA FINANCEIRA DO TESOURO

Emissão
Dívida mobiliária, Estado de São Paulo
Resolução n Q 88, de 27 de novembro de 1996

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6351-6414, novo 1996

6033

6387
Dívida mobiliária, Estado de Sergipe
Resolução n Q 83, de 20 de novembro de 1996
Precatório, liquidação
Município de Osasco (SP) (LFTMO)
Resolução nº 16, de 22 de março de 1996
Publicada no DO de 22 de março de 1996 e republícada no DO
de 27 de novembro de 1996
'

6025

6311

LICITAÇÃO
Administração Pública; Lei n" 8.666193, alteração
Medida Provisória n'11.500-17, de 29 de novembro de 1996

5992

LIVRO DOS HERÓIS DA PÁTRIA
Zumbi dos Palmares, introdução
Lei n'19.315, de 20 de novembro de 1996

5726

M
MANDATO CLASSISTA
Licença para desempenho, regulamentação; Lei nl!8.112190, alteração
Decreto nº 2.066. de 12 de novembro de 1996

6066

MÁQUINA ver EQUIPAMENTOS
MÉDICOS
Lei de Prestação de Serviço Militar, regulamento; Decreto n" 63.704/68,
alteração
Decreto n 2 2.057, de 4 de novembro de 1996

6052

MENSALIDADE ESCOLAR
Valor total anual
Medida Provis6ria n 21.477-30, de 22 de novembro de 1996

5852

MERCADO DE CAPITAIS
Normas; Lei n 2 4.728165, alteração
Medida Provis6ria n 21.464-15, de 22 de novembro de 1996

5814

MERCOSUL
Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil,
Comercial e Trabalhista e Administrativa, promulgação
Decreto n 2 2.067, de 12 de novembro de 1996

6067

MERCOSUL ver COMISSÃO DE COMÉRCIO DO MERCADO COMUM
DO SUL
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6351-6414, novo 1996

6388
MERCOSUL ver também COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO
MERCOSUL
MICROEMPRESA

Regime Tributário, disposição
Medida Provisória n!!1.526, de 5 de novembro de 1996
Publicada no DO de 6 de novembro de 1996
Retificada no DO de 13 de novembro de 1996

,...................

5729
6318

Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), criação
Medida Provisória n!!1.526, de 5 de novembro de 1996

5729

MIDALE EAST AIRLINES AIRLIBAN SAL

Empresa brasileira; Funcionamento, autorização
(120) Decreto de 27 de novembro de 1996

.

6294

Estado de Santa Catarina; Vencimento, reajuste; Lei n" 7.588/89 (SC),
alteração
Resolução nº 81, de 19 de novembro de 1996

6024

Estatuto, Lei nº 6.880/80, alteração
Medida Provisória nº 1.492-16, de 29 de novembro de 1996

5930

Gratificação de Condição Especial, de Trabalho (GCET), criação; Forças
Armadas
Medida Provisória nº 1.492-16, de 29 de novembro·de 1996

5930

Remuneração; Forças Armadas; Lei nº 8.237/91, alteração
Medida Provisória n'l 1.492-16, de 29 de novembro de 1996

5930

MILITAR

MILITAR REFORMADO

Cargo ou emprego, nomeação; Prorrogação de prazo; Decreto n2 2.027/96,
alteração
Decreto nº 2.068, de 12 de novembro de 1996

6068

MINERAÇÃ ver CÓDIGO DE MINERAÇÃO
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMADO ESTADO

Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(121) Decreto de 27 de novembro de 1996

.

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(123) Decreto de 27 de novembro de 1996
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6351-6414, novo 1996

6294
6296

6389
Remanejamento
Ministério Extraordinário dos Esportes
Decreto nº 2.058, de 5 de novembro de 1996

6053

Remanejamento, prorrogação de prazo; Decreto n'} 1. 778/96; Ministério
da Justiça
Decreto n fl 2.060, de 5 de novembro de 1996

6054

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
Oficial-general; Cargo privativo
(129) Decreto de 29 de novembro de 1996

6303

Orçamento da União; Crédito suplementar
(76) Decreto de 19 de novembro e 1996

6240

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA

Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização, criação
Medida Provisória nº 1.496-24, de 29 de novembro de 1996

5942

Orçamento Fiscal da União; Crédito Suplementar
(83) Decreto de 21 de novembro de 1996
(88) Decreto de 21 de novembro
(125) Decreto de 27 de novembro de 1996

6248
6253
6298

MINISTÉRIO DA CI/lNCIA E TECNOLOGIA

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(65) Decreto de 18 de novembro de 1996

6230

MINISTÉRIO DA CULTURA

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(80) Decreto de 15 de outubro de 1996
Publicação no DO de 16 de outubro de 1996 e republicado no DO de 19
de novembro de 1996
Retificado no DO de 25 de novembro de 1996

6314
6320

Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(86) Decreto de 21 de novembro de 1996

6251

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(84) Decreto de 21 de novembro de 1996
;.........

6249

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(78) Decreto de 18 de novembro de 1996
(79) Decreto de 20 de novembro de 1996

6243
6244

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6351-6414, novo 1996

6390
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Cargo em comissão, criação
Medida Provis6ria n!! 1.472-31, de 22 de novembro de 1996

5829

Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(62) Decreto de 18 de novembro de 1996

6227

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(126) Decreto de 27 de novembro de 1996

6299

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Acervo patrimonial mobiliário, transferência; Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (FCBIA)
Decreto nº 2.059, de 5 de novembro de 1996

6053

Cargo em comissão, remanejamento, prorrogação de prazo; Decreto
n' 1.778196
Decreto nº 2.060, de 5 de novembro de 1996
;......................

6054

Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
Decreto de 18 de novembro de 1996

6225

(60)

MINISTÉRIO DA MARINHA
Orçamento da União; Crédito suplementar

(76) Decreto de 19 de novembro de 1996

6240

Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(70) Decreto de 18 de novembro de 1996

6235

MINISTÉRIO DA PREVID~NCIA E ASSIST~NCIA SOCIAL
Cargo em comissão
Remanejamento, prorrogação de prazo
Decreto nº 2.084. de 29 de novembro de 1996

6160

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(26) Decreto de 6 de novembro de 1996
(66) Decreto de 18 de novembro de 1996

6188
6231

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Cargo em comissão; Função gratificaàa; Estrutura Regimental e Quadro
Demonstrativo. aprovação
Decreto nº 2.048, de 29 de outubro de 1996. Publicado no DO de 30 de
outubro de 1996 e retificado no DO de 14 de novembro de 1996
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6319

6391
Cargo em comissão; Função gratificada; Estrutura Regimental e Quadro
Demonstrativo, aprovação; Decreto ns 2.048196, alteração
Decreto nº 2.073, de 14 de novembro de 1996

6119

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(59) Decreto de 18 de novembro de 1996

6224

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(64) Decreto de 18 de novembro de 1996

6229

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(59) Decreto de 18 de novembro de 1996

6224

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Cargo em comissão; Função gratificada; Quadro Demonstrativo e Estrutura Regimental, aprovação
Decreto n!!2.070, de 13 de novembro de 1996

6070

Orçamento Fiscal da União; Crédito especial
(40) Decreto de 11 de novembro de 1996

6204

Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(48) Decreto de 12 de novembro de 1996

6212

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(123) Decreto de 28 de novembro de 1996

6296

MINISTÉRIO DO EXÉRCiTO
Orçamento da União; Crédito suplementar
(76) Decreto de 19 de novembro de 1996

6240
Q

Terras públicas federais; Uso especial; Decreto n 97.596/89, alteração
(53) Decreto de 13 de novembro de 1996...................................................

6217

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HíDRICOS E DA
AMAZÔNIA LEGAL
Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(85) Decreto de 21 de novembro de 1996

6250

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(59) Decreto de 18 de novembro de 1996
(124) Decreto de 27 de novembro de 1996
(127) Decreto de 27 de novembro de 1996

6224
6297
6301

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Orçamento da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Prouieõria n!' 1.503-7, de 29 de novembro de 1996

6000
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6392
MINISTÉRIO DO TRABALHO
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(87) Decreto de 21 de novembro de 1996

6252

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(41) Decreto de 11 de novembro de 1996

6205

Orçamento Fiscal da União; Crédito extraordinário
Medida Provisória n!!1.513-4, de 29 de novembro de 1996

6008

Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(41) Decreto de 11 de novembro de 1996

6205

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(59) Decreto de 18 de novembro de 1996
(122) Decreto de 27 de novembro de 1996

6224
6295

MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DOS ESPORTES
Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n Q 2.058, de 5 de novembro de 1996

.

6053

MINISTÉRIOS
Organização
Medida Provis6ria n Q 1.498-24, de 29 de novembro de 1996

5949

MONTE SERRAT, RIO PARAIBUNA (MG)
Inclusão; Programa Nacional de Desestattaação (PND)
Decreto n!! 2.061, de 5 de novembro de 1996

6055

MRS LOGíSTICA S.A.
Exploração e desenvolvimento de transporte ferroviário de carga, concessão
(110) Decreto de 26 de novembro de 1996

6282

MUNIcípIO DE JUIZ DE FORA (MG)
Garantia; Empréstimo interno; Cia. de Saneamento e Pesquisa do Meio
Ambiente (Ceeama); Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES)
Resolução n!! 86, de 22 de novembro de 1996

6029

MUNICípIO DE OSASCO
Letra Financeira do Tesouro, emissão; Precatório, liquidação
Resolução n!!16, de 22 de março de 1996. Publicada noDO de 22 de março
de 1996 e republicada no DO de 27 de novembro de 1996
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6311

6393
MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ (SP)
Código Tributário; Lei n'' 3.999/72, alteração
Resolução nº 80, de 19 de novembro de 1996

.

6023

Operação financeira; Empréstimo interno; Sistema de Abastecimento de
Água
Resolução n'l 89, de 27 de novembro de 1996

6034

MUNICípIO JERÔNIMO MONTEIRO (ES)

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL (NTN)
Características; Lei ns 8.249/91, alteração
Medida Provisória n'21.486-34, de 29 de novembro de 1996

5907

Emissão; Banco do Brasil S.A; Aumento de Capital
Medida Provisória nº 1.504-9, de 29 de novembro de 1996

6001

Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND); Petróleo Brasileiro S.A.
(Petrobrás)
Decreto nº 2.083, de 28 de novembro de 1996

6159

Programa Nacional de Desestatização (PND); Leis nss 8.031/90 e

8.177/91
Medida Provisória nº 1.486-34, de 29 de novembro de 1996

5907

NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL

o
OFIeIAL-GENERAL
Ministério da Aeronáutica; Cargo privativo
(129) Decreto de 29 de novembro de 1996

.

6303

ÓLEO DIESEL
Auxílio pecuniário, concessão; Embarcações pesqueiras nacionais
Medida Provisória nº 1.517-3, de 29 de novembro de 1996

6016

OPERAÇÃO FINANCEIRA
Empréstimo externo; Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
(CPTM); Programa de Reequipamento da Malha Ferroviária da Região
Metropolitana do Estado de São Paulo; União Federal, garantia; Estado
de São Paulo, contragarantia
Resolução nº 85, de 22 de novembro de 1996

6027
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6394
Empréstimo externo; Programa de Crédito Global Multissetorial; Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), União Federal, garantia
Resolução nº 87, de 22 de novembro de 1996

6031

Empréstimo interno; Município de Juiz de Fora, garantia; Cia. de Saneamento e Pesquisa do Meio Ambiente (Cesama); Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
Resolução nº 86, de 22 de novembro de 1996

6029

Empréstimo interno; Sistema de Abastecimento de Água; Município
Jerônimo Monteiro (ES)
Resolução n'l89, de 27 de novembro de 1996

6034

ORÇAMENTO
Compatibilização da Receita e da Despesa; Exercício de 1996; Decretos
nss 1.923/96 e 2.034196, alteração
Decreto n!!2.082, de 27 de novembro de 1996

6158

Elaboração, diretrizes; Exercício de 1996; Lei.n" 9.082/95, alteração
Medida Provisória nº 1.525-1, de 29 de novembro de 1996

6017

Elaboração, diretrizes; Exercício de 1997; Lei n 2 9.293/96, alteração
Medida Provisória nº 1.525-1, de 29 de novembro de 1996

6017

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL ver CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
ORÇAMENTO DASEGURIDADE SOCIAL ver também CRÉDITO SUPLEMENTAR
ORÇAMENTO DA UNIÃo ver UNIÃo FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃo ver CRÉDITO ESPECIAL
ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃO ver também CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃo ver ainda CRÉDITO SUPLEMENTAR

p
PARAGUAI
Acordo de Complementação Econômica, execução; Brasil, Argentina,
Uruguai e Chile
Decreto nº 2.075, de 19 de novembro de 1996
'.................................

6130

Acordo Relativo à Cooperação Militar, promulgação
Decreto nº 2.064, de 11 de novembro de 1996

6058
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6395
PARÓQUIA EVANGÉLICA DE RIO DO TESTO, POMERODE (SC)

Utilidade pública, declaração
(118) Decreto de 27 de novembro de 1996

6291

PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO
Classificação; Decreto ns 74.102174, revogação
Decreto n Q 2.063, de 11 de novembro de 1996

6057

PATRIMÔNIO DA UNIÃo

Imóvel
Registro; Mossoró (RN)
(51) Decreto de 13 de novembro de 1996

6215

PESSOA DESAPARECIDA

Indenização à família, concessão; Atividades políticas
Decreto nº 2.081, de 26 de novembro de 1996

6154

PESSOA JURíDICA

Contribuição; Programa de Integração Social (Pis)
Medida Provisória n fl 1.485-32, de 29 de novembro de 1996

5904

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRÁS)

Nota do Tesouro Nacional; Fundo Nacional de Desenvolvimento
Decreto n~ 2.083, de 28 de novembro de 1996

6159

PISIPASEP ver PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAçÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PúBLICO
PLANO DE CUSTEIO

Criação; Lei nº 8.212191, alteração
Medida Provisória nº 1.475-21, de 22 de novembro de 1996
Medida Provisória nº 1.523-1, de 12 de novembro de 1996

5848
5791

PLANO PLURIANUAL 1996/1999

Normas
Lei n'l 9.276, de 9 de maio de 1996. Publicada no DO de 10 de maio de
1996 e retificada no DO de 26 de novembro de 1996

6315

PLANO REAL ver REAL

PomE DE PEDRA, RIO CORRENTES (MT) (MS)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Decreto nº 2.061, de 5 de novembro de 1996

6055
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6396
PORTO ESTRELA, RIO SANTO ANTONIO (MG)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Decreto nº 2.061, de 5 de novembro de 1996

6055

PRECATÓRIO
Liquidação
Município de Osasco (SP) (LFTMO)
Resolução nº 16, de 22 de março de 1996. Publicada no DO de 22 de
março de 1996 e republicada no DO de 27 de novembro de 1996 ....

6311

PRESlDftNCIA DA REPúBLICA
Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(48) Decreto de 12 de novembro de 1996
(108) Decreto de 25 de novembro de 1996

6212
6275

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(123) Decreto de 27 de novembro de 1996

6296

Organização
Medida Provisória

5949

n~

1.498-24, de 29 de novembro de 1996

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR
Médicos; Farmacêuticos: Dentistas; Veterinários
Regulamento; Decreto n Q 63.704/68, alteração
Decreto n~ 2.057, de 4 de novembro de 1996

6052

PREVlDftNCIA SOCIAL
Benefícios, reajuste
Medida Provisória n~ 1.463-7, de 22 de novembro de 1996......................

5812

Planos de benefícios, disposição; Lei n" 8.213/91, alteração
Medida Provisória n~ 1.523-1, de 12 de novembro de 1996

5791

PRINCWADODEANDORRA
Andorra Velha; Embaixada do Brasil, criação
(71) Decreto de 19 de novembro de 1996

6236

PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO ver FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO E DOS ESTABELECIMENTOS QUE OS
FABRIQUEM ElOU COMERCIALIZEM
PROGRAMA DE CRÉDITO GLOBAL MULTISSETORIAL
Empréstimo externo; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES); União Federal, garantia
Resolução n~ 87, de 22 de novembro de 1996

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6351-6414, novo 1996

6031

6397
PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV)
Criação; Administração pública; Servidor público
Medida Provisória nº 1.530, de 20 de novembro de 1996

5771

Criação; Servidor público civil
Medida Provisória n Q 1.527, de 12 de novembro de 1996

5746

Regulamentação; Administração pública; Servidor público
Decreto n'!2.076, de 20 de novembro de 1996

6131

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
Pessoa Jurídica, contribuição
Medida Provisória nº 1.485-32, de 29 de novembro de 1996

5904

PROGRAMA DE REEQUIPAMENTO DA MALHA FERROVIÁRIA DA REGIÃo METROPOLITANA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Empréstimo externo; Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
(CPTM); União Federal, garantia; Estado de São Paulo, contragarantia
Resolução ns Bõ, de 22 de novembro de 1996

6027

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À CULTURA (PRONAC)
Criação; Lei n" 8.313/91, alteração
Lei n Q 9.312, de 5 de novembro de 1996

.

5713

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO (PND)
Aproveitamento hidroelétrico, inclusão
Bonfante, Rio Paraibuna (MG) (RJ)
Decreto n Q 2.061, de 5 de novembro de 1996
Campinho, Rio Jucu (ES)
Decreto nº 2.061, de 5 de novembro de 1996
Campos Novos, Rio Canoas (SC)
Decreto n Q 2.061, de 5 de novembro de 1996
Cana Brava, Rio Tocantins (GO)
Decreto n Q 2.061, de 5 de novembro de 1996
Gatos I, Rio Formoso mA)
Decreto n Q 2.061, de 5 de novembro de 1996

6055
6055
6055
6055
6055

Irapé, Rio Jequitinhonha (MG)
Decreto n!"!. 2.061, de 5 de novembro de 1996

6055

Juba Zero, Rio Juba (MT)
Decreto n Q 2.061, de 5 de novembro de 1996

6055

Monte Serrat, Rio Paraibuna (MG)
Decreto n!"!. 2.061, de 5 de novembro de 1996

6055
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6398
Ponte de Pedra, Rio Correntes (MT) (MS)
Decreto n!!2.061, de 5 de novembro de 1996

Porto Estrela, Rio Santo Antonio (MG)
Decreto n" 2.061, de 5 de novembro de 1996
Queimado, Rio Preto (MG)
Decreto nº 2.061, de 5 de novembro de 1996

6055
6055

6055

Criação; Lei n'l 8.031190, alteração
Medida Provisória nº 1.481-43, de 22 de novembro de 1996

5868

Criação; Regulamentação; Decreto n Q 1.204/94 e Lei n Q 8.031190, alteração
Decreto n Q 2.077, de 21 de novembro de 1996

6144

Nota do Tesouro Nacional, utilização
Medida Provisória nº 1.486-34, de 29 de novembro de 1996

5907

PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA
FAMILIAR (PRONAF)
Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), comprovação de
regularidade, dispensa
Medida Provisória n!!1.521-1, de 7 de novembro de 1996

5784

PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR PúBLICO (PISIPASEP)
Contribuição
Medida Provisória n!!1.495-13, de 29 de novembro de 1996

5938

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E ASSIST1!:NCIA JURISDICIONAL
EM MATÉRIA CIVIL, COMERCIAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA
Prom~ação;~ercosu1

Decreto n'2 2.067, de 12 de novembro de 1996

6067

Q
QUEIMADO, RIO PRETO (MG) E (DF)
Inclusão; Programa Nacional de Desestatização (PND)
Decreto n'2 2.061, de 5 de novembro de 1996

6055

R
RÁDIO CAPIXABA LTDA., VITÓRIA (ES)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(75) Decreto de 19 de novembro de 1996
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6239

6399
RÁDIO CLUBE DE DOURADOS LTDA., DOURADOS (MS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(5) Decreto de 4 de novembro de 1996

6167

RÁDIO CLUBE DE SANTOS S.A, SANTOS (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Metropolitana

Santista Lida.
(22) Decreto de 5 de novembro de 1996

6185

RÁDIO DIFUSORABENTO GONÇALVES LTDA.,BENTO GONÇALVES (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(23) Decreto de 5 de novembro de 1996

6186

RÁDIO DIFUSORA DE RIO NEGRO LTDA., RIO NEGRO (PR)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(72) Decreto de 19 de novembro de 1996

6236

RÁDIO EMISSORAABC LTDA., SANTO ANDRÉ (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(1) Decreto de 4 de novembro de 1996

6163

RÁDIO IMPRENSA DE ANÁPOLIS LTDA., ANÁPOLIS (GOl
Radiodifusão; Serviço, concessão renovação
(4) Decreto de 4 de novembro de 1996
0.....................................

6166

RÁDIO INDEPENDENTE LTDA., LAJEADO (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(73) Decreto de 19 de novembro de 1996 .... 0.............................................

6237

RÁDIO JAGUARI LTDA., JAGUARI (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão renovação
(74) Decreto de 19 de novembro de 1996

6238

RÁDIO MARAJÁ LTDA., ROSÁRIO DO SUL (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(80) Decreto de 20 de novembro de 1996

6245

RÁDIO METROPOLITANA SANTISTA LTDA., SANTOS (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Clube de Santos S.A.
(22) Decreto de 5 de novembro de 1996

6185

RÁDIO SOLIMÕES LTDA., NOVA IGUAÇU (0)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(3) Decreto de 4 de novembro de 1996 .0....................................................

6165
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6400
RÁDIO TROPICAL DE TRÊ:S CORAÇÕES LTDA., TRÊ:S CORAÇÕES (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(81) Decreto de 20 de novembro de 1996

6246

RADIODIFUSÃO

Serviço, concessão,renovação
Fundação Frei João Batista Vogel- OFM, Anápolis eGO)
(6) Decreto de 4 de novembro de 1996
Fundação Frei João Batista Vogel- üFM, Catalão eGO)
(2) Decreto de 4 de novembro de 1996
O"

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rádio Capixaba Ltda., Vitória (ES)
(75) Decreto de 19 de novembro de 1996
Rádio Clube de Dourados Ltda., Dourados (MS)
(5) Decreto de 4 de novembro de 1996

Rádio Difusora Bento Gonçalves Ltda., Bento Gonçalves (RS)
(23) Decreto de 5 de novembro de 1996
Rádio Difusora de Rio Negro Ltda., Rio Negro (PR)
(72) Decreto de 19 de novembro de 1996
Rádio Emissora ABC Ltda., Santo André (SP)
(1) Decreto de 4 de novembro de 1996
Rádio Imprensa de Anápolis Ltda., Anápolis (GO)
(4) Decreto de 4 de novembro de 1996
Rádio Independente Ltda., Lajeado (RS)
(73) Decreto de 19 de novembro de 1996
Rádio Jaguari Ltda., Jaguari (RS)
(74) Decreto de 19 de novembro de 1996
Rádio Marajá Ltda., Rosário do Sul (RS)
(80) Decreto de 20 de novembro de 1996
,......
Rádio Solimões Ltda., Nova Iguaçu (RJ)
(3) Decreto de 4 de novembro de 1996
Rádio Tropical de Três Corações Ltda., Três Corações (MG)
(81) Decreto de 20 de novembro de 1996
Serviço, concessão, transferência
Fundação Cultural Nossa Senhora do Rosário; Fundação Redentarista de Comunicações Sociais, Antonina (PR)
(57) Decreto de 18 de novembro de 1996
Rádio Metropolitana Santista Ltda.; Rádio Clube de Santos S.A.,
Santos (SP)
(22) Decreto de 5 de novembro de 1996
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 11, p. 6351-6414, novo 1996

6168

6164
6239

6167
6186
6236
6163
6166
6237
6238
6245
6165
6246

6221

6185

6401
REAL
Plano
Medidas complementares
Medida Provisória n'21.488-18. de 29 de novembro de 1996

5912

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER, RIO NEGRINHO (SC)
Utilidade pública, declaração
(46) Decreto de 12 de novembro de 1996

6210

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. (RFFSA)

União Federal, pagamento de dívidas, sub-rogação; Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS); Fundação Rede Ferroviária de Seguridade
Social (Refer)
Medida Provisória nº 1.529, de 19 de novembro de 1996 ..

5766

REFORMA AGRÁRIA
Imóvel, desapropriação
Bom Sucesso dos Militares, Governador Dix-Sept Rosado (RN)
(104) Decreto de 25 de novembro de 1996
Bom Sucesso e Forte, São João do Bom Jardim, Córrego do Girau,
Cedro, Uva, Furado Bonito e Bareada, Goiás (GO); Decreto Não
Numerado 12196, alteração
(111) Decreto de 26 de novembro de 1996

6271

6283

Carnaúba, Porto (PI)
(33) Decreto de 6 de novembro de 1996
Colônia Missões, Francisco Beltrão (PR)
(14) Decreto de 5 de novembro de 1996............................................
Engenho São João, Rio Formoso (PE)
(8) Decreto de 5 de novembro de 1996
Estância da FlorestalEstância Velha, Píratíni (RS)
(92) Decreto de 25 de novembro de 1996
Estância Jupira, Sant'Ana do Livramento (RS)
(90) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Amorim 11, Buriti do Tocantins (TO)
(35) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Areia Branca, Marianópolis do Tocantins (TO)
(89) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Bagagem, São José do Povo (MT)
(15) Decreto de 5 de novembro de 1996
Fazenda Boa Esperança, Aragominas (TO)
(116) Decreto de 26 de novembro de 1996

6196
6176
6170
6257
6255
6198
6254
6177
6289
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6402
Fazenda Bonanza, Tapurah (MT)
(18) Decreto de 5 de novembro de 1996
Fazenda Bonanza IH, Tapurah (MT)
(99) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Caeté I, Diamantino (MT)
(19) Decreto de 5 de novembro de 1996
Fazenda Califórnia, Caseara (TO)
(114) Decreto de 26 de novembro de 1996
Fazenda Canto Grande, Recursolândia (TO)
(39) Decreto de 8 de novembro de 1996
Fazenda da Barra, São José do Povo (MT)
(100) Decreto de 25 de novembro de 1996
,.......................
Fazenda da Taipa, Abelardo Luz (SC)
(95) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Dois Corações, Aragominas (TO)
(21) Decreto de 5 de novembro de 1996
Fazenda Dois Irmãos, Bernardo Sayão (TO)
(32) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda dos Bois, Januária (MG)
(13) Decreto de 5 de novembro de 1996
Fazenda Ena, Feliz Natal (MT)
(101) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Estrela Dalva, Dois Irmãos do Tocantins (TO)
(112) Decreto de 26 de novembro de 1996
Fazenda Furnas do Buriti, Poconé (MT)
(98) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Mirador, Rio dos Bois (TO)
(34) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Goiás (GO)
(103) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Olho D'Água, Pedro Avelino (RN)
(106) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Olinda 11,Pinheiros (ES)
(96) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Padre José de Anchieta, Governador Valadares (MG)
(38) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Pericatu, Pium (TO)
(91) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Piracema, Marian6polis (TO)
(113) Decreto de 26 de novembro de 1996
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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6180
6265
6181
6286
6203
6266
6260
6184
6195
6175
6268
6284
6264
6197
6270
6273
6262
6202
6256
6285

6403
Fazenda Providência 2, Bernardo Sayão (TO)
(37) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Providência 3, Bernardo Sayão (TO)
(30) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Providência 4, Bernardo Sayão (TO)
(36) Decreto de 6 de novembro de 1996
Fazenda Ríachão, Governador Dix-Sept Rosado (RN)
(105) Decreto de 25 de novembro de 1996

6201
_,'-"~.........

6193
6199
6272

Fazenda Rio Borges l, Tapurah (MT)
(31) Decreto de 6 de novembro de 1996

6194

Fazenda Rio Borges 11,Tapurah (MT)
(16) Decreto de 5 de.novembro de 1996

6178

Fazenda Rochedo, Planaltina (00)
(102) Decreto de 25 de novembro de 1996

6269

Fazenda Santa Bárbara Axixá do Tocantins (TO)
(107) Decreto de 25 de novembro de 1996
Fazenda Santa Catarina Il, Nova Rosalândia (TO)
(115) Decreto de 26 de novembro de 1996

6274
6288

Fazenda Santa Izabel Girau do Ponciano (AL)
(94) Decreto de 25 de novembro de 1996

6259

Fazenda Santa Rita, Peabiru (PR)
(28) Decreto de 6 de novembro de 1996

6190

Fazenda São Roque; Cristinápolis (SE)
(9) Decreto de 5 de novembro de 1996

6171

Firmeza, Natividade (TO)
(82) Decreto de 21 de novembro de 1996
Flor do Vale/Santo Amaro/Colorado, Monções (MA)
(20) Decreto de 5 de novembro de 1996
Gleba Jatobá, Cáceres (MT)
(17) Decreto de 5 de novembro de 1996
-Iarau-Quinhão n21, Cantagalo (PR)
(93) Decreto de 25 de novembro de 1996

6247
6182
6179
6258

Lembrança, Miguel Alves (FI)
(11) Decreto de 5 de novembro de 1996

6173

Rio Borges IlI, Tapurah (MT)
(29) Decreto de 6 de novembro de 1996

6192

Serra Santa de Fora/Sítio Cabaços, Jaguaruana (CE)
(97) Decreto de 25 de novembro de 1996

6263

Serra do Meio, Parambu (CE)
(27) Decreto de 6 de novembro de 1996

6189
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6404
Tara, União (PI)
(12) Decreto de 5 de novembro de 1996.............................................
Três Marias, Governador Dix-Sept Rosado (RN)
(10) Decreto de 5 de novembro de 1996

6174
6172

REGIME\JURíDlCO
Disposição; Servidor público civil
Medida Provisória nº 1.522-1, de 12 de novembro de 1996

5785

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Sistema financeiro nacional; Lei n~ 6:'624/74e Decreto nº 2.321187
Medida Provisória nº 1.470-13, de:22 de novembro de 1996

5820

RIO BORGES rn, TAPURAB (MT)
Interesse social, declaração
(29) Decreto de 6 de novembro de 1996

6192

s
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Legislação, alteração
Medida Provisória n!! 1.518-2, de 13 de novembro de 1996

,..,..

5808

SALÁRIO MíNIMO
Reajuste
Medida Provisória n D 1.463-7, de 22 de novembro de 1996

..

5812

SEÇÃO NACIONAL DO GRUPO MERCADO COMUM
Composição
(77) Decreto de 19 de novembro de 1996
"......................................

6241

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(68) Decreto de 18 de novembro de 1996

6233

SEGURIDADE SOCIAL

Alíquotas de contribuição, alteração
Medida Provisória nº 1.463-7, de 22 de novembro de 1996

5812

Organização; Lei n';> 8.212/91, alteração
Medida Provisória nº 1.475-21, de 22 de novembro de 1996
Medida Provisória nº 1.523-1, de 12 de novembro de 1996

5848
5791

Servidor inativo; Contribuição Social
Medida Provisória nº 1.463-7, de 22 de novembro de 1996

5812
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6405
Servidor público civil; Contribuição social
Medida Provisória nº 1.482-30, de 22 de novembro de 1996

5880

SERRA DANTA DE FORA/síTIO CABAÇOS, JAGUARUANA (CE)

Interesse social, declaração
(97) Decreto de 25 de novembro de 1996

6263

SERRA DO MEIO, PARAMBU (CE)
Interesso social, declaração
(27) Decreto de 6 de novembro de 1996

6189

SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA, TAUBATÉ (SP)

Utilidade pública, declaração
(128) Decreto de 29 de novembro de 1996

6302

SERVIÇO MÓVEL CELULAR
Regulamento, aprovação
. Decreto nº 2.056, de 4 de novembro de 1996

6037

SERVIÇO PúBLICO

Contratos por tempo determinado; Interesse público; Lei nº 8.745/93,
alteração
Medida Provisória nº 1.505-9, de 29 de novembro de 1996

6006

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
Imóvel; Utilidade pública
Pratópolis e Fortaleza de Minas (MG)
(43) Decreto de 11 de novembro de 1996
Resende (RJ)
(58) Decreto de 18 de novembro de 1996
Publicado no DO de 19 de novembro de 1996
Retificado no DO de 21 de novembro de 1996

6206

6222
6319

SERVIDOR APOSENTADO
Cargo ou emprego, nomeação; Prorrogação de prazo; Decreto nl!2.027/96,
alteração
Decreto n'12.068, de 12 de novembro de 1996

6068

SERVIDOR INATIVO
Estado de Santa Catarina; Vencimentos, reajuste; Lei n 9 7.588/89 (SC),
alteração
Resolução nº 81, de 19 de novembro de 1996

6024
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6406
SERVIDOR PúBLICO
Programa de Desligamento Voluntário, criação
Medida Provis6ria nº 1.530, de 20 de novembro de 1996

5771

Programa de Desligamento Voluntário, regulamentação
Decreto n'l 2.076, de 20 de novembro de 1996

6131

Reajuste, vencimentos; Lei n'!. 8.460/92, alteração
Medida Provisória nº 1.522-1, de 12 de novembro de 1996

5785

Remuneração; Data de Pagamento
Medida Provisória nº 1.479-22, de 22 de novembro de 1996

5860

SERVIDORPúBUCOCIVIL
Estado de Santa Catarina; Vencimentos, reajuste; Lei nl! 7.588 (SC),
alteração
Resolução n'181, de 19 de novembro de 1996

6024

Folha de pagamento, consignação; Administração Pública
Decreto n'l 2.065, de 12 de novembro de 1996

6059

Isonomia salarial
Medida Provisória nº 1.474-29, de 22 de novembro de 1996

5837

Programa de Desligamento Voluntário {PDV};criação
Medida Provisória nº 1.527, de 12 de novembro de 1996

5746

n2

Regime Jurídico Único, disposição; Lei 8.112190, alteração
Medida Provisória nº 1.522-1, de 12 de novembro de 1996

5785

Remuneração; Vantagem pessoal, extinção; Lei dos Quintos; Décimos,
criação; Leis n2 8112190 e 8.911194, alteração
Medida Provisória nº 1.480-24, de 22 de novembro de 1996

5861

Seguridade Social; Contribuição social
Medida Provisória nº 1.482-30, de 22 de novembro de 1996

5860

SETOR PúBLICO ESTADUAL
Presença, redução; Atividade financeira bancária
Medida Provisória nº 1.514·4, de 29 de novembro de 1996

6009

SINDROME DA IMUNODEFICIl!:NCIA ADQUIRIDA
Portadores; Medicamentos, distribuição gratuita
Lei n 2 9.313, de 13 de novembro de 1996

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Operação fmanceira; Empréstimo interno; Município Jerônimo Monteiro
(ES)
Resolução nº 89, de 27 de novembro de 1996
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. lI, p. 6351-6414, novo 1996

5714

6034

6407
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

Organização
Medida Provisória n~ 1.499·33, de 29 de novembro de 1996

5978

SISTEMA DE PLANEJAMENTO FEDERAL E DE ORÇAMENTO

Organização
Medida Provisória n!! 1.499-33, de 29 de novembro de 1996

5978

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
Encargos mensais e saldos devedores, reajuste; Lei nl!8.692193, alteração
Medida Provisória n!} 1.520-2, de 22 de novembro de 1996

5885

Prestação, reajuste; Plano de Equivalência Salarial; Lei nl! 8.100/90,
alteração
Medida Provisória n" 1.520-2, de 22 de novembro de 1996

5885

Transferência de financiamento; Lei nQ 8.004/90, alteração
Medida Provisória nº 1.520-2, de 22 de novembro de 1996

5885

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Reestruturação, programa; Conselho Monetário Nacional
Medida Provisória nf! 1.507-13, de 13 de novembro de 1996

5800

Responsabilidade solidária; Lei ns 6.024174 e Decreto-Lei n'l 2.321/87
Medida Provisória nº 1.470-13, de 22 de novembro de 1996

5820

Tributos e contribuições, centralização de recolhimento
Decreto nº 2.078, de 22 de novembro de 1996

6141

SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Criação
Medida Provisória nº 1.526, de 5 de novembro de 1996
Publicada no DO de 6 de novembro de 1996
Retificada no DO de 13 de novembro de 1996

5729
6318

SISTEMA úNICO DE SAÚDE (SUS)
Financiamento; Recursos; Assistência Médico Social; Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT)
Medida Provisória nº 1.494-13, de 7 de novembro de 1996

5779

SOCIEDADE DE ASSISTÊ:NCIA À INFÃNCIA DE MAMANGUAPE, MAMANGUAPE (PB)
Utilidade pública, declaração
(118) Decreto de 27 de novembro de 1996

6291
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6408
SOCIEDADE BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA, ESTÂNCIA (SE)
Utilidade pública, declaração
(46) Decreto de 12 de novembro de 1996

6210

SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SÃO
PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(47) Decreto de 12 de novembro de 1996

6211

SOCIEDADE EDUCACIONAL TRÊS DE MAIO, TRÊS DE MAIO (RS)
Utilidade pública. restabelecimento
(50) Decreto de 13 de novembro de 1996

6214

SOCIEDADE ESCOLAR GASPAR SILVEIRA MARTINS, VENÂNCIO
AIRES(RS)
Utilidade pública, declaração
(118) Decreto de 27 de novembro de 1996

6291

SOCIEDADE PRÓ-LIVRO EspíRITA EM BRASILLE (SPLEB), RIO DE
JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(128) Decreto de 29 de novembro de 1996

6302

T
TARA, UNIÃO (PIl
Interesse social, declaração
(12) Decreto de 5 de novembro de 1996

"..........

6174

TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP)
Criação
Medida Provisória nº 1.471-26, de 22 de novembro de 1996

5825

TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Fundação Frei João Batista Vogel- OFM, Anápolis (GO)
(6) Decreto de 4 de novembro de 1996
Fundação Frei João Batista Vogel- OFM, Catalão (GO)
(2) Decreto de 4 de novembro de 1996
Rádio Capixaba Ltda., Vitória (ES)
(75) Decreto de 19 de novembro de 1996
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6168
6164
6239

6409
Rádio Clube de Dourados Ltda., Dourados (MS)
(5) Decreto de 4 de novembro de 1996

6167

Rádio Difusora Bento Gonçalves Ltda., Bento Gonçalves (RS)
(23) Decreto de 5 de novembro de 1996

6186

Rádio Difusora de Rio Negro Ltda., Rio Negro (PR)
(72) Decreto de 19 de novembro de 1996
Rádio Emissora «ABC» Ltda., Santo André (SP)
(1) Decreto de 4 de novembro de 1996
Rádio Imprensa de Anápolis Ltda., Anápolis (GO)
(4) Decreto de 4 de novembro de 1996
Rádio Independente Ltda., Lajeado (RS)
(73) Decreto de 19 de novembro de 1996

6236

6163
6166
6237

Rádio Jaguari Ltda., Jaguari (RS)
(74) Decreto de 19 de novembro de 1996

6238

Rádio Marajá Ltda., Rosário do Sul (RS)
(80) Decreto de 20 de novembro de 1996 ....,.....................................

6245

Rádio Solimões Ltda., Nova Iguaçu (RJ)
(3) Decreto de 4 de novembro de 1996

6165

Rádio Tropical de Três Corações Ltda., Três Corações (MG)
(81) Decreto de 20 de novembro de 1996

6246

Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Fundação Cultural Nossa Senhora do Rosário; Fundação Redentorista de Comunicações Sociais, Antonina (PR)
(57) Decreto de 18 de novembro de 1996

6221

Rádio Metropolitana Santista Ltda.; Rádio Clube de Santos S.A.,
Santos (SPl
(22) Decreto de 5 de novembro de 1996

6185

TERRA PúBLICA FEDERAL
Uso especial; Ministério do Exército; Decreto n 2 97.596/89, alteração
(53) Decreto de 13 de novembro de 1996
,.....

6217

TíTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA
Dívida, pagamento; Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural (ITR)
Medida Provisória n" 1.528, de 19 de novembro de 1996 .........

5753

TRABALHADOR
Participação nos lucros
Medida Provisória n Q 1.487·25, de 29 de novembro de 1996 .....

5910
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TRANSFERl!:NCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICípIOS
Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(63) Decreto de 18 de novembro de 1996

6228

TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA
MRS Logística S.A.; Exploração e desenvolvimento
(11) Decreto de 26 de novembro de 1996

6173

TRl!:S MARIAS, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO (RN)
Interesse social, declaração
(110) Decreto de 5 de novembro de 1996

6282

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Informática, bens de; Aquisição
Medida Provisória nº 1.509-10, de 13 de novembro de 1996

5805

TURMA DA TQUCA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA E
SOCIAL, SAO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(128) Decreto de 29 de novembro de 1996

6302

u
UNIÃo FEDERAL
Garantia; Empréstimo externo; Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM); Programa de Reequipamento da Malha Ferroviária da
Região Metropolitana do Estado de São Paulo; Estado de São Paulo,
contragarantia
Resolução n'l85, de 22 de novembro de 1996

6027

Garantia; Empréstimo externo; Programa de Crédito Global Multissetorial; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
Resolução nº 87, de 22 de novembro de 1996

6031

Pagamento de dívidas, sub-rogação; Rede Ferroviária Federal S.A
(RFFSA)
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); Fundação Rede Ferroviária da Seguridade Social (Refer)
Medida Provis6ria nº 1.529, de 19 de novembro de 1996

5766

Patrimônio ver PATRIMÔNIO DA UNIÃo
Orçamento; Compatibilização da Receita e da Despesa; Exercício de
1996; Decretos n's 1.926/96 e 2.034196, alteração
Decreto nº 2.082, de 27 de novembro de 1996
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 11, p. 6351-6414, novo 1996
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6411
Orçamento; Exercício de 1996; Lei n 2 9.0852195, alteração
Medida Provisória nº 1.525-1, de 29 de novembro de 1996

6017

Orçamento; Exercício de 1997; Lei n 2 9.293/96, alteração
Medida Provisória n 21.525-1, de 29 de novembro de 1996

6017

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAíBA, CAMPINA GBANDE (PB)
Credenciamento
(25) Decreto de 6 de novembro de 1996

6188

UBUGUAI
Acordo de Complementação Econômica, execução; Brasil, Argentina,
Paraguai e Chile
Decreto n'l 2.075, de 19 de novembro de 1996

6130

UTILIDADE PúBLICA
Declaração
Alvo da Mocidade-Associação Brasileira de Orientação Cristã Para
a Juventude, Campinas (SP)
(128) Decreto de 29 de novembro de 1996
Asilo de Inválidos de Casa Branca, Casa Branca (SP)
(118) Decreto de 27 de novembro de 1996
Associação Bereana, São Paulo (SP)
(128) Decreto de 29 de novembro de 1996

6302
6291
6302

Associação Casa da Criança Zenaide de Souza Lima, Itaquaquecetuba (SP)
(118) Decreto de 27 de novembro de 1996

6291

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Lobato,
Lobalo (PR)
(128) Decreto de 29 de novembro de 1996

6302

Associação dos Deficientes de Taboão da Serra, Taboão da Serra
(SP)
(118) Decreto de 27 de novembro de 1996

6291

Centro de Educação Infantil São José, Iporã do Oeste (SC)
(128) Decreto de 29 de novembro de 1996

6302

Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, Viçosa (MG)
(47) Decreto de 12 de novembro de 1996

6211

Centro Educacional Comunidade São Jorge, Petrópolis (RJ)
(118) Decreto de 27 de novembro de 1996
Centro Educacional Miosótis, Maceió (AL)
(24) Decreto de 6 de novembro de 1996

6291
6187
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Centro Filantrópico Educacional Cristão, Novo Hamburgo (RS)
(128) Decreto de 29 de novembro de 1996

6302

Centro Social Dom Bosco, Salinópolis (PA)
(118) Decreto de 27 de novembro de 1996

6291

Corporação dos Patrulheiroa Mirins de Campo Grande, Campo
Grande (MS)
(118) Decreto de 27 de novembro de 1996

6291

Fundação Abílio Alves Marques, Bebedouro (SP)
(46) Decreto de 12 de novembro de 1996

6210

Fundação Casimira Monte Negro Filho, São Paulo (SP)
(46) Decreto de 121 de novembro de 1996

6210

Fundação Donato Paschoal de Benemerência e Preservação da
Cultura e Meio Ambiente, Campinas (SP)
(24) Decreto de 6 de novembro de 1996

6187

Fundação Luiz João Lobronici, Boituba (SP)
(24) Decreto de 6 de novembro de 1996

6187

Fundação S.O.8. Pró-Mata Atlântica, São Paulo (SP)
(46) Decreto de 12 de novembro de 1996

6210

Fundação Võ-Ita, Arraias (TO)
(47) Decreto de 12 de novembro de 1996 .......................................•...

6211

Fundação Waldemar Alcântara, Fortaleza (CE)
(46) Decreto de 12 de novembro de 1996

6210

Fundação Waldevino Vieira de Souza, Balneário Camboriu (SC)
(128) Decreto de 29 de novembro de 1996

6302

Grupo Assistencial e Promocional São Januário, São Paulo (SP)
(118) Decreto de 27 de novembro de 1996

6291

Instituto de Estudos e Pesquisas da Excepcionalidade,
Curitiba (PR)
(128) Decreto de 29 de novembro de 1996

6302

Instituto Dom Barreto, Terezina (PI)
(46) Decreto de 12 de novembro de 1996

6210

lnstituto Tecnológico de Brasília (ITB), Brasília (DF)
(46) Decreto de 12 de novembro de 1996

6210

Paróquia Evangélica de Rio do Testo, Pomerode (SC)
(118) Decreto de 27 de novembro de 1996

6291

Rede Feminina de Combate ao Câncer, Rio Negrinho (SC)
(46) Decreto de 12 de novembro de 1996

6210

Serviço de Proteção à Criança, Taubaté (SP)
(128) Decreto de 29 de novembro de 1996

6302
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~~i)dade de Assistência à Infância de Mamanguape, Mamanguape

(118) Decreto de 27 de novembro de 1996
Sociedade de Beneficência Amparo de Maria, Estância (SE)
(46) Decreto de 12 de novembro de 1996
Sociedade de Ensino Profissional e Assistência Social, São Paulo
(SP)
(47) Decreto de 12 de novembro de 1996
Sociedade Escolar Gaspar Silveira Martins, Venâncio Aires (RS)
(118) Decreto de 27 de novembro de 1996
Sociedade Pró-Livro Espírito em Braille (SPLEB), Rio de Janeiro (0)
(128) Decreto de 29 de novembro de 1996

6291
6210

6211
6291

6302

Turma da Touca Associação Cultural e Recreativa e Social, São
Paulo (SP)
(128) Decreto de 29 de novembro de 1996

6302

Declaração; Revogação
Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas de Gastroenterologia,
São Paulo (SP)
(49) Decreto de 13 de novembro de 1996

6213

Desapropriação; Cesp-Companhía Energética de São Paulo,
Santa Albertina (SP)
(44) Decreto de 11 de novembro de 1996

6208

Imóvel, Servidão Administrativa; Companhia de Eletricidade do Estado
do Rio de Janeiro (Cerj)
Resende (0)
(58) Decreto de 18 de novembro de 1996
Publicado no DO de 19 de novembro de 1996
Retificado no DO de 21 de novembro de 1996

6222
6319

Imóvel; Servidão Administrativa; Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig)
Protópolis e Fortaleza de Minas (MG)
(43) Decreto de 11 de novembro de 1996

6206.

Restabelecimento
Associação United Wold Colleges do Brasil, São Paulo (SP)
(117) Decreto de 27 de novembro de 1996

6290

Fundação de Amparo ao MenorlPE, Recife (PE)
(45) Decreto de 12 de novembro de 1996

6209

Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas de Gastroenterologia,
São Paulo (SP)
(50) Decreto de 13 de novembro de 1996

6214
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Sociedade Educacional Três de Maio, Três de maio (RS)
(50) Decreto de 13 de novembro de 1996

6214

v
VALEC-ENGENHARlA, CONSTRUÇÕES E FERROVlAS S.A.
Estrada de ferro, construção, uso, concessão, anulação
(42) Decreto de 11 de novembro de 1996

6206

VETERlNÁRI0S
Lei de Prestação de Serviço Militar, regulamento; Decreto n 2 63.704168,

alteração
Decreto n'J. 2.057, de 4 de novembro de 1996

6052

VICE-PREsmll:NClA DA REPúBLlCA
Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(48) Decreto de 12 de novembro de 1996

6212

VÍRus DA lMUNODEFICIll:NClA HUMANA ver HIV

z
ZUMBI DOS PALMARES
Introdução do nome; Livro dos Heróis da Pátria

Lei nº 9.315, de 20 de novembro de 1996
ZUMBI. ver ZUMBI DOS PALMARES
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LEI COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMENTAR Nº 88, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera a redação dos arts. 5º, 6'2,10 e 17
da Lei Complementar n' 76, de 6 de julho de
1993, que dispõe sobre o procedimento cano
tradit6rio especial, de rito sumário, para o
processo de desapropriação de im6vel rural,
por interesse social, para fins de reforma
agrária.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei complementar:
Art. 1s Os arts. 5º, 6º, 10 e 17 da Lei Complementar nº 76, de 6
de julho de 1993, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 5Q
.

v - comprovante de lançamento dos Títulos da Dívida
Agrária correspondente ao valor ofertado para pagamento de
terra nua;
VI - comprovante de depósito em banco oficial, ou outro
estabelecimento no caso de inexistência de agência na localidade,
à disposição do Juízo, correspondente ao valor ofertado para
pagamento das benfeitorias úteis e necessárias.
Art. 6º
..
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I - mandará imitir o autor na posse do imóvel;
II - determinará a citação do expropriado para contestar
o pedido e indicar assistente técnico, se quiser;
§ 3º No curso da ação poderá o Juiz designar, com o objetivo
de fixar a prévia e justa indenização, audiência de conciliação,
que será realizada nos dez primeiros dias a contar da citação, e
na qual deverão estar presentes o autor, o réu e O Ministério
Público. As partes ou seus representantes legais serão intimadas
via postal.
.

§ 4º Aberta a audiência, o Juiz ouvirá as partes e o Ministério Público, propondo a conciliação.
§ 5º Se houver acordo, lavrar-se-á o respectivo termo, que
será assinado pelas partes e pelo Ministério Público ou seus
representantes legais.
§ 6º Integralizado o valor acordado, nos dez dias úteis
subseqüentes ao pactuado, o Juiz expedirá mandado ao registro
imobiliário, determinando a matrícula do bem expropriado em
nome do expropriante.
§ 7º A audiência de conciliação não suspende o curso da
ação.

Art. 10

..
Parágrafo único. Não havendo acordo, o valor que vier a ser
acrescido ao depósito inicial por força de laudo pericial acolhido
pelo Juiz será depositado em espécie para as benfeitorias, juntado aos autos o comprovante de lançamento de Títulos da Dívida
Agrária para terra nua, corno integralização dos valores ofertados.

Art. 17. Efetuado ou não o levantamento, ainda que parcial, da indenização ou do depósito judicial, será expedido em
favor do expropriante, no prazo de quarenta e oito horas, mandado translativo do domínio para o Cartório do Registro de
Col. LeIS jcep. r'ec. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6415-6417, dez. 1996
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Imóveis competente, sob a forma e para os efeitos da Lei de
Registros Públicos.
Parágrafo único. O registro da propriedade nos cartórios
competentes far-se-á no prazo improrrogável de três dias, contado da data da apresentação do mandado.»
Art. 2' Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3' Renumerados os §§ 2' e 3' do art. 6' para §§ l' e 2',
revoga-se o § 1Q do referido artigo da Lei Complementar n' 76, de 6 de
julho de 1993.
Brasília, 23 de dezembro de 1996, 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
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LEIS

LEI N· 9.317, DE DEZEMBRO DE 1996 (*J
Dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1· Esta lei regula, em conformidade com o disposto no art.
179 da Constituição, o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável às microempresas e as empresas de pequeno porte,
relativo aos impostos e às contribuições que menciona.
CAPÍTULO II
Da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Seção Única
Da Definição
Art. 2· Para os fins do disposto nesta lei, considera-se:
(*)

Retificada noDO de 30.12.1996 (pág. 7015 desta obra).
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I - microempresa, a pessoa jurídica que tenha auferido, no
lo-calendário, receita bruta igualou inferior a R$ 120.000,00 (cento
vinte mil reais);
II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que tenha
iferido, no ano-calendário, receita bruta superior a R$ 120.000,00
snto e vinte mil reais) e igualou inferior a R$ 720.000,00 (setecentos
rinte mil reais).
§ 1Q No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, os
rites de que tratam os incisos I e II serão proporcionais ao número
meses em que a pessoa jurídica houver exercido atividade, descon!eradas as frações de meses.

§ 2Q Para os fins do disposto neste artigo, considera-se receita
rta o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta
ipria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações
conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos
ondicionais concedidos.
CAPÍTULO III
Do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições Simples

Seção I
Da Definíção e da Abrangência
Art. 3Q A pessoa jurídica enquadrada na condição de microema e de empresa de pequeno porte, na forma do art. 2Q, poderá optar
inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
.ribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
pies).
§ 1Q A inscrição no Simples implica pagamento mensal uníficais seguintes impostos e contribuições:
,) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ);
,) Contribuição para os Programas de Integração Social e de
cação do Patrimônio do Servidor Público (PISlPasep);
) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
ris Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p.
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d) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(Cofins);
e) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);

f> Contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa
jurídica de que tratam o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
e a Lei Complementar nº 84, de 18 de janeiro de 1996;
§ 2º O pagamento na forma do parágrafo anterior não exclui a
incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será
observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:
a) Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF);

b) Impostos sobre Importação de Produtos Estrangeiros (Il);

c) Imposto sobre Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou Nacionalizados (IE);
d) Imposto de Renda, relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa jurídica e aos rendimentos ou ganhos líquidos
auferidos em aplicações de renda fixa ou variável, bem assim relativo
aos ganhos de capital obtidos na alienação de ativos;
e)

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);

f> Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira
(CPMF);
g) Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
h)

Contribuição para a Seguridade Social, relativa ao emprega-

do.
§ 3º A incidência do imposto de renda na fonte relativa aos
rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa
ou variável e aos ganhos de capital, na hipótese da alínea d do
parágrafo anterior, será definida.

§ 4º A inscrição no Simples dispensa a pessoa jurídica do pagamento das demais contribuições instituídas pela União.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-669~, dez. 1990
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Art. 4' O Simples poderá incluir o Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal (ICMS) ou o Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza (ISS) devido por microempresas e empresa de
pequeno porte, desde que Unidade Federada ou o município em que
esteja estabelecida venha a ele aderir mediante convênio.
§ lO Os convênios serão bilaterais e terão como partes a União,
representada pela Secretaria da Receita Federal, e a Unidade Federada ou o município, podendo limitar-se à hipótese de microempresa
ou de pequeno porte.
§ 2' O convênio entrará em vigor a partir do terceiro mês
subseqüente ao da publicação, no Diário Oficial da União, de seu
extrato.
§ 3' Denunciado o convênio, por qualquer das partes, a exclusão
do ICMS ou do ISS do Simples somente produzirá efeito a partir de
l' de janeiro do ano-calendário subseqüente ao da sua denúncia.

Seção II
Do Recolhimento e dos Percentuais
Art. 5' O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte, inscritas no Simples, será determinado
mediante a aplicação, sobre a receita bruta mensal auferida, dos
seguintes percentuais:
I - para a microempresa, em relação à receita bruta acumulada dentro do ano-calendário:
a) até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais): 3% (três por cento);
b) de R$ 60.000,01 (sessenta mil reais e um centavo) a R$
90.000,00 (noventa mil reais): 4% (quatro por cento);
c) deR$90.000,01(noventamilreaiseumcentavo)aR$120.000,00
(cento e vinte mil reais): 5% (cinco por cento);
II - para empresa de pequeno porte, em relação à receita bruta
acumulada dentro do ano-calendário:
a) até R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais): 5,4% (cinco
inteiros e quatro décimos por cento);
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b) de R$ 240.000,01 (duzentos e quarenta mil reais e um centavo) a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais): 5,8% (cinco
inteiros e oito décimos por cento);
c) de R$ 360.000,01 (trezentos e sessenta mil reais e um centavo
a R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais): 6,2% (seis inteiros
e dois décimos por cento);
d) de R$ 480.000,01 (quatrocentos e oitenta mil reais e um
centavo) a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais): 6,6% (seis inteiros e
seis décimos por cento);
e) de R$ 600.000,01 (seiscentos mil reais e um centavo) a R$
720.000,00 (setecentos e vinte mil reais): 7% (sete por cento).
§ 12 O percentual a ser aplicado em cada mês, na forma deste
artigo, será o correspondente à receita bruta acumulada até o próprio
mês.
§ 22 No caso de pessoa jurídica contribuinte do IPI, os percentuais referidos neste artigo serão acrescidos de 0,5% (meio) ponto
percentual.
§ 32 Caso a Unidade Federada em que esteja estabelecida a
microempresa ou a empresa de pequeno porte tenha celebrado convênio com a União, nos termos do art. 4º, 08 percentuais referidos
neste artigo serão acrescidos, a título de pagamento do ICMS, observado o disposto no respectivo convênio:
I - em relação a microempresa contribuinte exclusivamente
do ICMS: de até (um) ponto percentual;
II - em relação a microempresa contribuinte do ICMS e do
ISS: de até 0,5% (meio) ponto percentual;
III - em relação a empresa de pequeno porte contribuinte
exclusivamente do ICMS: de até 2,5 (dois e meio) pontos percentuais;
IV - em relação a empresa de pequeno porte contribuinte do
ICMS e do ISS: de até 2 (dois) pontos percentuais.

§ 42 Caso o município em que esteja estabelecida a microempresa ou a empresa de pequeno porte tenha celebrado convênio com a
União, nos termos do art. 42 , os percentuais referidos neste artigo
serão acrescidos, a título de pagamento do ISS, observado o disposto
no respectivo convênio:
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I - em relação a microempresa contribuinte exclusivamente
do ISS: de até (um) ponto percentual;
II - em relação a microempresa contribuinte do ISS e do
ICMS: de até 0,5 (meio) ponto percentual;
. III - em relação a empresa de pequeno porte contribuinte
exclusivamente do ISS: de até 2,5 (dois e meio) pontos percentuais;
IV - em relação a empresa de pequeno porte contribuinte do
ISS e do ICMS: de até 0,5 (meio) ponto percentual.
§ 5. A inscrição no Simples veda, para a microempresa ou
empresa de pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer
valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a
transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS.
§ 6. O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso a Unidade Federada em que esteja localizada a
microempresa ou a empresa de pequeno porte não tenha aderido ao
Simples, nos termos do art. 4·.

Seção Ili
Da Data e Forma de Pagamento
Art. 6· O pagamento unificado de impostos e contribuições,
devidos pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, inscritas no Simples, será feito de forma centralizada, até o décimo dia do
rnês subseqüente àquele em que houver sido auferida a receita bruta.
§ 1· Para fins do disposto neste artigo, a Secretaria da Receita
Federal instituirá documento de arrecadação único e específico (DARSimples).
§ 2. Os impostos e contribuições devidos pelas pessoas jurídicas
inscritas no Simples não poderão ser objeto de parcelamento.

SeçãoN
Da Declaração Anual Simplificada da Escrituração
e dos Documentos
Art. 7· A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas
na Simples apresentarão, anualmente, declaração simplificada que
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será entregue até O último dia útil do mês de maio do ano-calendário
subseqüente ao da ocorrência dos fatos geradores dos impostos e
contribuições de que tratam os arts. 3· e 4"
§ 1. A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de escrituração comercial desde que mantenham, em boa
ordem e guarda e enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua
movimentação financeira, inclusive bancária;
b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar
registrados os estoques existentes no término de cada ano-calendário;

c) todos os documentos e demais papéis que serviram de base
para a escrituração dos livros referidos nas alíneas anteriores.
§ 2· O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento, por
parte da microempresa e empresa de pequeno porte, das obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária e trabalhista.

CAPÍTULO IV
Da Opção pelo Simples
Art. 8· A opção pelo Simples dar-se-á mediante a inscrição da
pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa ou empresa
de pequeno porte no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério
da Fazenda (CGCIMF), quando o contribuinte prestará todas as
informações necessárias, inclusive quanto:
I - especificação dos impostos, dos quais é contribuinte (IPI,
ICMS ou ISS);
II - ao porte da pessoa juridica (microempresa ou empresa de
pequeno porte).
§ 1· As pessoas jurídicas já devidamente cadastradas no
CGCIMF exercerão sua opção pelo Simples mediante alteração cadas-

tral.
§ 2· A opção exercida de conformidade com este artigo submeterá a pessoa jurídica à sistemática do Simples a partir do primeiro
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dia do ano-calendário subseqüente, sendo definitiva para todo o
período.
§ 3 9 Excepcionalmente, no ano-calendário de 1997, a opção poderá ser efetuada até 31 de março, com efeitos a partir de 19 de janeiro
daquele ano.
§ 49 O prazo para a opção a que se refere o parágrafo anterior
poderá ser prorrogado por ato da Secretaria da Receita FederaL

§ 59 As pessoas jurídicas inscritas no Simples deverão manter
em seus estabelecimentos, em local visível ao público, placa indicativa
que esclareça tratar-se de microempresa ou empresa de pequeno
porte inscrita no Simples.
CAPÍTULO V
Das Vedações à Opção
Art. 9 9 Não poderá optar pelo Simples, a pessoa juridica:
I - na condição de microempresa, que tenha auferido, no
ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta supcrior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);
H - na condição de empresa de pequeno porte, que tenha
auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta
superior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais);
IH -

constituída sob a forma de sociedade por ações;

IV - cuja atividade seja banco comercial, banco de investimentos, banco de desenvolvimento, caixa econômica, sociedade de
crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedade corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio,
distribuidora de títulos e valores imobiliários, empresa de arrendamento mercantil, cooperativa de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidade de previdência privada aberta;
V - que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à
incorporação ou à construção de imóveis;

VI -

que tenha sócio estrangeiro, residente no exterior;
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VII - constituída sob qualquer forma, de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta, federal,
estadual ou municipal;
VIII - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no
país, de pessoa jurídica com sede no exterior;
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por
cento) do capital de outra empresa, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 2·;
X
de cujo capital participe, como sócio, outra pessoajurídica;
XI
cuja receita decorrente da venda de bens importados
seja superior a 50% (cinqüenta por cento) de sua receita bruta total;
XII -

que realize operações relativa a:

a) importação de produtos estrangeiros;
b) locação ou administração de imóveis;

c) armazenamento e depósito de produtos de terceiros;
d) propaganda e publicidade, excluídos os veículos de comunica-

ção;
e) factoring;

fJ prestação de serviço vigilãncia, limpeza, conservação e locação
de mão-de-obra;
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial, despachante, ator, empresário, diretor ou produtor
de espetáculos, cantor, músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico, economista,
contador, auditor, consultor, estatístico, administrador, programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente
exigida;
XIV - que participe do capital de outra pessoa jurídica, ressalvados os investimentos provenientes de incentivos fiscais efetuados antes da vigência da Lei n· 7.256, de 27 de novembro de 1984,
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quando se tratar de microempresa, ou antes da vigência desta Lei,
quando se tratar de empresa de pequeno porte;
XV - que tenha débito inscrito em Dívida Ativa da União ou
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
XVI - cujo titular, ou sócio que participe de seu capital com
mais de 10% (dez por cento), esteja inscrito em Dívida Ativa da União
ou do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cuja exigibilidade
não esteja suspensa;
XVII - que seja resultante de cisão ou qualquer outra forma
de desmembramento da pessoa jurídica, salvo em relação aos eventos
ocorridos antes da vigência desta lei;
XVIII - cujo titular, ou sócio com participação em seu capital
superior a 10% (dez por cento), adquira bens ou realize gastos em
valor incompatível com os rendimentos por ele declarados.

§ 10 Na hipótese de início de atividade no ano-calendário irnediatamente anterior ao da opção, os valores a que se referem os incisos
I e II serão, respectivamente, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$
60.000,00 (sessenta mil reais) multiplicados pelo número de meses de
funcionamento naquele período, desconsideradas as frações de meses.
§ 2· O disposto nos incisos IX e XIV não se aplica à participação
em centrais de compras, bolsas de subcontratação, consórcio de exportação e associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedades,
que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses
econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte, desde
que estas não exerçam as atividades referidas no inciso XII.
§ 3· O disposto no inciso XI e na alínea a do inciso XII não se
aplica à pessoa jurídica situada exclusivamente em área da Zona
Franca de Manaus e da Amazônia Ocidental, a que se referem os
Decretos-Leis nOs 288, de 28 de fevereiro de 1967, e 356, de 15 de
agosto de 1968.

Art. 10. Não poderá pagar o ICMS, na forma do Simples, ainda
que a Unidade Federada onde esteja estabelecida seja conveniada, a
pessoa jurídica:
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I _ que possua estabelecimento em mais de uma Unidade
Federada;
II - que exerça, ainda que parcialmente, atividade de transporte interestadual ou intermunicipal.
Art. 11. Não poderá pagar o ISS, na forma do Simples, ainda
que o Município onde esteja estabelecida seja conveniado, a pessoa
jurídica que possua estabelecimento em mais de um município.
CAPÍTULO VI
Da Exclusão do Simples
Art. 12. A exclusão do Simples será feita mediante comunicação pela pessoa jurídica ou de oficio.
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica
dar-se-á:
I -

por opção;

II -

obrigatoriamente, quando:

a) incorrer em qualquer das situações excludentes constante do

art. gº;
b) ultrapassado, no ano-calendário de inicio de atividades, o
limite de receita bruta correspondente a R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais) multiplicados pelo número de meses de funcionamento nesse
período.

§ 12 A exclusão na forma deste artigo será formalizada mediante alteração cadastral.
§ 22 A microempresa que ultrapasssar, no ano-calendário imediatamente anterior, o limite de receita bruta correspondente a R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais), estará excluída do Simples nessa
condição, podendo mediante alteração cadastral, inscrever-se na condição de empresa de pequeno porte.
§ 32 No caso de inciso II e do parágrafo anterior, a comunicação
deverá ser efetuada:
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a) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente àquele em que se deu o excesso de receita bruta, nas
hipóteses dos incisos I e U do art. 9°;
b) até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que
houver ocorrido o fato que deu ensejo à exclusão, nas hipóteses dos
demais incisos do art. 9° e da alínea b do inciso U deste artigo.

Art. 14. A exclusão dar-se-á de oficio quando a pessoa juridica
incorrer em quaisquer das hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso U e § 2Q do
artigo anterior, quando não realizada por comunicação da pessoa
juridica;
U - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiver obrigada,
bem assim pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros,
quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição de
auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei n'' 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Sistema Tributário N acional);
lU - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de
acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro
local onde se desenvolvam as atividades da pessoa juridica ou se
encontrem bens de sua posse ou propriedade;
IV - constituição da pessoa juridica por interpostas pessoas
que não sejam os verdadeiros sócios ou acionista, ou o titular, no caso
de firma individual;
V -

prática reiterada de infração à legislação tributária;

VI - comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho;
VII - incidência em crimes contra a ordem tributária, com
decisão definitiva.

Art. 15. A exclusão do Simples nas condições de que tratam os
arts. 13 e 14 surtirá efeito:
I - a partir do ano-calendário subseqüente, na hipótese de
que trata o inciso I do art. 13;
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II - a partir do mês subseqüente ao em que incorrida a situação excludente, nas hipóteses de que tratam os incisos III a XVIII do
art. 99 ;
III - a partir do inicio de atividade da pessoa jurídica, sujeitando-a ao pagamento da totalidade ou diferença dos respectivos
impostos e contribuições, devidos de conformidade com as normas
gerais de incidência, acrescidos, apenas, de juros de mora quando
efetuado antes do início de procedimento de oficio, na hipótese do
inciso II, b, do art. 13;
IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for
ultrapassado o limite estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do
art. 9 9 ;

V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos
fatos mencionados nos incisos II a VII do artigo anterior.
§ 1· A pessoa juridica que, por qualquer razão, for excluída do
Simples deverá apurar o estoque de produtos, matérias-primas, prodntos intermediários e materiais de embalagem existente no último
dia do último mês em que houver apurado o IPI ou o ICMS de
conformidade com aquele sistema e determinar, a partir da respectiva
documentação de aquisição, o montante dos créditos que serão passíveis de aproveitamento nos períodos de apuração subseqüentes.
§ 2· O convênio poderá estabelecer outra forma de determinação dos créditos relativos ao ICMS, passíveis de aproveitamento, na
hipótese de que trata o parágrafo anterior.

Art. 16. A pessoa jurídica excluída do Simples sujeitar-se-á a
partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
CAPÍTULO VII
Das Atividades de Arrecadação, Cobrança,
Fiscalização e Tributação
Art. 17. Competem à Secretaria da Receita Federal as atividades de arrecadação, cobrança, fiscalização e tributação dos impostos
e contribuições pagos de conformidade com o Simples.
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§ 1· Aos processos de determinação e exigência dos créditos
tributários e de consulta, relativos aos impostos e contribuições
devidos de conformidade com o Simples, aplicam-se as normas relativas ao imposto de renda.

§ 2· A celebração de convênio, na forma do art. 4·, implica
delegar competência à Secretaria da Receita Federal, para o exercício
das atividades de que trata este artigo, nos termos do art. 7· da Lei
n· 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Sistema Tributário Nacional).
§ 3· O convênio a que se refere o parágrafo anterior poderá,
também, disciplinar a forma de participação das Unidades Federadas
nas atividades de fiscalização.

Seção I
Da Omissão de Receita
Art. lS. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno
porte todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos impostos e contribuições de que trata esta lei,
desde que apuráveis com base nos livros e documentos a que estiverem obrigadas aquelas pessoas jurídicas.

Seção II
Dos Acréscimos Legais

Art 19. Aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte, inscritas no Simples,
as normas relativas aos juros e multa de mora e de oficio previstas
para o imposto de renda, inclusive, quando for o caso, em relação ao
ICMS e ao ISS.
.
Art. 20. A inobservância da exigência de que trata o § 5· do art.
S· sujeitará a pessoa jurídica à multa correspondente a 2% (dois por
cento) do total dos impostos e contribuições devidos de conformidade
com o Simples no próprio mês em que constatada a irregularidade.
Parágrafo único. A multa a que se refere este artigo será aplicada, mensalmente, enquanto perdurar o descumprimento da obrigação a que se refere.
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Art. 21. A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da pessoa jurídica do Simples, nos prazos determinados no § 3·
do art. 13, sujeitará a pessoa jurídica a multa correspondente a 10%
(dez por cento) do total dos impostos e contribuições devidos de
conformidade com o Simples no mês que anteceder o início dos efeitos
da exclusão, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), insusceptível de
redução.
Art. 22. A imposição das multas de que trata esta lei não exclui
a aplicação das sanções previstas na legislação penal, inclusive em
relação a declaração falsa, adulteração de documentos e emissão de
nota fiscal em desacordo com a operação efetivamente praticada, a
que estão sujeitos o titular ou sócio da pessoa jurídica.
Seção III
Da Partilha dos Valores Pagos

Art. 23. Os valores pagos pelas pessoas jurídicas inscritas no
Simples corresponderão a:
I -

no caso de microempresas:

a) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea a do
inciso I do art. 5·:

1

0% (zero por cento), relativo ao IRPJ;

2

0% (zero por cento), relativo ao PIS/Pasep;

3
1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), relativos às
contribuições de que trata a alínea f do § 1· do art. 3·;
4 Cofins;

1,8% (um inteiro e oito décimos por cento) relativos à

b) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea b do
inciso I do art. 5·:

1

0% (zero por cento), relativos ao IRPJ;

2

0% (zero por cento), relativo ao PIS/Pasep;

3

0,4% (quatro décimos por cento), relativos à CSLL;
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4 - 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento), relativos às
contribuições de que trata a alínea f do § F do art. 3';
5 -

2% (dois por cento), relativos à Cofins;

c) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea c do
inciso I do art. 5':
1

0% (zero por cento), relativo ao IRPJ;

2

0% (zero por cento), relativo ao PISlPasep;

3

1% (um por cento), relativo à CSLL;

4

2% (dois por cento), relativos à Cofins;

5
2% (dois por cento), relativos às contribuições de que trata
a alínea f do § l' do art. 3';
II -

no caso de empresa de pequeno porte:

a) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea a do
inciso II do art. 5':

1

0,13% (treze centésimos por cento), relativo ao IRPJ;

2

0,13% (treze centésimos por cento), relativo ao PISlPasep;

3

1% (um por cento) relativo à CSLL;

4

2% (dois por cento), relativos à Cofins;

5
2,14% (dois inteiros e quatorze centésimos por cento),
relativos às contribuições de que trata a alínea f do § I" do art. 3'.
b) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea b do
inciso II do art. 5':

1 -

0,26% (vinte e seis centésimos por cento), relativo ao IRPJ;

2 - 0,26% (vinte e seis centésimos por cento), relativo ao
PISlPasep;
3

1% (um por cento), relativo à CSLL;

4

2% (dois por cento), relativos à Cofins;

5
2,28% (dois inteiros e vinte e oito centésimos por cento),
relativos às contribuições de que trata a alínea f do § l' do art. 3'.
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c) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea c do
inciso II do art. 5Q ,
1
0,39% (trinta e nove centésimos por cento), relativo ao
IRPJ;
2
0,39% (trinta e nove centésimos por cento), relativo ao
PISlPasep;
3
1% (um por cento), relativo à CSLL;
4 - 2% (dois por cento), relativos à Cofins;
5 - 2,42% (dois inteiros e quarenta e dois centésimos por
cento), relativos às contribuições de que trata a alínea f do § 1Q do art.

39 ,

d) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea d do
inciso II do art. 5Q:
1
0,52% (cinqüenta e dois centésimos por cento), relativo ao
IRPJ;
2
0,52% (cinqüenta e dois centésimos por cento), relativo ao
PISlPasep;
3
1% (um por cento), relativo à CSLL;

4 - 2% (dois por cento), relativos à Cofins;
5 - 2,56% (dois inteiros e cinqüenta e seis centésimos por
cento), relativos às contribuições de que trata a alíneafdo § 10 do art.
39 .

e) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea e do
inciso II do art. 5Q :
1
0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), relativo ao
IRPJ;
2
0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), relativo ao
PISlPasep;
3
1% (um por cento), relativo à CSLL;
4 - 2% (dois por cento), relativos à Cofins;
5 - 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento), relativos às
contribuições de que trata a alínea f do § 10 do art. 3Q•
Cot. LeIS ttep. r'eo. Brasu; Brasína, V.
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§ 12 Os percentuais relativos ao IPI, ao ICMS e ao ISS serão
acrescidos de conformidade com o disposto nos §§ 22 a 42 do art. 52,
respectivamente.
§ 22 A pessoa jurídica, inscrita no Simples na condição de microempresa, que ultrapassar, no decurso do ano-calendário, o limite
a que se refere o inciso I do art. 2º, sujeitar-se-á, em relação aos valores
excedentes, dentro daquele ano, aos percentuais e normas aplicáveis
às empresas de pequeno porte, observado o disposto no parágrafo
seguinte.
§ 32 A pessoa jurídica cuja receita bruta, no decurso do ano-calendário, exceder ao limite a que se refere o inciso II do art. 2", ad.otará,
em relação aos valores excedentes, dentro daquele ano, os percentuais
previstos na alínea e do inciso II e nos §§ 22 , 32 , inciso III ou IV, e § 42 ,
inciso III ou IV, todos do art. 5', acrescidos de 20% (vinte por cento),
observado o disposto em seu § F.
Art. 24. Os valores arrecadados pelo Simples, na forma do art.
62, serão creditados a cada imposto e contribuição a que corresponder.
§ 12 Serão repassados diretamente, pela União, às Unidades
Federadas e aos Municípios conveniados, até o último dia útil do mês
da arrecadação, os valores correspondentes, respectivamente, ao
ICMS e ao ISS, vedada qualquer retenção.
§ 22 A Secretaria do Tesouro Nacional celebrará convênio com
o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), visando a transferência dos recursos relativos às contribuições de que trata a alínea f
do § F do art. 3', vedada qualquer retenção, observado que, em
nenhuma hipótese, o repasse poderá ultrapassar o prazo a que se
refere o parágrafo anterior.

CAPÍTULO VIII
Das Disposições Gerais e Transitórias
Seção I
Da Isenção dos Rendimentos Distribuídos aos Sócios e ao Titular
Art. 25. Consideram-se isentos do Imposto de Renda, na fonte
e na declaração de ajuste do beneficiário, os valores efetivamente
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pagos ao titular ou sócio da microempresa ou da empresa de pequeno
porte, salvo os que corresponderem a pro labore, aluguéis ou serviços
prestados.

Seção II
Do Parcelamento

Art. 26. Poderá ser autorizado o parcelamento, em até setenta
e duas parcelas mensais e sucessivas, dos débitos para com a Fazenda
Nacional e para com a Seguridade Social, de responsabilidade da
microempresa ou empresa de pequeno porte e de seu titular ou sócio,
relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de outubro de 1996.
§ 1· O valor mínimo da parcela mensal será de R$ 50,00 (cinqüenta reais), considerados isoladamente os débitos para com a
Fazenda Nacional e para com a Seguridade Social.
§ 2· Aplicam-se ao disposto neste artigo as demais regras vigentes para parcelamento de tributos e contribuições federais.

SeçãoIlI
Do Conselho Deliberativo do Sebrae

Art. 27. (Vetado).
Art. 28. A Lei n· 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, com vigência
prorrogada pela Lei n" 9.144, de 8 de dezembro de 1995, passa a
vigorar até 31 de dezembro de 1997.
Art. 29. O inciso I do art. lº e o art. 2· da Lei n Q 8.989, de 24 de
fevereiro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 12

................................................................•..•..••••..•••...

I - motoristas profissionais que exerçam, comprovadamente, em veículo de sua propriedade atividade de condutor autônomo de passageiros, na condição de titular de autorização, permissão ou concessão do Poder Público e que destinam o automóvel à
utilização na categoria de aluguel (táxi);
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Art. 2· O benefício de que trata o art. 1· somente poderá ser
utilizado uma vez, salvo se o veículo tiver sido adquirido há mais
de três anos, caso em que o benefício poderá ser utilizado uma
segunda vez.»
Art. 30. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1· de janeiro de 1997.
Art. 31. Revogam-se os artigos 2·, 3· 11 a 16, 19, incisos II e lII,
e 25 a 27 da Lei n· 7.256, de 27 de novembro de 1984, o art. 42 da Lei
n· 8.383 de 30 de dezembro de 1991 e os arts. 12 a 14 da Lei 8.864, de
28 de março de 1994.
Brasília, 5 de dezembro de 1996, 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
LEI N· 9.318, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera a alínea h do inciso II do art. 61
do Código Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· A alínea h do inciso II do art. 61 do Código Penal Decreto-Lei n· 2.848, de 7 de dezembro de 1940, com a reforma
introduzida pela Lei n· 7.209, de 11 de julho de 1984, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 61
.
II h)

.

contra criança, velho, enfermo ou mulher grávida.

........................................................................................................»
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Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

LEI Nº 9.319, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Justiça do Trabalho, crédito suplementar no
valor de R$ 25.760.125,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996),
em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de
R$ 25.760.125,00 (vinte e cinco milhões, setecentos e sessenta mil,
cento e vinte e cinco reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação da Reserva
de Contingência, indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de SUa publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 6.12.1996, pág. 25978.
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LEI Nº 9.320, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União. em favor do
Ministério dos Transportes. crédito suplementar no valor de R$ 19.100.000,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$
19.100.000,00 (dezenove milhões e cem mil reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária,
conforme indicada no Anexo II desta lei.
Art. 3º Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo IlI.
Art. 4º Esta lei entre em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 6.12.1996, pág. 25979.
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LEI N' 9.~21, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispensa a comprovação de regularidade do recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) para fins de
financiamento ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Q
Medida Provisória n 1.52J-1, de 1996, que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSE SARNEY, Presidente, para os efeitos do
disposto no par~grafo. único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a segumte lei:
Art. 1Q Fica dispensada a comprovação de regularidade do recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
a que se refere o art. 21 da Lei n? 8.847, de 28 de janeiro de 1994, para
fins de concessão de financiamento ao amparo do Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf),
Art. 2Q Nas operações de crédito rural, o Conselho Monetário
Nacional poderá estabelecer critérios para realização, por amostragem, da fiscalização de que trata o art. 10, inciso IH, da Lei n? 4.829,
de 5 de novembro de 1965, bem como de sua dispensa.
Art. 3Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Q
Medida Provisória n 1.521, de 9 de outubro de 1996.
Q
Art. 4 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de dezembro de 1996, 175Qda Independência
e 108' da República
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
LEI NQ 9.322, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a alocação, em depósitos
especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória n Q1.494-13, de 1996, que o CONGRESSO NACIO·
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NAL aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. 1Q Fica autorizada a alocação, em depósitos especiais, remunerados, no Banco do Brasil S.A., de recursos excedentes da
Reserva Mínima de Liquidez do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), para a concessão de empréstimo, em caráter excepcional, à
União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, visando ao
pagamento dos serviços assistenciais do Sistema Único de Saúde,
prestados em regíme de atendimento ambulatorial e de internações
hospitalares, lastreados em títulos públicos especiais; do Tesouro
Nacional, com regístro no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), administrado pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho
determinar a adoção das providências indispensáveis à alocação dos
recursos de que trata este artigo, independentemente de quaisquer
outros atos de natureza administrativa.
Art. 2º Observada a Reserva Mínima de Liquidez prevista no
art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada pela
lei n? 8.352, de 28 de dezembro de 1991, será concedido empréstimo
de R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), o
qual terá remuneração nominal pela Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), acrescida de cinco por cento ao ano.
§ 1º Os encargos correspondentes ao período compreendido entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês
anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.
§ 2" O principal será amortizado em 27 prestações mensais,
sendo as três primeiras emjunho,julho e agosto de 1996, correspondentes a 1/24, 1/23 e 1/22, respectivamente, do saldo devedor atualizado até a data de vencimento de cada prestação, e as restantes a
partir de fevereiro de 1997, correspondentes ao resultado da divisão
do saldo devedor atualizado até a data do vencimento de cada prestação, acrescido de juros, pelo número de pretações vincendas, inclusive a que estiver sendo reembolsada.
§ 3º Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão
pagos:
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a) mensal e integralmente, a partir de fevereiro até maio de
1996, e a partir de setembro até janeiro de 1997;

b) mensalmente e junto com as amortizações de principal, proporcionalmente a seus valores atualizados, em junho, julho e agosto
de 1996, e a partir de fevereiro de 1997.

Art. 3' Fica, ainda, autorizada a alocação de R$ 1.200.000.000,00
(um bilhão e duzentos milhões de reais), observada a Reserva Mínima
de Liquidez prevista no art. 9' da lei n? 8.019, de 1990, com a redação
dada pela Lei n' 8.352, de 1991, para empréstimo nas condições
previstas no art. l' desta lei, com remuneração nominal pela Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP), acrescida de cinco por cento ao ano, e
pagamento em 24 prestações mensais, a iniciar-se no primeiro dia útil
de fevereiro de 1997.
§ l' Os recursos referentes ao empréstimo de que trata o caput
serão destinados, preferencialmente, ao pagamento de serviços assistenciais do Sistema Unico de Saúde já executados, prestados em
regime de atendimento ambulatorial e de internações hospitalares,
podendo, também, ser destinados a outras ações do Ministério da
Saúde.
§ 2' Os encargos correspondentes ao período compreendido entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês
anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.

§ 3' Cada prestação corresponderá ao resultado da divisão do
saldo devedor atualizado até a data do vencimento da mesma, pelo
número de prestações vincendas, inclusive a que estiver sendo reembolsada.
§ 4' Os juros incidirão sobre o principal atualizado e serão
pagos junto com as amortizações de principal, proporcionalmente a
seus valores atualizados a partir de fevereiro de 1997.

Art. 4' A quota-parte dos recursos arrecadados a título de contribuição sindical de que trata o inciso IV do art. 589 do Decreto-Lei
n" 5.452, de l' de maio de 1943, e os rendimentos de sua aplicação,
inclusive os de exercícios anteriores, depositados no Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT), serão utilizados pelo Ministério do Trabalho
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na realização de despesas com o reaparelhamento das Delegacias
Regionais do Trabalho e com programas inseridos no âmbito de sua
competência.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho estabelecerá os critérios para a alocação e utilização dos recursos de que trata este artigo,
apresentando, trimestralmente, ao Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (Codefat), relatório circunstanciado.
Art. 5Q As leis orçamentárias anuais consignarão no orçamento,
à conta de recursos provenientes de contribuições sociais vinculadas
à Seguridade Social, dotações especificas para o pagamento do principal e encargos decorrentes dos empréstimos de que trata esta lei.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.494-12, de 8 de outubro de 1996.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de dezembro de 1996; 175º da Independência
e 108º da República.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
LEINº9.323, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera o limite de dedução de que trata o
§ 2' do art. l' da Lei n' 8.685, de 20 dejulho
de 1993, que cria mecanismos de fomento à
atividade audiovisual, e dá outras prouídências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória nº 1.51,5-3, de 1996, que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSE SARNEY, Presidente, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. 10 A dedução de que trata o § 2º do art. 1º da Lei nº 8.685,
de 20 de julho de 1993, no caso de pessoas jurídicas, fica limitada a
três por cento do imposto devido, e a soma das deduções referidas no
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art. 6' da Lei n' 8.849, de 28 de janeiro de 1994, na redação dada pelo
rt 2' da Lei n' 9.064, de 20 de junho de 1995, não poderá reduzir O
~JIl~osto devido em mais de cinco por cento, observado o disposto no §
~'dO art. 10 da Lei n' 8.541, de 23 de dezembro de 1992.
Art. 2' As alíneas a e b do § 2' do art. 4' da Lei n' 8.685, de 1993,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art.4Q•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.........................................................................................................

§ 2'

..

a) contrapartida de recursos próprios ou de terceiros correspondente a vinte por cento do orçamento global;

b) limite do aporte de recursos objeto dos incentivos de
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) por projeto;

.........................................................................................................

Art. 3' A partir da publicação desta lei, a pessoa jurídica poderá
efetuar a dedução de que trata o art. l' nos recolhimentos mensais do
IJIlposto de Renda e no saldo do imposto apurado na declaração de
ajuste anual.
§ l' Se o valor do incentivo deduzido durante o período-base for
superior ao calculado com base no imposto devido na declaração de
ajuste anual, a diferença deverá ser recolhida no mesmo prazo fixado
para o pagamento da quota única do Imposto de Renda.
§ 2' Sobre o recolhimento de que trata o parágrafo anterior será
observada a legislação tributária pertinente.

Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.515-2, de 10 de outubro de 1996.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de dezembro de 1996, 175' da Independência
e 108' da República
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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LEI NO 9.324, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de R$ 500.000,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de incorporação de excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados - recursos do Tesouro, indicados
no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3' Esta lei entre em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 10.12.199, pág. 26297.

LEI N' 9.325 DE 9 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$ 517.002,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$
517.002,00 (quinhentos e dezessete mil e dois reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de:
I - excesso de arrecadação dos recursos diretamente arrecadados de outras fontes, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais);
II - anulação parcial de dotações consignadas no vigente orçamento, no valor de R$ 17.002,00 (dezessete mil e dois reais), na forma
do Anexo II desta lei.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Produção Mineral,
na forma do Anexo III desta lei.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 10.12.1996, págs. 26298/26299.

LEI N' 9.326, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de R$ 11.750.000,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. l ' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento fiscal da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996),
em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor
de R$ 11.750.000,00 (onze milhões, setecentos e cinqüenta mil reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados constantes do Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 10.12.1996, pág. 26299.

LEI N' 9.327, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a condução de veículo oficial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu Sanciono a
seguinte lei:
Art. l' Os servidores públicos federais, dos órgãos e entidades
integrantes da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, no interesse do serviço e no exercício de suas próprias
atribuições, quando houver insuficiência de servidores ocupantes do
cargo de Motorista Oficial, poderão dirigir veículos oficiais, de transporte individual de passageiros, desde que possuidores de Carteira
Nacional de Habilitação e devidamente autorizados pelo dirigente
máximo do órgão ou entidade a que pertençam.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3' Revogam-se o art. 9' da Lei n' 1.081, de 13 de abril de
1950, e demais disposições em contrário.
Brasília, 9 de dezembro de 1996; 175' da Independência e lOS'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luis Carlos Bresser Pereira

LEI N' 9.32S, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, em favor de diversos
órgãos dos poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, crédito suplementar no
valor de R$1.573. 765.892,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, de que trata a Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996, em favor de diversos órgãos dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, crédito suplementar no valor de
R$1.573.765.S92,00 (um bilhão, quinhentos e setenta e três milhões,
setecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais),
para atender programação indicada no Anexo I desta lei.
à

.Art. 2' Os recursos n.ecessários à execução do disposto no artigo
anterior são decorrentes de:
I - cancelamento de dotações orçament:írias constantes do
Anexo II desta lei; .
II - superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do
exercício de 1995 de diversas Entidades da Administração indireta e
do excesso de arrecadação de receita do Tesouro Nacional e de
Ooí. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t, I, p. 6419-6692,
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recursos diretamente arrecadados de outras fontes, nos termos do art.
43, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam
alteradas as receitas das Entidades da Administração indireta, conforme demonstrado no Anexo III desta lei.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 11.12.1996, págs. 26457/26491.

LEI Nº 9.329, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais, crédito suplementar até o limite
R$ 2.199.864.176,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º É aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado pela
Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996, crédito suplementar até o limite
de R$ 2.199.864.176,00 (dois bilhões, cento e noventa e nove milhões,
oitocentos e sessenta e quatro mil, cento e setenta e seis reais), em
favor de diversas empresas estatais, para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial de dotações e da incorporação de recursos adicionais viabilizados pelas empresas, conforme
indicado, respectivamente, nos Anexos II e III desta lei.
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Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 11.12.1996, págs. 26492/26502.

LEI N' 9.330, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Aeronáutica, crédito especial
até o limite de R$ 4.434.640,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. I' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996),
em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito especial até o
limite de R$ 4.434.640,00 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e
quatro mil, seiscentos e quarenta reais), para atender li programação
constante do Anexo I desta lei.
Art.
anterior
Anexo II
Art.

2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
desta lei.
3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 11.12.1996, pág. 26503.
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LEI N" 9.331, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a contratar
com a Itaipu, pagamento de débito junto ao
Tesouro Nacional, com títulos da dívida externa brasileira, no valor correspondente a
até US$ 140,000,000.00 (cento e quarenta
milhões de dólares dos Estados Unidos da
América).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que
seguinte lei:

O

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

Art. 1" É o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato com
a Itaipu, para pagamento de dívidas vincendas junto ao Tesouro
Nacional com títulos da dívida externa brasileira no valor global de
até US$ 140,000,000.00 (cento e quarenta milhões de dólares dos
Estados Unidos da América).
Parágrafo único. As dívidas a que se refere este artigo decorrem
:lo refinanciamento de dívidas externas que, de responsabilidade da
ltaipu, foram assumidas pela União no contexto dos acordos de
reestruturação da dívida do setor público junto aos credores privados
e cujas condições financeiras foram repassadas à Itaipu por força das
Resoluções n" 20, de 20 de junho de 1991, n" 90, de 4 de novembro de
1993, e n" 96, de 11 de novembro de 1993, todas do Senado Federal.
. Art. 2" Os títulos serão entregues à Itaipu pela Administración
Nacional de Eletricidad (Ande), empresa estatal paraguaia, como
pagamento de faturas de energia elétrica vencíveis no período de 1995
a 1996.
Art. 3" O contrato entre a Itaipu e a União, com interveniência
da Ande, terá as seguintes condições financeiras:
I - os títulos recebidos da Ande pela Itaipu, pelo seu valor
nominal, serão integralmente repassados ao Tesouro Nacional;
II - a liquidação dos débitos da Ande pela Itaipu e dos desta
para com o Tesouro Nacional dar-se-á da forma seguinte:
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a) o deságio obtido pela Ande no mercado secundário, em decorrência da aquisição dos títulos, será rateado com o Tesouro Nacional
e por este apropriado na proporção de cinqüenta por cento de seu
montante;
b) os custos financeiros em que, comprovadamente, incorre a
Ande para aquisição dos títulos, até o limite de quatro por cento do
preço de sua aquisição no mercado secundário, serão rateados na
proporção de cinqüenta por cento entre a Ande e o Tesouro Nacional;

IH - os diferentes tipos de títulos da dívida externa a serem
entregues pela Ande à Itaipu terão por limite, cada um deles, o
montante do débito da !taipu para com o "I'esouro Nacional, refinanciado em condições idênticas.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

LEI Nº 9.332, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no oelor de R$ 251.465,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em
favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 251.465,00 (duzentos e cinqüenta e um mil,
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quatrocentos e sessenta e cinco reais), para atender às programações
constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo

anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 11.10.1996, pãg. 26503.

LEI N' 9.333, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no
valor de R$ 101.133.693,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de
1996), em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$ 101.133.693,00 (cento e um milhões,
cento e trinta e três mil, seiscentos e noventa e três reais); para
atender às programações constantes do Anexo I desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados.
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Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I' e 2', ficam
alteradas as receitas das diversas unidades orçamentárias, na forma
indicada no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 11.12.1996, págs. 26504/26512.

LEI N' 9.334, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Aeronáutica, crédito especial
até o limite de R$ 46.880.410,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que O Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. I' É O Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996),
em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito especial até o limite
de R$ 46.880.410,00 (quarenta e seis milhões, oitocentos e oitenta
mil, quatrocentos e dez reais), para atender à programação constante
do Anexo I desta lei.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
I - da anulação parcial de dotações indicadas no Anexo II
desta lei;
II - da incorporação de saldos de exercícios anteriores, constantes do Anexo III desta lei, no montante especificado.
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Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
. da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 11.12.1996, pág. 26513.

LEI N" 9.335, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera a Lei u" 9.093, de 12 de setembro
de 1995, que dispõe sobre feriados.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1" Fica acrescentado ao art. 1" da Lei n" 9.093, de 12 de
setembro de 1995, o seguinte inciso IH:
«Art. 12

.

IH - os dias do início e do término do ano do centenário de
fundação do Município, fixados em lei municipal .»

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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LEI N· 9.336, DE I1 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Agricultura, do Abastecimento
e da Reforma Agrária, crédito suplementar
no valor de R$ 85.746.633,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária,
crédito suplementar no valor de R$ 85.746.633,00 (oitenta e cinco
milhões, setecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e trinta e três
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 29 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:

I - dos cancelamentos parciais das dotações indicadas no Anexo II desta lei, nos montantes especificados;
II - da incorporação do excesso de arrecadação de receitas
diretamente arrecadadas no valor de R$ 80.831.730,00 (oitenta milhões, oitocentos e trinta e um mil, setecentos e trinta reais).
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, conforme especificado no Anexo III desta lei.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãc.
Brasília, I1 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1996, págs. 26789/26792.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996

6458
LEI Nº 9.337, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor
de Encargos Financeiros da União - zecursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito especial até o limite de
R$ 992.550.000,00, para os fins queespeci(zea.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1e Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor de
Encargos Financeiros da União - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite de R$ 992.550.000,00
(novecentos e noventa e dois milhões, quinhentos e cinqüenta mil reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da emissão de títulos e responsabilidade
do Tesouro N acionaI.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 13.12.1996, pág. 26869.
LEI Nº 9.338, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no ualor de R$ 936.501.633,00,
para os fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
'
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Art. 1" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor de
Encargos Financeiros da União - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 936.501.633,00
(novecentos e trinta e seis milhões, quinhentos e um mil, seiscentos
e trinta e três reais), para atender à programação constante do Anexo
I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de excesso de arrecadação de amortização
de empréstimos - Estados e Municípios, nos termos do art. 43, § F,
inciso lI, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 13.12.1996, pág. 26870.

LEI NO 9.339, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério de Minas e
Energia, crédito suplementar no valor de R$
18.050.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio
de 1996), em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementarno valor de R$ 18.050.000,00 (dezoito milhões e cinqüenta mil
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei:'
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Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados - recursos de outras fontes, na
forma do Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175· da Independência e lOS·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1996, págs. 26870/26871.

LEI N" 9.340, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos da União, em favor da Câmara
dos Deputados, crédito suplementar no ualor
de R$ 26.506.364,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos
Orçamentos da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996),
em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no
valor de R$ 26.506.364,00 (vinte e seis milhões, quinhentos e
seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são oriundos de incorporação de saldos de exercícios
anteriores, indicados no Anexo II desta lei, no montante especificado.
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Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1966, pág. 26872.

LEI N· 9.341, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar na ualor de R$ 228.021:403,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor
do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de
R$ 228.021.403,00 (duzentos e vinte e oito milhões, vinte e um mil,
quatrocentos e três reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2Q OS recursos necessários, à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:

I -- da anulação parcial de dotações indicadas no Anexo II
desta lei;
11 -- do excesso de arrecadação de·recursos de outras
fontes, constantes do Anexo III desta lei, no montante especificado.
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Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1996, págs. 26872/26874.

LEI N"9.342, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas, crédito
suplementar no valor de R$ 50.715.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. I" É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no valor de
R$ 50.715.000,00 (cinqüenta milhões, setecentos e quinze mil reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
. anterior decorrerão do cancelamento parcial de dotações orçamentárias, indicadas no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1996, págs. 26874/26875.
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LEI N· 9.343, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor da Companhia Docas do Rio de daneiro, crédito suplementar, para os fins que específíco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· Abre ao Orçamento de Investimento, aprovado pela Lei
n" 9.275, de 9 de maio de 1996, crédito suplementar no valor de até
30.987.000,00 (trinta milhões, novecentos e oitenta e sete mil reais),
em favor da Companhia Docas do Rio de Janeiro, para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de operação de crédito interna - moeda
viabilizada pela empresa, conforme indicado no Anexo Il, desta lei.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175· da Independência e lOS·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1996, pág. 26875.

LEI N· 9.344, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes, crédito suplementar no
valor de R$ 1.147.191,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996),
em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes, crédito suplementar no valor de R$ 1.147.191,00 (hum milhão, cento e
quarenta e sete mil, cento e noventa e um reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de
saldos de exercícios anteriores.
Art. 3' Em decorrência do estabelecido nesta lei, ficam alteradas as receitas do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto, na forma do Anexo Il, no montante especificado.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1996, pág. 26876.

LEI N° 9.345, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Presidência da República, crédito especial
até o limite de R$ 177.284.807,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em
favor da Presidência da República, crédito especial até o limite
de R$ 177.284.807,00 (cento e setenta e sete milhões, duzentos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p.
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e oitenta e quatro mil, oitocentos e sete reais), para atender às
programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial de dotações orçamentárias do próprio órgão e do ingresso de operações de crédito externas,
indicadas nos Anexos II e III desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1996, págs. 26876/26877.

LEI Nº 9.346, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor ..do
Ministério dos Transportes, crédito suple-

mentar no valor de R$ 6.570.532,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$
6.570.532,00 (seis milhões, quinhentos e setenta mil, quinhentos e
trinta e dois reais), para atender à programação constante do Anexo
I desta lei:
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de receitas próprias,
conforme indicado no Anexo II desta lei.
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Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 13.12.1996, págs. 26877/26878.

LEI Nº 9.347, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério das Comunicações, crédito suplementar no valor de R$ 89.394,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'' 9.275, de 9 de maio de 1996), em
favor do Ministério das Comunicações, crédito suplementar no valor
de R$ 89.394,00 (oitenta e nove mil, trezentos e noventa e quatro reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária
consignada no vigente orçamento, na forma do Anexo II desta lei, no
montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 12 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1996, pág. 26878.
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LEI N· 9.348, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor de diversas empresas estatais, crédito
especial até o limite de R$ 24.257.182,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado
pela Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996, crédito especial até o limite
de R$ 24.257.182,00 (vinte e quatro milhões, duzentos e cinqüenta e
sete mil, cento e oitenta e dois reais), em favor de diversas empresas
estatais, para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação de dotações e da incorporação
de recursos adicionais viabilizados pelas empresas, conforme indicado, respectivamente, nos Anexos II e III desta lei.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1996, págs. 26879/26881.

LEI Nº 9.349, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Aeronáutica, crédito" suplementar no valor de R$169.9Dl,OO, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1· É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor
do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de
R$ 169.901,00 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e um
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação indicada no Anexo
II desta lei.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1996, págs. 26881/26882.

LEI N· 9.350 DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas, crédito
especial até o limite de R$ 2.495.087,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal a União (Lei n'' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas, crédito especial até o limite de R$
2.495.087,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, oitenta e sete reais), para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
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Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, indicados no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996, 175" da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1996, pág. 26882.

LEI NO 9.351, DE DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor de diversas empresas estatais, crédito
suplementar na valor de R$ 586.729.932,00,
para fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado
pela Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996, crédito suplementar no valor
de R$ 586.729.932,00 (quinhentos e oitenta e seis milhões, setecentos
e vinte e nove mil, novecentos e trinta e dois reais), em favor de
diversas empresas estatais, para atender à programação constante
do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial de dotações e da incorporação de recursos adicionais viabilizados pelas empresas, conforme
indicado, respectivamente, nos Anexos II e III desta lei.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108'
da República.
FERNADO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1996, págs. 26883126884.
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LEI Nº 9.352, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Drçamento Fiscal da União, em favor do EstadoMaior das ForçasArm.adas e do Ministério da
Marinha, crédito suplementar no valor global
de R$ 23.073.685,00, para os fins queespecifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. I' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas e do Ministério da Marinha,
crédito suplementar no valor global de R$ 23.073.685,00 (vinte e três
milhões, setenta e três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), para
atender à programação constante no Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, indicados no Anexo 11 desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1996, pág. 26885.

LEI N' 9.353, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos da União, em favor do EstadoMaior das Forças Armadas e do Ministério da
Marinha, crédito suplementar no valor total de

R$ 19.715.000,00 para os fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1a Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Estado-Maior das Forças Armadas e do Ministério da Marinha,
crédito suplementar no valor total de R$ 19.715.000,00 (dezenove
milhões, setecentos e quinze mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recursos vinculados
e diretamente arrecadados do Tesouro, constante do Anexo II desta
lei, nos montantes especificados.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1996, págs. 26886/26887.

LEI Nº 9.354, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos da União, em favor da Presidência da República e do Ministério das Relações
Exteriores, crédito suplementar no valor glo-

bal de R$ 31.176.151,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos da União (Lei nº 9.275, de 9 de maior de 1996), em favor da
Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores,
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crédito suplementar no valor global de R$ 31.176.151,00 (trinta e um
milhões, cento e setenta e seis mil, cento e cinqüenta e um reais), para
atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados, do superávit proveniente apurado em balaço patrimonial do exercício anterior e da anulação parcial de dotação
da Reserva de Contingência, na forma do Anexo II desta lei.
Art. 3' Em decorrência da presente autorização, ficam alteradas as receitas da Fundação Roquette Pinto, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear, da Nucleabrás Equipamentos Pesados S.A. e da
Empresa Brasileira, de Comunicação S.A.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 13.12.1996, pégs. 26887/26889.

LEI N' 9.355, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor
dos Ministérios do Exército e da Marinha, crédito suplementar no valor global
de R$ 13.855.000,00, para os fins que eepecífíca.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É O Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor dos
Ministérios da Exército e da Marinha, crédito suplementar no valor
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global de R$ 13.855.000,00 (treze milhões, oitocentos e cinqüenta e
cinco mil reais), para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, iniciadas no
Anexo II desta lei.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1996, pág 26890.

LEI N' 9.356, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Cultura, crédito suplementar
no valor de R$ 39.228,00 para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n'' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 39.228,00
(trinta e nove mil, duzentos e vinte e oito reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial de dotações, indicada nos
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
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Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996: 175· da Independência e lOS·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1996, pág. 26891.

LEI N· 9.357 DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos da União, em favor do Ministério
da Cultura, crédito suplementar no valor de
R$1.892.114,OO, para as fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional e eu sanciono a seguinte
lei:
Art. F Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em
favor do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de
R$ 1.S92.114,OO (um milhão, oitocentos e noventa e dois míl,
cento e quatorze reais), para atender à prorrogação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários do disposto no artigo anterior
decorrerão do cancelamento parcial de dotações, indicadas no Anexo
II desta lei, no montante especificado.
Art. 3· Em decorrência do disposto nos arts. 1· e 2·, ficam
alteradas as receitas das Fundações Casa Rui Barbosa, Biblioteca
Nacional, Cultural Palmares, do Instituto do Patrimõnio Histórico e
Artístico Nacional e do Fundo Nacional de Cultura, na forma dos
Anexos III e IV desta lei, nos montantes especificados.
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Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996: 175 2 da Independência e 108 2
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1996, pág. 26892126894.

LEIN" 9.358, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a absorção, pela União, dos
custos excedentes decorrentes da construção
e operação de usinas nucleoelétricas pela em·
presa Furnas - Centrais Elétricas - S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· É a União autorizada a reembolsar a Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. (Eletrobrás), empresa controladora de Furnas Centrais Elétricas S.A., valores correspondentes ao custo excedente
de geração de energia nucleoelétrica pela usina de Angra I, determinado com relação ao custo de geração de energia hidrelétrica por usina
de semelhante capacidade, bem como valores relativos aos investimentos complementares efetuados na usina Angra I, a partir de 1" de
janeiro de 1985.
Art. 2· É a União igualmente autorizada a reembolsar à Eletrobrás valores correspondentes aos gastos efetuados por Furnas com
recursos próprios, na construção das usinas nucleoelétricas de Angra
H e IH, até 31 de dezembro de 1980.
Art. 3· A União efetuará os reembolsos autorizados nos arts. 1·
e 2· à Eletrobrás por meio da assunção dos saldos devedores de
operações de créditos externos da Eletrobrás e de Furnas, vinculados
àquelas usinas, com aval da União.
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§ 1· O Ministério da Fazenda procederá à verificação dos critérios dos investimentos complementares e reembolsos, com base no
balanço patrimonial de Fumas, aprovado pela última assembléia
geral ordinária dos acionistas da empresa, bem como a seleção dos
contratos a serem assumidos.
§ 2· Na data da assunção dos saldos devedores, a Eletrobrás
promoverá o cancelamento dos créditos que possuir junto a Furnas,
vinculados às usinas .nucleares.
§ 3· Os saldos devedores a serem assumidos pela União na
forma deste artigo incorporarão a variação cambial, bem como os
demais encargos financeiros incorridos entre a data do balanço patrimonial a que se refere o § 1· e a data da efetiva transferência para a
União.
Art. 4· É a União autorizada a reembolsar a Furnas valores
correspondentes ao excedente de custo de construção da usina Angra
lI, excedente este determinado com relação ao custo de uma usina
hidrelétrica de ignal capacidade de geração.
Parágrafo único. A União procederá ao reembolso de que trata
este artigo mediante o cancelamento do crédito que detém junto a
Fumas, na qualidade de sucessora da Empresas Nucleares Brasileiras S.A. (Nuclebrás), nos termos do art. 1· da Lei n" 7.862, de 30 de
outubro de 1989.
Art. 5· As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
à conta de dotações consignadas no Orçamento Fiscal da União.
Art. 6· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
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LEI N' 9.359, DE 12 DE DEZEMBR,O DE 1996
Isenta do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados
bens de informática adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida
Provisória n· 1.509-10,de 1996,que oCONGRESSO NACIONALaprovou,
e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo
único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1· São isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) os bens de informática destinados à coleta eletrônica de votos,
fornecidos diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 2· Poderão ser importados com isenção do Imposto de
Importação - II e do IPI as matérias-primas e os produtos intermediários a serem utilizados na industrialização dos bens de que trata
o artigo anterior.
Parágrafo único. A isenção do IPI a que se refere este artigo
estende-se às matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem adquiridos no mercado interno.
Art. 3· Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI incidente sobre os produtos mencionados no parágrafo
único do art. 2·.
Art. 4· Para efeito de reconhecimento da isenção a empresa
deverá, previamente, apresentar à Secretaria da Receita Federal
relação quantificada dos bens a serem importados ou adquiridos no
mercado interno, aprovada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
Art. 5· As importações de que trata este lei ficam dispensadas
do exame de similaridade.
Art. 6· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.509-9, de 17 de outubro de 1996.
Art. 7· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1996 175· da Independência
e 108· da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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LEI N' 9.360, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1996
Dá rwva redação ao parágrafo único do art.
I" da Lei n' 8.995, de 24 de fevereiro de 1995,
que autoriza o Ministério dos Transportes, por
intermédio da Companhia Brasileira de Trens
Urbanos (CBTUJ, a transferir à Companhia
Fluminense de Trens Urbanos (Fíumdrens), recursospara pagamentode pessoal.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPúBLICA adotou a Medida
Provisórian' 1.468-13,de 1996,que oCONGRESSO NACIONALaprovou,
e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo
único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei.
Art. l' O parágrafo único do art. l' da Lei n' 8.995, de 24 de
fevereiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1º
.
Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo fica
condicionada até o limite de R$ 164.130.653,00 (cento e sessenta
e quatro milhões, cento e trinta mil, seiscentos e cinqüenta e três
reais) e correrá à conta de dotação orçamentária da CBTU.»
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.468-12, de 24 de outubro de 1996.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1996; 175' da Independência
e 108' da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
LEI N' 9.361, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, crédito extraordinário até O limite de
R$ 800.000.000,00, para os fins que especifica.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida
Provisória n" 1.467-7, de 1996, que o Congresso Nacional aprovou, e
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eu, JOSÉ SARNEY, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte
lei:
Art. F Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q9.275, de 9 de maio de 1996), em
favor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
crédito extraordinário até o limite de R$ 800.000.000,00 (oitocentos
milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo
I desta lei.
Art. 2· Em decorrência do disposto no art. 1Q, fica alterada a
receita do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
conforme Anexo II desta lei.
Art. 3Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q1.467-6, de 24 de outubro de 1996.
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1996; 175Qda Independência
e 108 Qda República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1996, pãgs. 27121127123.

LEI NQ 9.362, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre medidas reguladoras do
abastecimento do mercado interno de produtos do setor sucroalcooleiro.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória n Q1.47?-17, de 1996, que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSE SARNEY, Presidente, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulga a seguinte lei:
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Art. l' O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
fixará, em planos anuais de safra, divulgados até o dia 30 de abril de
cada ano, os volumes de produção de açúcar e de álcool, necessários
ao abastecimento dos mercados na região Centro/Sul e na região
NortelNordeste, assim como os destinados à formação de estoque de
segurança.
§ 1· Os planos anuais indicarão, também, os volumes de açúcar
e de álcool caracterizados como excedentes às necessidades dos mercados internos regionais, bem como aqueles cuja importação seja
indispensável para complementar a oferta nacional.
§ 2· Será considerada excedente a diferença entre os volumes
de açúcar e de álcool em estoque, antes do início de cada safra,
adicionados à produção estimada para a safra seguinte, e a projeção
de consumo nacional pelo prazo de um ano.
§ 3· Não serão consideradas nos planos anuais de safra as
operações de importação de açúcar e de álcool amparadas pelo regime
de drawbrack.
§ 4· Os volumes de açúcar e de álcool a que se refere este artigo
poderão ser modificados pelo Ministério da Indústria, do Comércio e
do Turismo, sempre que o recomendar o comportamento da produção
da cana-de-açúcar utilizada como matéria-prima pelas empresas do
setor e dos mercados consumidores.
§ 5· Em qualquer hipótese, os planos anuais de safra e suas
modificações serão aprovados em portaria específica do Ministério de
Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
§ 6· Os excedentes de açúcar referidos no § 1· poderão ser
convertidos em mel rico ou mel residual, observados os parâmetros
técnicos de conversibilidade.
§ 7· As usinas produtoras de açúcar que não possuam destilarias anexas poderão exportar os seus excedentes, desde que comprovem sua participação no mercado interno, conforme estabelecido nos
planos anuais de safra.

Art. 2Q Para os efeitos do artigo anterior consideram-se compreendidos nas regiões:
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I - NortelNordeste: os Estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Tocantins;
II - Centro/Sul: os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.

Art. 3· Aos excedentes de que trata o art. 1· e aos de mel rico e
de mel residual poderá ser concedida isenção total ou parcial do
imposto de exportação, mediante despacho fundamentado conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda e da Indústria, do Comércio e do
Turismo, que fixará, dentre outros requisitos, o prazo de sua duração.
Art. 4· Em operações de exportação de açúcar, álcool, mel rico
e mel residual, com isenção total ou parcial do imposto sobre exportação, a emissão de Registros de Vendas e de Registros de Exportação
ou de documentos de efeito equivalente, pela Secretaria de Comércio
Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
sujeitar-se-á aos termos estritos do despacho referido no artigo anterior.
Art. 5· A exportação de açúcar, álcool, mel rico e mel residual,
com a isenção de que trata o art. 3·, será objeto de cotas distribuídas
às unidades industriais e refinarias autônomas exportadoras nos
planos anuais de safra.
Art. 6· A isenção total ou parcial do imposto de exportação, de
que trata esta lei, não gera direito adquirido, e será tomada insubsistente sempre que se apure que o habilitado não satisfazia ou deixou
de satisfazer os requisitos, ou não cumpria ou deixou de cumprir as
condições para a concessão do favor.

Art. 7· Os volumes de produtos derivados de cana-de-açúcar
destinados aos mercados preferenciais serão atribuídos à região Norte/Nordeste, tendo em conta o seu estágio sócio-econômico.
Art. 8· O Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta lei.
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Art. 9· O Poder Executivo, no prazo de cento e oitenta dias,
encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para atender ao
disposto nos arts. 56 e 57 da Lei n? 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.476-16, de 24 de outubro de 1996.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1996; 175· da Independência
e 108· da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

LEI Nº 9.363, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do
Pis / Pasep e Cofins nos casos que especifica,
e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória n· 1.484-27, de 1996, que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. 1· A empresa produtora e exportadora de mercadorias
nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares n·s 7, de 7 de setembro de 1970; 8, de 3
de dezembro de 1970; e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes
sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos
casos de venda a empresa comercial exportadora com o fim específico
de exportação para o exterior.
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Art. 2' A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
§ l' O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual
de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo.
§ 2' No caso de empresa com mais de um estabelecimento
produtor exportador, a apuração do crédito presumido poderá ser
centralizada na matriz.
§ 3º O crédito presumido, apurado na forma do parágrafo anterior, poderá ser transferido para qualquer estabelecimento da empresa para efeito de compensação com o Imposto sobre Produtos Industrializados, observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 4' A empresa comercial exportadora que, no prazo de 180
dias, contados da data da emissão da nota fiscal de venda pela
empresa produtora, não houver efetuado a exportação dos produtos
para o exterior, fica obrigada ao pagamento das contribuições para o
PislPasep e Cofins relativamente aos produtos adquiridos e não
exportados, bem assim de valor correspondente ao do crédito presumido atribuído à empresa produtora vendedora.
§ 5º Na hipótese do parágrafo anterior, o valor a ser pago,
correspondente ao crédito presumido, será determinado mediante a
aplicação do percentual de 5,37%, sobre sessenta por cento do preço
de aquisição dos produtos adquiridos e não exportados.
§ 62 Se a empresa comercial exportadora revender, no mercado

interno, os produtos adquiridos para exportação, sobre o valor de
revenda serão devidas as contribuições para o PislPasep e Cofins, sem
prejuízo do disposto no § 4'.
§ 7' O pagamento das valores referidos nos §§ 4' e 5º deverá ser
efetuado até o décimo dia subseqüente ao do vencimento do prazo
estabelecido para a efetivação da exportação, acrescido de multa de
mora e de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
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de Liquidação e Custódia (Selic), para título federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao da emissão da nota fiscal de venda dos produtos para a empresa
comercial exportadora até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.

Art. 3" Para os efeitos desta lei a apuração do montante da
receita operacional bruta, da receita de exportação e do valor das
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das
contribuições referidas no art. 1", tendo em vista o valor constante da
respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor
exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita
operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.

Art. 4" Em caso de comprovada impossibilidade de utilização
do crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos
Industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações de
venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em moeda corrente.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito presumido apurado na
forma do § 2" do art. 2", o ressarcimento em moeda corrente será
efetuado ao estabelecimento matriz da pessoa juridica.

Art. 5" A eventual restituição, ao fornecedor, das importâncias
recolhidas em pagamento das contribuições referidas no art. F, bem
assim a compensação mediante crédito, implica imediato estorno,
pelo produtor exportador, no valor correspondente.
Art. 6" O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto nesta lei, inclusive quanto
aos requisitos e periodicidade para apuração e para fruição do crédito
presumido e respectivo ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos,
a esse título, efetuados pelo produtor exportador.
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Art. 7· O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei cancelando dotação orçamentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária decorrente desta lei.
Art. 8· São declarados insubsistentes os atos praticados com
base na Medida Provisória n" 905, de 21 de fevereiro de 1995.
Art. 9· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.484-26, de 24 de outubro de 1996.
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1996; 175· da Independência
e 108· da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

LEI N" 9.364, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o pagamento com sub-rogação, pela União. de "dívidas da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à
Fundação Rede Ferroviária de Seguridade

Social (Reter), e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou .a
Medida Provisória n· 1.529, de 1996, que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. 1· Fica a União autorizada ao pagamento com sub-rogação
dos débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) junto:
I - ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), até o montante de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de
reais);
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H - à Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social
(Refer), até o montante de 408.000,000,00 (quatrocentos e oito milhões de reais).
Parágrafo único. Os débitos referidos neste artigo serão objeto
de auditoria por parte da Secretaria Federal de Controle do Ministério
da Fazenda.
Art. 2' Fica a União autorizada a assumir os débitos da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência junto ao INSS, até o
montante de 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais).

Art. 3' A RFFSA pagará o débito decorrente do pagamento com
sub-rogação de que trata O art. l' com ativos especificados abaixo,
ficando a União autorizada a recebê-los a seu exclusivo critério:
I - imóveis não operacionais pertencentes à RFFSA;
H - recursos provenientes da alienação ou da exploração comercial de imóveis não operacionais pertencentes à RFFSA;

IH - recursos provenientes do processo de privatização dos
ativos operacionais da RFFSA;
IV -

V -

créditos de que a RFFSA seja titular contra a União;
outros ativos de propriedade da RFFSA e de suas subsi-

diárias;

VI - ações da RFFSA, mediante subscrição para aumento de
capital.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda, ouvido O
Ministro de Estado dos Transportes, definirá o percentual mínimo a
ser pago com os ativos referidos nos incisos I a IH deste artigo.
Art. 4' Fica O INSS autorizado a receber da União, para liquidação das dívidas a que se referem o inciso I do art. l' e o art 2' desta
lei, créditos securitizados de responsabilidade do Tesouro Nacional,
com as seguintes características:
I
H -

prazo de resgate: doze anos;
carência para principal e juros: quatro anos;

IH - remuneração: juros de seis por cento ao ano, calculado
sobre o valor atualizado;
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IV - forma: nominativa escritural, devendo haver registro dos
respectivos direitos creditórios, bem como das cessões destes direitos,
em central de custódia, por intermédio da qual serão também creditados os juros e o resgate do principal, quando for o caso.
§ 1º Os créditos a que se refere este artigo serão atualizados
pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundação Getúlio Vergas.
§ 2º O INSS expedirá Certidão Negativa de Débito (CND),
referente aos débitos mencionados no art. 1º, inciso I, até o mês de
outubro de 1996, devendo manifestar desistência das ações ajuizadas
para execução por débitos da RFFSA, assumidos pela União, nos
termos desta lei.

§ 3º A desistência a que se refere o parágrafo anterior não
implicará para o INSS pagamento de custas judiciais, nem de honorários e nem de qualquer outra verba de sucumbência.
Art. 5º O Tesouro Nacional poderá resgatar antecipadamente
os créditos securitizados referidos no artigo anterior, ficando o INSS
autorizado a conceder o desconto previsto neste artigo.
§ 1º O resgate previsto no caput deste artigo dar-se-á por sessenta e cinco por cento do valor nominal atualizado dos referidos
créditos securitizados.
§ 2º Caso a emissão e o resgate antecipado dos créditos securitizados a que se refere este artigo ocorram antes de concluída a
auditoria de que trata o parágrafo único do art. 1º, o INSS se obriga,
no prazo de trinta dias a partir da constatação de diferença, a restituir
ao Tesouro N acionaI os valores recebidos a maior, remuneração à taxa
equivalente àquela aplicada à Conta Única do Tesouro Nacional.

Art. 6º A liquidação dos débitos referidos no inciso n do art. 1º
desta lei dar-se-á por meio de créditos securitizados de responsabilidade do Tesouro Nacional, com as seguintes características:
I
Il
1998;

In

prazo de resgate: oito anos;
carência para principal e juros: até 15 de fevereiro de
forma de pagamento de principal e juros:
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a)

juros e dez por cento do principal em 15 de fevereiro de 1998;

b) juros e dez por cento do principal em 15 de fevereiro de 1999;

c) juros e dez por cento do principal em 15 de fevereiro de 2000;
d) juros e quinze por cento do principal em 15 de fevereiro de

2001;
e) juros e quinze por cento do principal em 15 de fevereiro de

2002;

fJ juros e vinte por cento do principal em 15 de fevereiro de 2003;
g) juros e vinte por cento do principal em 15 de fevereiro de 2004.

IV - remuneração: juros de seis por cento ao ano, calculados
sobre o valor atualizado;
V - forma: nominativa escrituraI, devendo haver registro dos
respectivos direitos creditórios bem como das cessões destes direitos,
em central de custódia, por intermédio da qual serão também creditados os juros e o resgate do principal, quando for o caso;

VI ~ utilização no Programa Nacional de Desestatização
(PND), em conformidade com as normas e os limites estabelecidos
com base na legislação em vigor.
§ 12 Os créditos securitizados a que se refere este artigo serão
atualizados pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas.
§ 2' A Refer deverá dar plena, rasa e total quitação de todas as
obrigações da RFFSA correspondentes ao valor mencionado no art.
12, inciso Il, desta lei, devendo manifestar desistência de todas as
ações ajuizadas por débitos da RFFSA.
Art. 7' O Poder Executivo constituirá grupo de trabalho com a
participação de representantes dos Ministérios da Fazenda, da Previdência e Assistência Social, dos Transportes e da RFFSA para
estudar e sugerir medidas com vistas à redução do déficit potencial
da Refer e a eliminação dê dispositivos do estatuto social e regulamento básico da mesma, que imponham às instituições patrocinadoras a obrigatoriedade de cobrir majoritariamente o referido déficit.
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Parágrafo único. O pagamento com sub-rogação de dívidas a que
se refere o inciso II do art. 1º desta lei ficará condicionado à implementação das medidas sugeridas pelo grupo de trabalho, que venham
a ser aprovadas pelo Poder Executivo.
Art. 8º A receita proveniente da alienação dos imóveis e de
outros ativos referidos no art. 3º desta lei deverá ser utilizada integralmente para abatimento de dívida pública de responsabilidade do
Tesouro Nacional.
§ 1a Após a incorporação dos imóveis ao patrimônio da União,
serão estes alienados pela Secretaria do Patrimônio da União, que
poderá contratar os serviços da Caixa Econômica Federal, inclusive
para a realização das necessárias avaliações e alienações.
§ 2º A venda dos bens imóveis da União de que trata o parágrafo
anterior será feita mediante concorrência ou leilão público, independentemente do valor, podendo ser aceitos, como meio de pagamento,
créditos securitizados de responsabilidade do Tesouro Nacional na
proporção e condições a serem definidas no edital.

Art. 9º O disposto no § 2º do artigo anterior aplica-se, também,
aos imóveis e outros ativos a serem alienados diretamente pela
RFFSA.
Art. 10. Excepcionalmente, aos participantes da Refer que tenham sido transferidos a empresas não patrocinadoras desta entidade em função da desestatização por meio das concessões das malhas
da RFFSA, será facultado o resgate do respectivo saldo de reserva de
poupança, de acordo com percentual e limite de restituição e conforme
os critérios técnicos de atualização financeira estipulados pelas normas internas da entidade.
§ 1s Para os participantes ativos que já tenham sito transferidos na forma do caput deste artigo, o prazo máximo para solicitação
do resgate será de noventa dias da publicação desta lei.
§ 2º Para os participantes ativos que no futuro venham a ser
transferidos na forma do caput deste artigo, o prazo máximo para
solicitação do resgate será de noventa dias, contados da transferência.
Art. 11. Fica autorizado o pagamento de reservas da poupança
aos participantes ativos da Refer, conforme disposições constantes do
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artigo anterior, e também aos participantes que tenham seus contratos de trabalho rescindidos junto a empresas patrocinadoras.
Parágrafo único. A autorização constante do caput fica condicionada a que o valor total pago seja reembolsado pela RFFSA e amortizado no déficit atuarial.
Art. 12. O § 3· do art. 4' da Lei n? 8.693, de 3 de agosto de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:
,,§ 3' Ficará assegurado ao empregado o direito de manterse como participante da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social (Refer), obrigadas as novas sociedades criadas nos
termos desta lei a serem suas patrocinadoras.»
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 16 de dezembro de 1996; 175· da Independência
e 108' da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

LEI N' 9.365, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1996
Institui a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep,
do Fundo do Amparo ao Trabalhador, do
Fundo da Marinha Mercante, e dá outras
providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória n·1.47~-26, de 1996, que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSE SARNEY, Presidente, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgou a seguinte lei:
Art. l' A partir de l' de dezembro de 1994, o Banco Central do
Brasil divulgará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), apurada de
acordo com o disposto nesta lei e em normas a serem baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional.
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Art. 2º A TJLP será calculada a partir de rentabilidade nominal
média, em moeda nacional, verificada em período imediatamente
anterior ao de sua vigência, dos títulos da Divida Pública externa e
interna de aquisição voluntária.
Art. 3º As normas a que se refere o art. 1º, in fine, a serem
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, disporão, dentre outros
aspectos, sobre:
I - período de vigência da JLP, observado o prazo mínimo de
três meses;
II - prazos mínimos para enquadramento dos títulos como de
longo prazo;
III - especificação dos títulos da Dívida Pública interna e externa que servirão de base para cálculo da TJLP;
IV - o prazo do período de apuração de rentabilidade a que se
refere o caput do art. 2º;
V - as proporções em que a rentabilidade nominal média em
moeda nacional de cada título será considerada no cálculo da TJLP.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, observada a
legislação em vigor, poderá estabelecer outras hipóteses de aplicação
da TJLP, além das previstas nesta lei.
Art. 4º Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do
Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante,
repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a
financiamento contratados a partir de 1º de dezembro de 1994, terão
como remuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respectivo período, ressalvado o disposto no § 1º do art. 5º e nos arts. 6º e 7º
desta lei.
Parágrafo único. O BNDES transferirá, nos prazos legais, ao
Fundo de Participação PIS-Pasep e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador o valor correspondente à TJLP aludida no caput deste
artigo, limitada a seis por cento ao ano, capitalizada a diferença,
podendo o Conselho Monetário Nacional, após manifestação favorável do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e do Conselho Diretor do Fundo de Participação
PIS-Pasep, alterar esse limite.
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Art. 5· O BNDE8 poderá aplicar até vinte por cento dos recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, excetuados os
de que trata o art. 11 desta lei, em operações de financiamentos a
empreendimentos e projetos destinados à produção ou comercialização de bens com reconhecida inserção internacional.

§ 1· Os recursos referidos no caput este artigo, bem como os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinem, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar
dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central do
Brasil.
§ 2· O limite estabelecimento no caput deste artigo poderá ser
ampliado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat),
Art. 6· Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador aplicados nas operações de financiamentos de que trata o art. 5· desta lei
terão como remuneração a Taxa de Juros para Empréstimos e Financiamentos no Mercado Interbancário de Londres (Libor), informada
pelo Banco Central do Brasil, estabelecida em cada operação de
financiamento.
Parágrafo único. O BNDE8 transferirá ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador a remuneração prevista no caput deste artigo, no prazo
a que se refere o art. 3· da Lei n? 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 7· Os recursos do Fundo da Marinha Mercante destinados
a financiamentos contratados a partir de 1· de setembro de 1995, bem
como os respectivos saldos devedores, serão referenciados pelo contravalor, em moeda nacional, da cotação do dólar dos Estados Unidos
da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil
Parágrafo único. Os encargos e comissões, bem como os prazos,
nas hipóteses de que trata o caput deste artigo, serão definidos pelo
Conselho Monetário Nacional.

Art. 8° A partir de 1· de dezembro de 1994, os recursos dos
Fundos mencionados no art. 4· desta lei, repassados ao BNDE ou por
este administrados e destinados a financiamentos contratados até 30
de novembro de 1994, terão a Taxa Referencial (TR) a que alude o art.
25 da Lei n· 8.177, de 1· de março de 1991, substituída pela TJLP
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ajustada por fator de redução a ser definido pelo conselho Monetário
Nacional, mantidos os juros previstos nos §§ 2' e 3' do art. 2' da Lei
n' 8.019, de 11 de abril de 1990, exclusivamente para os recursos ali
aludidos.
Art. 9' Será admitida a aplicação, a partir de I" de setembro de
1995, do critério de que trata o art. 7', em substituição ao previsto no
art. 8' desta lei, quando aos recursos do Fundo da Marinha Mercante
e aos saldos devedores dos financiamentos a que se destinam, contratados até 31 de agosto de 1995.
Parágrafo único. A substituição prevista no caput deste artigo
se dará por opção dos beneficiários dos financiamentos ali aludidos,
em prazos e condições a serem regulamentados pelo BNDES.
Art. 10. A apuração dos valores das obrigações pecuniárias
devidas ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo de Amparo
ao Trabalhador e ao Fundo da Marinha Mercante, bem assim dos
valores dos saldos devedores dos financiamentos realizados com os
respectivos recursos, será efetuada com base no critério pro rata
tempore.
Art. 11. O disposto nesta lei aplica-se aos depósitos especiais de
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, definidos pelo art. 9'
da Lei n'' 8.019, de 11 de abril de 1990, alterado pelo art.l' da Lei n'
8,352, de 28 de dezembro de 1991, a partir da liberação dos empréstimos realizados com os referidos recursos, quando destinados a
programas de investimentos voltados para a geração de empregos e
renda.
Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de
Participação PIS-Pasep terão, a partir de l' de dezembro. de 1994, a
Taxa Referencial (TR) a que alude o art. 38 da Lei n' 8.177, de l' de
março de 1991, substituída pelo TJLP, ajustada pelo fator de redução
a que alude o art. 8' desta lei.
Art. 13. A partir de l' de dezembro de 1995, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o Conselho
Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep e a Comissão do Fundo
da Marinha Mercante poderão propor ao Conselho Monetário N acionaI a adoção de outros critérios legais para a remuneração dos
respectivos recursos, em substituição à TJLP de que trata esta lei.
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Art. 14. Nas hipóteses de falência, liquidação extrajudicial ou
intervenção em instituição financeira agente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou da Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame), estes sub-rogar-se-ão
automaticamente, de pleno direito, nos créditos e garantias constituídos em favor do agente financeiro, decorrente das respectivas operações de repasse.
Art. 15. Observado o disposto no art. 8·, in fine, desta lei, ficam
revogados o art. 25 da Lei n· 8,177, de 1· de março de 1991, e os §§ 2·
e 3· do art. 2· da Lei n· 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.471-25, de 24 de outubro de 1996.
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1996; 175· da Independência
e 108· da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

LEI N· 9.366, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre os quadros de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória n" 1.472-31, de 1996, que o CONGRESSO NACIONAL aprovou e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. 1· São criados e reclassificados, na Advocacia-Geral da
União, os cargos constantes dos Anexos I a VI.
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Art. 2Q São criados no Ministério da Fazenda, a serem alocados
na Secretaria da Receita Federal, duzentos e setenta e seis cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS),
sendo dezoito cargos DAS 101.3, oitenta e quatro cargos DAS 101.2 e
cento e setenta e quatro cargos DAS 101.1.
Art. 3Q São criados na Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab) trinta e seis cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS), sendo um cargo DAS 101.6, quatro cargos DAS 101.4, oito cargos DAS 101.3, quatorze cargos DAS
101.2, seis cargos DAS 101.1 e três cargos DAS 102.2.
§ 1Q São igualmente criadas na Sunab cento e noventa e quatro
Funções Gratificadas (FG), sendo cento e quarenta e sete FG-1, treze
FG-2 e trinta e quatro FG-3.

§ 2Q Para a reestruturação da Sunab, fica o Poder Executivo
autorizado a alterar a denominação e a especificação dos cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, sem aumento de despesa, no prazo de até trinta dias.
Art. 4 Q O cargo de Consultor Juridico de Ministério e do Estado-Maior das Forças Armadas, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS), corresponde ao nível 101.5.
Art. 5Q Fica assegurada a percepção da vantagem prevista no
art. 1Q, inciso I, e § 1Q, do Decreto-Lei n Q 2.333, de 11 de junho de 1987,
com a disciplina nele estabelecida, aos seus beneficiários, inclusive
àqueles integrantes de quadros de entidades não mais sujeitas a
regime especial de remuneração.
§ F Os efeitos financeiros do disposto neste artigo vigoram,
para os beneficiários referidos no caput, a partir de 19 de setembro
de 1992.
§ 2Q À vantagem referida neste artigo fazem jus também os
titulares de cargos integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da
União, de que trata o art. 20 da Lei Complementar n? 73, de 10 de
fevereiro de 1993, e os Juízes do Tribunal Marítimo instituído pela
Lei n? 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, com as modificações introduzidas pela legislação ulterior.
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Art. 6º Ficam prorrogados, por mais vinte e quatro meses, a
partir do seu término, os prazos referidos no art. 20 da Lei nº 9.028,
de 12 de abril de 1995.
Art. 7º São criados seiscentos cargos de Procurador da Fazenda
Nacional, distribuídos pelas categorias de que trata o art. 20, inciso
lI, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, conforme
o Anexo VII.
Art. 8º São criadas dezesseis Procuradorias Seccionais da
União e vinte e seis Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional,
a serem implantadas, conforme a necessidade do serviço nas cidades
onde estejam instaladas varas da Justiça Federal.
Parágrafo único. Ficam igualmente criados dezesseis cargos de
Procurador Seccional da União, DAS 101.4, e vinte e seis cargos de
Procurador Seccional da Fazenda Nacional, DAS 101.2
Art. 9º A remuneração dos cargos de Natureza Especial de
Secretário-Geral de Contencioso e de Secretário-Geral de Consultoria, criados pelo art. 57 da Lei Complementar nº 73, de 1993, é a fixada
no Anexo VIII.
Art. 10. São criados, na Comissão de Valores Mobiliários, quarenta e seis cargos de nível superior, sendo onze de advogado, vinte
de inspetor e quinze de analista.
Art. 11. O § 3º do art. 17 da Lei nº 8.429, de 2 dejunbo de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3º No caso de a ação principal ter sido proposta pelo
Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3º do
art. 6º da Lei n" 4.717, de 29 dejunbo de 1965."
Art. 12. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão
à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.472-30, de 24 de outubro de 1996.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1996; 175º da Independência
e 108º da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Anexo I
Advocacia-Geral da União
Situação Nova

Situação Anterior

N'de

Denominação

Cargos

Código

N'de
Cargos

Denominação

Código

Gabinete do Advogado-Geral da União

DAS 102.5

10
3

lO

Consultor da União

3

Adjuntodo Advogado-Geral

DAS 102.5

I

Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

DAS 101.5
DAS 102.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

6
3
2
16

Diretor de Divisão

DAS 101.3

5

6
3
2
11
5

I

Consultor da União

DAS 102.6

Adjunto do Advogado-Geral

DAS 102.6

Chefe de Gabinete
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

DAS 101.5
DAS 102.4
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1

Coordenador

DAS 101.3

Anexo II
Advocacia-Geral da União
N"de Cargos

I

Denominação
I

-

Código

Gabinete do Consultor-Geral da União

I
I

Assessor Jurídico
Oficial de Gabinete

DAS 102.3
DAS 101.2

I

Oficial de Gabinete

DAS 101.1

11 -

Gabinete do Corregedor-Geral da Advogada da União

5

Corregedor Auxiliar

I

Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico

5
2
I

8
2
I

3

Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

.

DAS 101.6
DAS 101.4
DAS 102.3
DAS 102.3
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.1
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Situação Nova

Situação Anterior

NlIde
Cargos

Código

Denominação
IH -

NlIde
Cargos

dor-Geral da União

Assessor Jurídico

2

Código

Gabinete do Procurador-Geral da União

Adjunto do Procura-

3

Denominação

DAS 102.4
DAS 102.3

S

Adjuntodo Procura-

4
1
2
1
8
1
2
4

Assessor Jurídico

Chefe de Divisão

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

2

Chefe de Serviço

DAS 101.1

dor-Geral da União

Chefe de Gabinete
Assessor Técnico

Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

Coordenador-Geral
Coordenador

102.5
102.3
101.4
102.3
101.2
101.1
101.4
101.3
101.2

Anexo III
Advocacia-Geral da União
Ns de Cargos I
I 1
4
2
2
1
3
6

Denominação

Código

Gabinete dos Procuradores Regionais em Brasília, no Rio de Janeiro e
em São Paulo: estrutura unitária

Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.3
102.3
102.2
101.1
101.3
101.2
101.1

DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

101.3
102.3
102.2
101.1
101.3
101.2
101.1

I l - Gabinete dos Procuradores Regionais em Porto Alegre e
em Recife: estrutura unitária

1
3
2
2
1
3
6

Chefe de Gabinete
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Oficial de Gabinete
Coordenador
Chefe de Divisão
Chefe de Serviço
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Anexo IV
Advocacia-Geral da União
Denominação

N2 de Cargos

Código

1 - Procuradoria da União no Distrito Federal e nos Estados de
São Paulo e Rio de Janeiro: estrutura unitária
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

4
2
1

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

11 -

Procuradoria da União nos Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais,
Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul: estrutura unitária

Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

2
1
1

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

111 - Procuradoria da União nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Espírito Santo,
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte,
Rondônia e Sergipe: estrutura unitária
Assessor Jurídico
Assessor Técnico
Coordenador

1
1
1
IV -

DAS 102.3
DAS 102.2
DAS 101.3

Procuradoria da União nos Estados do Amapá,
Roraima e Tocantins: estrutura unitária
Assessor Jurídico
Assessor Técnico

1
1

DAS 102.3
DAS 102.2

Anexo V
Advocacia-Geral da União
NII de Cargos

I

Denominação

1 2

I

Assessor Jurídico

11
1

-

I

I

Código

I

DAS 102.2

I

DAS 102.2

I

DAS 102.2

Procuradorias Seccionais da União - Padrão «A»
(quatro Procuradorias): estrutura unitária
Procuradorias Seccionais da União - Padrão "B>.
(nove Procuradorias): estrutura unitária
Assessor Jurídico

III -

Procuradorias Seccionais da União - Padrão "C"
(quarenta e quatro Procuradorias): estrutura unitária

1

I

Assessor Jurídico
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Anexo VI
Advocacia-Geral da União
Denominação

N° de Cargos
.

1
2
3

Código

Diretoria-Geral de Administração

Coordenador-Geral

DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.2

Coordenador
Chefe de Divisão

Anexo VII
Advocacia-Geral da União
Denominação do Cargo

Número de Cargos

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

40
55
505

Procurador da Fazenda Nacional de Categoria Especial
Procurador da Fazenda Nacional de 1~ Categoria

Procurador da Fazenda Nacional de 211 Categoria

Anexo VIII
Advocacia-Geral da União
NlIde
Cargos

Denominação

Código

1

Secretário-Geral de Contencioso Cargo de Natureza Especial

1

Secretário-Geral de Consultoria Cargo de Natureza Especial

Remuneração

Total em R$
6.200,00
6.200,00

LEI NO 9.367, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1996
Fixa critérios para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera oAnexoIl da Lei n Q 8.237, de ao
de setembro de 1991, para implementação da
isonomia a que se refere o § 1'1 do art. 39 da
Constituição, e dá outras providências.

Faço saber que O PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a
Medida Provisória n? 1.474-29, de 1996, que O CONGRESSO NACIOCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996

ssm
NAL aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. F Esta lei dispõe sobre o processo de implementação da
isonomia de vencimentos dos servidores do Poder Executivo com os
dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas da União
e do Ministério Público da União.
Art. 2' A equiparação do vencimento básico dos servidores civis
do Poder Executivo ao dos servidores dos Poderes Legislativo e
Judiciário, bem como do Tribunal de Contas da União e do Ministério
Público da União, far-se-à de forma gradativa e nos limites das
disponibilidades financeiras e orçamentárias da União, mediante a
concessão das diferenças pagas, separadamente ou já incorporadas.
§ l' Para os fins previstos no caput deste artigo, as tabelas de
vencimento básico, assim definido na alinea a do inciso I do art. F da
Lei n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passaram a vigorar, nos meses
de setembro, outubro e novembro de 1994 na conformidade do disposto nos Anexos I, n e In desta lei.
§ 2' A aplicação do disposto neste artigo aos servidores civis
que, por força de decisão judicial ou administrativa, já estejam percebendo vencimento básico equiparado aos das tabelas vigentes para
o Poder Legislativo, far-se-á mediante compensação de valores, sem
redução do valor do vencimento.

Art. 3' Os percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercicio de posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo n da Lei n' 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os meses
de setembro, outubro e novembro de 1994, passam a ser os constantes
do Anexo IV desta lei.
Art. 4' Fica reconstituída a comissão a que se refere o art. 6º da
Lei n' 8.852, de 1994, com a composição e as atribuições nela previstas,
cabendo-lhe promover estudos que objetivem, especialmente:
I - o agrupamento de cargos com atribuições iguais ou assemelhadas, observando-se, ainda, a complexidade das tarefas, critérios de desenvolvimento, promoção, progressão e qualificação;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996
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n - a implementação do disposto no inciso I do art. 3 Q da Lei
n? 8.448, de 21 julho de 1992;
J

In - o estabelecimento de critérios para incorporação ou alteração dos percentuais de gratificações, vantagens e adicionais;
IV -

a elaboração da matriz de vencimentos.

Art. 5º O vencimento básico dos servidores civis ativos, inativos
e pensionistas da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, a partir de 1Q de dezembro de 1994, passa a ser o
constante dos Anexos V e VI desta lei.

Art. 6Q OS percentuais da Gratificação de Habilitação Militar,
da Indenização de Representação pelo exercício do posto ou graduação
em situações normais e os do Adicional de Inatividade a que se refere
o Anexo n da Lei n? 237, de 30 de setembro de 1991, a partir de F de
dezembro de 1994, passam a ser os constantes do Anexo VII desta lei.
Art. 7Q O disposto nesta lei aplica-se, no que couber, aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento de servidor
público federal.
Art. 8Q As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das
dotações orçamentárias próprias.
Art. 9Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nQ 1.474-28, de 24 de outubro de 1996.
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se o disposto no § F do art. 1Q da Lei Delegada
n'' 12, de 7 de agosto de 1992, com a redação dada pelo art. 42 da Lei
n Q 8.880, de 27 de maio de 1994, e demais disposições em contrário, a
partir de 1Q de setembro de 1994.
Senado Federal, 16 dezembro de 1996; 175' da Independência e
108 Q da República.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996
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Anexo I da Lei n" 9.367, de 16 de dezembro de 1996
Tabela de vencimento básico aplicável aos servidores das Carreiras de Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacional,

políciaFederal, Polícia CivildoDF e dos Policiais Civisdos ExtintosTerritórios Federais,Orçamentode Finanças
e Controle, Procuradoria da Fazenda Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental,
Carreira de Ciência e Tecnologia e dos Servidores da SAE, FCBIA, SUBep, CVM e Ipea.

CL

p

A

111
11

B

C

Auxiliar
30 horas

40 horas

30 horas

40 horas

30 horas

322,13

253,90

19D,43

150,35

112,76

301,41

243,28

182,46

143,17

1

429,51
401,88
375,55

281,66

233,10

174,83

136,32

107,38
102,24

VI
V
IV

330,08
310,48
301,52

247,56
232,86

167,52

111
11

292,82

219,62

284,37

213,28

147,42
141,28

129,82
123,64
117,77
112,17
106,86

97,37
92,73
88,33
84,13
80,15

I

276,17

207,13

223,36
214,04
205,11
196,56
188,37
180,54

135,41

101,82

76,37

VI
V
IV

268,21
260,49

201,16

173,04

252,99
245,71

165,86
158,98

129,78
124,40
119,23

152,41

114,31

238,64

178,98

146,10

231,78

173,84

140,07

109,58
105,05

97,02
92,46
88,12
84,01
80,09
76,36

72,77

195,37
189,74
184,28

225,13

168,85
164,00
159,29
154,73

134,30
128,76
123,47
118,40
113,55

72,81

54,61

69,44
66,24

52,08
49,68

63,20
60,31

45,23

111
II
I

D

Intermediário

Superior

V
IV
III
II
I

218,66

212,39
206,30
200,39

226,14

150,29

16D,53
153,83

100,73
96,57

92,60
88,80
85,16

40 horas

69,35
66,09
63,01
60,07
57,27

47,40

Anexo I-A da Lei n? 9.367, de 16 de dezembro de 1996
Tribunal Marítimo
Denominação

Vencimento Básico

.Iuiz-Presidente

429,51

Juiz

409,06
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Anexo I-B da Medida Provisória n" 1.474-29 de 22 de novembro
de 1996
Advocacia-Geral da União
Denominação

Vencimento Básico

Grat. (Art. "[fi da
Lei 8.460/92)

429,51
401,88
375,55

170,92
163,38
156,17

Advogado da União de Categoria Especial
Advogado da União de Primeira Categoria
Advogado da União de Segunda Categoria

Anexo II da Lei n? 9.367, de 16 de dezembro de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério Superior
20 horas

40 horas
Graduado
429,50

Classe

Nível

Titular

U

Graduado
214,75

Adjunto

4
3
2
1

171,80
163,62
155,83
148,41

343,60
327,24
311,66

4
3
2
1

134,92

269,84

128,49
122,38
116,55

256,98
244,76
233,10

4
3
2
1

105,95
100,91
95,10
91,52

211,90
201,82
192,20
183,04

Assistente
.

Auxiliar

296,82

Anexo II-A da Lei n Q 9 367 , de 16 de dezembro de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de I II e 2 ll Graus
Classe

Nível

Titular

U

E

4
3
2
1

D

4
3
2
1

20 horas
Graduado
198,67
165,55

157,66
150,16
143,01
130,00

123,81
117,91
112,30

40 horas

Graduado
397,34
331,10
315,32
300,32
286,02
260,00
247,62
235,82
224,60
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6505
20 horas

40 horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

C

4
3
2
1

105,95
100,90
96,10

211,90
201,80
192,20

91,52

183,04

4
3
2
1

86,33
82,23

172,66
164,46

76,31
74,58

149,16

4
3
2
1

70,36
67,01
63,82
60,78

140,72
134,02
127,64
121,56

B

A

156,62

Anexo III da.Lei n· 9.367, de 16 de dezembro de 1996
Tabela de vencimento básico aplicável aos Cargos do Sistema de Cargos instituídos pelas Leis n~s 6.64finO
e 6.550n8, dos servidores técnicos-administrativos das Instituições Federais de Ensino, conforme art. 39 e
seguintes da Lei nv 7.696/87 dos servidores do lhama, Embratur, Incra, CFIAer, JBPC, Ibac, FBN, FCRB.
FOP, LBA,Funai, Funag, FAE, Enap, FNS, RoquettcPinto, FNDE, Sudam, Suframa,Sudene, Ceplae e Tabela
de Especialistas.

CL

p

152,48
146,89

188,68

141,51

302,05
282,67
273,11
263,88
254,97
246,37

226,54
212,00
204,83

181,77
175,13
168,73
162,59
156,67
150,96

136,33

V
IV

238,05
230,04
222,29

178,54
172,53
166,72

I11

214,82

161,12

li
1

207,60
200,63

155,70

145,48
140,21
135,13
130,24
125,54

150,47

121,02

109,11
105,15
101,35
97,68
94,15
90,77

V
IV

193,91
187,41

145,43

111

V
IV
I11

VI

D

195,85

203,31

li
1

C

30 horas

297,76
280,47
263,81

li
1
VI

B

Intermediário
40 horas

397,04
373,96
351,75

I11
A

Superior
30 Horas

40 horas

li
1

197,91

191,22
184,78

131,35

126,55
121,94
117,50
113,22

116,66
112,47

87,49
84,35

181,14
175,10

140,56
135,86
131,32

108,43
104,55

81,33
78,41

169,24

126,93

100,82

75,61

Auxiliar
40 horas
ao horas

137,60
131,27
125,25
119,51
114,04
108,84
103,88
99,16
94,66
90,37

86,29
82,40

78,70
75,18
71,81
68,63
65,58
62,67
59,92
57,28

103,20
98,45

93,93
89,63

85,53
81,63

77,91
74,37
71,00

67,78
64,72
61,80
59,02
56,39
53,86
51,47

49,18
47,01

44,94
42,96
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Anexo IV da Lei n" 9.367, de 16 de dezembro de 1996
Anexo II da Lei n" 8.237, de 30 de setembro de 1991
Gratificações e Indenizações
Tabela II -

Gratificação de Habilitação Militar

Valor Percentual

Situações

70% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria I

60% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II

50% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

35% do soldo

Cursos de Especialização

20% do soldo

Cursos de Formação

Tabela IH -

Indenização de Representação

a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais
Posto/Graduação

Percentuais

Ofícíal-General

70% do soldo

Oficial-Superior

60% do soldo

Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

50% do soldo

Suboficial, Subtenente e Sargento

35% do soldo

Demais Praças Especiais e Praças de graduação
inferior a 31! Sargento, exceto as prestadoras do serviço
militar inicial

20% do soldo

Tabela VI -

Adicional de Inatividade
Situação

Com 40 anos de serviço ou mais

Percentual
90% do soldo

Com 35 anos de serviço

70% do soldo

Com 30 anos de serviço

60% do soldo

Transferidos ex cfficio, para a inatividade remunerada,
com menos de 30 anos de serviço

40% do soldo
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Anexo V da Lei n? 9.367, de 16 de dezembro de 1996
Tabelade vencimento básico aplicável aos servidoresdas Carreiras de Diplomata,Auditoriado Tesouro Nacional,
polícia Federal, Polícia ~ivil do DF e dos Pol,iciaisCivis ~os. Extintos Te~tórios ~e~erais, Orçamentode Finanças
e Controle. Procuradoria da Fazenda Nacional, Especialistas em Pohticas Públicas e Gestão Governamental,
Carreira de Ciência e Tecnologia dos servidores da SAE, FCBIA, Susep, CVM, Ipea, lhama, Embratur, Incra,
CFIAer,IBPC, Ibac, FBN, FeRE, FCP, LBA, Funai, Funag, FAE, Enap, FNS, Roquctte Pinto, FNDE, Sudam,
Suframa, Sudene, Ceplac, Tabela de Especialista dos Técnico-administrativos das Instituições Federais de
Ensino, confonne art. 32 e seguintes da Lei n2 7.596/87 e aos Cargos do Sistema de Cargos Instituídos pelas Leis
n"s 5.645170 e 6.550n8.

CL

A

B

30 horas

40 horas

30 horas

40 horas

30 horas

III

429,51
401,88

375,55

322,13
301,41
281,66

253,90

11
I

243,28
233,10

190,43
182,46
174,83

150,35
143,17
136,32

112,76
107,38
102,24

330,08
310,48
301,52
292,82
284,37
276,17

247,56
232,86
226,14
219,62
213,28
207,13

223,36
214,04
205,11
196,56
188,37
180,54

167,52
160,53
153,83
147,42
141,28
135,41

129,82
123,64
117,77
112,17
106,86
101,82

97,37
92,73
88,33
84,13
80,15
76,37

268,21
260,49

201.16
195,37
189,74
184,28
178,98
173,84

173,04
165,86
158.98
152,41
146,10
140,07

129,78
124,40
119,23
114.31
109,58
105,05

97,02
92,46
88,12

72,77
69,35
66,09
63,01
60,07
57,27

225,13

168,85

218,66
212,39
206,30
200,39

164,00
159,29
154,73

134,30
128,76
123,47
118,40
113,55

100,73
96,57
92,60
88,80
85,16

VI
V
IV
III

VI
V
IV
III

252,99
245,71
238,64
231,78

11
I

D

Auxiliar

40 horas

11
I

C

Intermediário

Superior

p

V
IV
III

11
I

150,29

84,01
80,09
76,36
72,81

69,44
66,24
63.20
60,31

54,61
52,08
49,68
47,40
45,23

Anexo V-A da Lei n? 9.367, de 16 de dezembro de 1996
Tribunal Marítimo
Denominação

Juta-Presidente
Juiz

Vencimento Básico

429,51
409,06
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Anexo V-B da Medida Provisória n? 1.474-29 de 22 de novembro
de 1996
Advocacia-Geral da União

.

Denominação

Vencimento Básico

Advogado da União de Categoria Especial
Advogado da União de Primeira Categoria
Advogado da União de Segunda Categoria

429,51
401,88
375,55

(Grat, Art. 72 da

Lei

nO

8.460/92

170,92
163,38
156,17

Anexo VI da Lei n? 9 367 , de 16 de dezembro de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério Superior
20 horas

40 horas

U

Graduado
214,76

Graduado
429,51

Adjunto

4
3
2
1

176,91
169,29
162,00
155,03

353,82
338,58
324,00
310,05

Assistente

4
3
2
1

142,23
136,10

284,45
272,20
260,48
249,26

4
3
2
1

114,34
109,42
104,71
100,20

Classe
Titular

Auxiliar

Nível

130,24

124,63

228,68
218,83
209,41
200,39

Anexo VI-A da Lei n? 9 367 , de 16 de dezembro de 1996
Tabela de Vencimento Básico Aplicável aos Professores do Magistério de 12 e2 2 Graus
20 horas
40 horas
Nível
Classe
Graduado
Graduado
Titular

U

193,67

397,34

4
3
2
1

168,05

336,09

E

160,81
153,89

321,62
307,77

147,26

294,52

4
3
2
1

136,35
130,48
124,86

272,70
260,96
249,72
238,97

D

119,49
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Tabela de Vencimento Básico Aplicável 80S Professores do Magistério de 111 e ~ Graus
20 horas

40 horas

Classe

Nível

Graduado

Graduado

C

4
3
2
1

114,34
109,42

228,68
218,83
209,41

4
3
2
1

94,52
90,02
85,74
81,65

189,04
180,04
171,47

4
3
2
1

77,03

73,36
69,87
66,54

154,06
146,72
139,73
133,08

B

A

104,71
100,20

200,39

163,30

Anexo VII da Lei n Q 9.367, de 16 de dezembro de 1996
(A partir de 1Q de dezembro de 1994)
Anexo II da Lei n? 8.237, de 30 de setembro de 1991
Tabela II -

Gratificação de Habilitação Militar

Valor Percentual
150% do soldo
130% do soldo

Situações
Cursos de Altos Estudos
Categoria I
Cursos de Altos Estudos
Categoria II
Cursos de Aperfeiçoamento

110% do soldo
80% do soldo

Cursos de Especialização

60% do soldo

Cursos de Formação

Tabela Hl -

Indenização de Representação

a) Pelo exercício do Posto ou Graduação em situações normais

Posto ou Graduação
Oficial-General
Oficial-Superior

Percentual
150% do soldo
130% do soldo

Ofícíal-Intermedíérío, Oficial-Subalterno,

Guarde-Marinha e Aspirante-a-Oficial
Suboficial, Subtenente e Sargento

110% do soldo
85% do soldo
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Percentual

Posto ou Graduação
Demais Praças Especiais e Praças de graduação
inferior a 3 11 Sargento, exceto as prestadoras do serviço
militar inicial

Tabela VI

-

60%do soldo

Adicional de Inatividade
Situação

Percentual

Com 40 anos de serviço ou mais

180% do soldo

Com 35 anos de serviço

140% do soldo

Com 30 anos de serviço ou mais

120% do soldo

Transferidos ex officio, para a inatividade remunerada,
com menos de 30 anos de serviço

80% do soldo

LEI N" 9.368, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$56.298,OO, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em
favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor
de R$ 56.298,00 (cinqüenta e seis mil, duzentos e noventa e oito
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II desta lei.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 12, t. 1, p.

6419-669~,

dez.

I~~ti
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Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175· da Independência e lOS·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1996, pág. 27288.

LEI NO 9.369, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito
suplementar no valor de R$ 6.749.019,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de
R$6.749.019,00 (seis milhões, setecentos e quarenta e nove mil e
dezenove reais), para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2 9 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de receitas próprias,
conforme indicado no anexo II desta lei.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 10S2
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1996, pãgs, 27288127289.
\JOl.
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LEI Nº 9.370, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de R$1.030.000,OO, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1e Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de
R$I.030.000,00 (um milhão e trinta mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do remanejamento de dotações orçamentárias
entre subprojetos e subatividades, indicados no Anexo II desta lei, no
montante especificado.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175· da Independência e lOS·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1996, pág. 27288.

LEI NO 9.371, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Câmara dos Deputados, crédito suplementar
no valor de R$ 2.265.000,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996
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Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em
favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de
R$ 2.265.000,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir

.- .

Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1996, pág. 27291.

LEI Nº 9.372, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito
suplementar no valor de R$ 4.235.855,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º Fica O Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de
R$4.235.855,00 (quatro milhões, duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e cinqüenta e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
H, desta lei, no montante especificado, e de saldos de exercícios
anteriores, oriundos do superávit financeiro apurado no Balanço
Patrimonial da União em 31 de dezembro de 1995, na forma do Anexo
IH desta lei.

Art. 3' Em decorrência do disposto no art. l' desta lei, fica
alterada a receita do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de acordo com o Anexo IV desta lei.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175' da Independência e lOS'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1996, págs. 27291/27292.

LEI N' 9.373, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Cultura, crédito suplementar
no valor de R$332.514,OO, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de R$332.514,OO
(trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e quatorze reais), para
atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de superávit financeiro apurado
no Balanço Patrimonial do exercício de 1995.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam
alteradas as receitas da Fundação Casa Rui Barbosa e da Fundação
Nacional de Artes, na forma indicada no Anexo II desta lei, nos
montantes especificados.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175' da Independência e lOS'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1996, pág. 27293.

LEI N' 9.374, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Fazenda, crédito suplementar
no valor de R$126.595.414,OO, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que
seguinte lei:

O

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996), em
favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 126.595.414,00 (cento e vinte e seis milhões, quinhentos e
noventa e cinco mil, quatrocentos e quatorze reais), para atender
à programação constante do Anexo I desta lei.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados, conforme indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1996, pág. 27294.

LEI N' 9.375, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no volor de R$ 214.690.947,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 214.690.947,00 (duzentos e quatorze milhões, seiscentos e
noventa mil, novecentos e quarenta e sete reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes do
excesso de arrecadação da Contribuição do Salário-Educação referente à cota-parte federal.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada
a receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996
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(FNDE), na forma indicada no Anexo II desta lei, no montante
especificado.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1996, págs. 27294127295.

LEI N' 9.376, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito especial até o limite
de R$ 785.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996),
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito especial
até o limite de R$785.000,OO (setecentos e oitenta e cinco mil reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação- de
recursos diretamente arrecadados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada
a receita da Fundação Universidade do Rio Grande (RS), na forma
indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t, 1, p. 6419·6692, dez. 1996
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Art. 4· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175Qda Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1996, pág. 27295.

LEI NQ 9.377, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Fazenda e de Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios Governo do Distrito Federal - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
especial até o limite de R$ 3.359.048,00, para
os fins que especifica:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q9.275, de 9 de maio de 1996), em
favor do Ministério da Fazenda e de Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios - Governo do Distrito Federal- recursos
sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite
de R$ 3.359.048,00 (três milhões, trezentos e cinqüenta e nove mil,
quarenta e oito reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão dos cancelamentos indicados no Anexo II desta
lei.
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Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1996, págs. 27295/27296.

LEI N' 9.378, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor da Câmara dos Deputados, crédito
suplementar no valor de R$ 1.723.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996),
crédito suplementar no valor de R$l. 723.000,00 (um milhão, setecentos e vinte e três mil reais), em favor da Câmara dos Deputados, para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados, indicados no Anexo II desta lei no montante especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 18.12.1996, págs. 27297/27298.
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LEI N2 9.379, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, erédito especial até o limite de R$ 1.646.00, para
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito especial até o limite de
R$ 1.646,00 (um mil, seiscentos e quarenta e seis reais), para atender
à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulações parciais das dotações indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 18.12.1996. págs. 27297/27298.

LEI Nº 9.380, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor
de Encargos Financeiros da União recursos sob supervisão do Ministério
da Fazenda, crédito suplementar no valor
de R$ 101.544,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço .saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor de
Encargos Financeiros da União - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$101.544,00
(cento e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais), para atender
à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento da dotação indicada no Anexo II
desta lei, no montante especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 18.12.1996, pág. 27298.

LEI N' 9.381, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da União, em favor do Ministério
da Justiça, crédito suplementar no valor de
R$ 50.098.030,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei;
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), crédito suplementar
no valor de R$50.098.030,OO (cinqüenta milhões, noventa e oito mil e
trinta reais), em favor do Ministério da Justiça, para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
vai.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de excesso de arrecadação e do cancelamento
parcial de dotações orçamentárias de subprojetos e subatividades,
pertencentes ao próprio órgão, indicados, respectivamente, nos Anexos II e lII, desta lei, no momento especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasflia, 18 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.12.1996, pégs. 27581/27585.

LEI N° 9.382, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos da União. em favor do Tribunal
de Contas da União, Senado Federal e Ministério Público da União, crédito suplementar
no valor global de R$7.585.850,OO, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), crédito suplementar
no valor global de R$7.585.850,00 (sete milhões, quinhentos e oitenta
e cinco mil, oitocentos e cinqüenta reais) ao Ministério Público da
União, para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial de dotações orçamentárias de subprojetos e subatividades pertencentes aos próprios órgãos,
indicados no Anexo II desta lei, no montante especificado.
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Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 19.12.1996, págs. 27585/27587.

LEI N· 9.383, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto
(MECJ. crédito suplementar no valor de
R$ 21.115.012,00, para os fins que especifica:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto (MEC), crédito suplementar no
valor de R$21.115.012,OO (vinte e um milhões, cento e quinze mil e
doze reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados.
Art. 3· Em decorrência do disposto nos arts. 1· e 2·, fica
alterada a receita do Fundo Nacional de.Desenvolvimento da Educação (FNDE), na forma indicada no Anexo II desta lei, no montante
especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996
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Art. 4· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.12.1996, pág. 27587.

LEI Nº 9.384 DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor
de Encargos Financeiros da União recursos sob supervisão do Ministério
da Fazenda, crédito especial até o limite
de R$ 13.596.639.00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor de
Encargos Financeiros da União - recursos sob supervisão do Minis.tério da Fazenda, crédito especial até o limite de R$ 13.596.639,00
(treze milhões, qninhentos e noventa e seis mil, seiscentos e triuta e
nove reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão, em parte, do cancelamento de dotação indicada no Anexo II desta lei, no montante especificado, e os restantes
R$ 13.250.438,00 (treze milhões, duzentos e cinqüenta mil, quatrocentos e trinta e oito reais), da emissão de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional.
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Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, lS de dezembro de 1996; 175· da Independência e lOS·
da República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19-12-1996, pég. 27588.

LEI N· 9.3S5, DE

is DE DEZEMBRO DE 199,6
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Previdência e As.
sistêncía Social, crédito especial até o limite
de R$ 353. 753,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996),
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito
especial até o limite de R$ 353.753,00 (trezentos e cinqüenta. e três
mil, setecentos e cinqüenta e três reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II desta lei, no montante especificado.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, lS de dezembro de 1996; 175· da Independência e lOS·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.12.1996, pág. 27588.
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LEI W 9.386, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Justiça Eleitoral crédito especial até o limite
de R$ 10.610.000,00, para os fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. F Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor da
Justiça Eleitoral, crédito especial até o limite de R$ 10.610.000,00
(dez milhões, seiscentos e dez mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.12.1996, págs. 27589/27593

LEI W 9.387, DE 19 DE IlEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor da Justiça do Trabalho
e da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito suplementar no valor de
R$ 6.130.074,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n? 9.275, de 9
de maio de 1996), em favor da Justiça do Trabalho e da Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios, crédito suplementar no valor de
R$ 6.130.074,00 (seis milhões, cento e trinta mil e setenta e quatro
reais), para atender à programação constante do Anexo 1 desta lei.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 20.12.1996, págs. 27733/27738.

LEI NO 9.388 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes, crédito suplementar no
valor de R$ 11.000.000,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996),
em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes, crédito suplementar no valor de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de
reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v.
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Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes do
excesso de arrecadação da Contribuição e Adicional Sobre a Receita
de Concursos de Prognósticos - Fonte 125.
Art. 3· Em decorrência do disposto nos arts. 1· e 2·, ficam
alteradas as receitas do Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto, na forma indicada no Anexo II desta lei, nos montantes
especificados.
Art. 4· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 20.12.1996, págs. 27738/27739.

LEI N29.389, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos da União, em favor do Ministério da Cultura e do Gabinete do Ministro
Extraordinário dos Esportes, crédito suplementar no valor de R$ 1.755.045,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Cultura e do Gabinete do Ministro Extraordinário dos
Esportes, crédito suplementar no valor de R$ 1.755.045,00 (um milhão, setecentos e cinqüenta e cinco mil, quarenta e cinco reais), para
atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
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Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes do
excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados.
Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2", ficam
alteradas as receitas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, da Fundação Nacional de Artes e do Instituto Nacional de
Desenvolvimento do Desporto, na forma indicada no Anexo II desta
lei, nos montantes especificados.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175" da Independência e lOS"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 20.12.1996, págs. 27739/27741.

LEI NO 9.390, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Agricultura do Abastecimento
e da Reforma Agrária, crédito especial até o
limite de R$ 5.000.000,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. I" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996, em favor do
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária,
crédito especial até o limite de R$ 5.000.000,00 (cinco milhôes de
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
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Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3Q Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita da Companhia Nacional deAbastecimento (Conab),
conforme especificado no Anexo III desta lei.

Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos, estão publicados no DO de 20.12.1996, pãg. 27742.

LEI NO 9.391, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União.
em favor do Ministério da Saúde, crédito
suplementar no valor de R$ 76.168.631,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996),
em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de
R$ 76.168.631,00 (setenta e seis milhões, cento e sessenta e oito mil,
seiscentos e trinta e um reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados.
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Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. 1"e 2",fica alterada
a receita do Fundo Nacional de Saúde, na forma indicada no Anexo
II desta lei, no montante especificado.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 19 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 20.12.1996, págs. 27743/27744.

LEI Nº 9.392, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996
Disciplina a remuneração e demais vantagens devidas a funcionários das carreiras
do Serviço Exterior, casados entre si, servindo juntos no exterior.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
.

Art. 1º No caso de remoção de funcionários das carreiras do
Serviço Exterior, casados entre si, para o mesmo posto ou sede no
exterior, ambos os cônjuges farão jus à percepção da Indenização de
Representação no Exterior (Irex), prevista no art. 16 da Lei nº 5.809,
de 10 de outubro de 1972, recebendo apenas um salário-familia pelos
dependentes.
Art. 2º Somente um dos cônjuges fará jus, por opção, ao montante relativo à ajuda de custo, devendo os limites de cubagem e de
peso, para efeito de translação de bagagem, ser calculados de acordo
com a classe do funcionário optante, vedada a percepção de idênticos
beneficios por seu cônjuge.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4· Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175· da Independência e lOS·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Luis Carlos Bresser Pereira

LEI NO 9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), sobre pagamento da dívida representada por Títulos da
Dívida Agrária e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)

Seção!
Do Fato Gerador do ITR
Definição
Art. 1· O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
de apuração anual, tem como fato gerador a propriedade o domínio
útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana
do município, em 1· de janeiro de cada ano.
§ 1· O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de reforma agrária, enquanto não transferida a
propriedade, exceto se houver imissão prévia na pose.
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§ 2. Para os efeitos desta lei, considera-se imóvel rural a área
continua, formada de uma ou mais parcelas de terras, localizada na
zona rural do município.

§ 3. O imóvel que pertencer a mais de um município deverá ser
enquadrado no município onde fique a sede do imóvel e, se esta não
existir, será enquadrado no município onde se localize a maior parte
do imóvel.

Imunidade
Art. 2· Nos termos do art. 153, § 4·, in fine, da Constituição, o
imposto não incide sobre pequenas glebas rurais, quando as explore,
só ou com sua fanulia, o proprietário que não possua outro imóvel.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, pequenas glebas
rurais são os imóveis com área igualou inferior a:
I - 100 ha, se localizado em município compreendido na Amazônia Ocidental ou no Pantanal mato-grossense e sul-mata-grossense;

U - 50 ha, se localizado em município compreendido no Polígono das Secas ou na Amazônia Oriental;
UI -

30 ha, se localizado em qualquer outro município.
Seção 11

Da Isenção
Art. 3· São isentos do imposto:
I - O imóvel rural compreendido em programa oficial de reforma agrária, caracterizado pelas autoridades competentes como assentamento, que, cumulativamente, atenda aos seguintes requisitos:
a) seja explorado por associação ou cooperativa de produção;

b) a fração ideal por família assentadanão ultrapasse os limites
estabelecidos no artigo anterior;
c) o assentado não possua outro imóvel.
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II - o conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário,
cuja área total observe os limites fixados no parágrafo único do artigo
anterior, desde que, cumulativamente, o proprietário:
a) o explore só ou com sua fanulia, admitida ajuda eventual de
terceiros;
b) não possua imóvel rural.

Seção III
Do Contribuinte e do Responsável
Contribninte

Art. 4" Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
Responsável

Art. 5" É responsável pelo crédito tributário o sucessor, a qualquer título, nos termos dos arts. 128 a 133 da Lei n" 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Sistema Tributária Nacional).
SeçãoN
Das Informações Cadastrais
Entrega do Diac

Art. 6" O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão
local da Secretaria da Receita Federal (SRF), por meio do Documento
de Informação e Atualização Cadastral do ITR Diac, as informações
cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal.
§ I" E obrigatória, no prazo de sessenta dias, contado de sua
ocorrência, a comunicação das seguintes alterações:
I - desmembramento;
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n -

anexação;

In - transmissão, por alienação da propriedade ou dos direitos
a ela inerentes, a qualquer título;
IV
V
VI

sucessão causa mortis;
cessão de direitos;
constituição de reservas ou usufruto.

§ 2g As informações cadastrais integrarão o Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir), administrado pela Secretaria da Receita Federal,
que poderá, a qualquer tempo, solicitar informações visando à sua
atualização.
§ 3g Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4 g, o
contribuinte poderá indicar no Diac, somente para fins de intimação,
endereço diferente daquele constante do domicílio tributário, que
valerá para esse efeito até ulterior alteração.
Entrega do Diac Fora do Prazo
Art. 7g No caso de apresentação espontânea do Diac fora do
prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, será cobrada
multa de 1% (um por cento) ao mês ou fração sobre o imposto devido
não inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais), sem prejuízo da multa e dos
juros de mora pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto
ou quota.

Seção V
Da Declaração Anual

Art. 8g O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em
cada ano, o Documento de Informação e Apuração do ITR - Diat,
correspondente a cada imóvel, observadas data e condições fixadas
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 19 O contribuinte declarará, no Diat, o Valor da Terra Nua
(VTN) correspondente ao imóvel.
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§ 2' O VTN refletirá O preço de mercado de terras, apurado em
1e de janeiro do ano a que se referir o Diat, e será considerado
auto-avaliação da terra nua a preço de mercado.
§ 3' O contribuinte cujo imóvel se enquadre nas hipóteses estabelecidas nos arts. 2º e 3' fica dispensado da apresentação do Diat.
Entrega do Diat fora do Prazo
Art. 9º A entrega do Diat fora do prazo estabelecido sujeitará O
contribuinte à multa de que trata o art. 7', sem prejuízo da multa e
dos juros de mora pela falta ou insuficiência de recolhimento do
imposto ou quota.

Seção VI
Da Apuração e do Pagamento

Subseção I
Da Apuração
Apuração pelo Contribuinte
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
§ I" Para os efeitos de apuração do ITR considerar-se-á:
I -

VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:

a) construções, instalações e benfeitorias;

b) culturas permanentes e temporárias;

c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;

II -

área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na
Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei
nº 7.803, de 18 de julho de 1989;
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b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim
declaradas mediante do órgão competente, federal ou estadual, e que
ampliem as restrições de uso previstas na alínea anterior;

c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração
agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual;
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN pelo quociente entre a área tributável e a área total;
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;

b) de que tratam as alíneas a, b e c do inciso lI;
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no
ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;

b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices
de lotação por zona de pecuária;

c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de
rendimento por produto e a legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aqüícola;

e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do
art. 7º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização (GU), a relação percentual entre a
área efetivamente utilizada e a área aproveitável.
§ 2º As informações que permitam determinar o GU deverão
constar do Diat.
§ 3º Os índices a que se referem as alíneas b e c do inciso V do
§ Ie serão fixados, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola,
pela Secretaria da Receita Federal, que dispensará da sua aplicação
os imóveis com área inferior a:
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a) 1.000ha, se localizados em municípios compreendidos na
Amazônia Ocidental ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
b) 500ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas ou na Amazônia Oriental;

c) 200ha, se localizados em qualquer outro município.
§ 4· Para os fins do inciso V do § 1·, o contribuinte poderá
valer-se dos dados sobre a área utilizada e respectiva produção,
fornecidos pelo arrendatário ou parceiro, quando o imóvel, ou parte
dele, estiver sendo explorado em regime de arrendamento ou parceria.
§ 5· Na hipótese de que trata a alínea c do inciso V do § 1°, será
considerada a área total objeto de plano de manejo sustentado, desde
que aprovado pelo órgão competente, e cujo cronograma esteja sendo
cumprido pelo contribuinte.
§ 6° Será considerada como efetívamente utilizada a área dos
imóveis rurais, que, no ano anterior, estejam:
1 - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade pública decretada pelo Poder Público, de que resulte frustração de safras ou destruição de pastagens;
II - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa e experimentação que objetivem o avanço tecnológico da agricultura.
Valor do Imposto
Art. 11. O valor do imposto será apurado aplícando-se sobre o
Valor da Terra Nua Tributável (VTNt) a alíquota correspondente,
prevista no anexo desta lei, considerados a área total do imóvel e o
Grau de Utilização (GU).
§ 1· Na hipótese de inexistir área aproveitável após efetuadas
as exclusões previstas no art. 10, § 19 , inciso IV, serão aplicadas as
alíquotas, correspondentes aos imóveis com grau de utilização superior a 80% (oitenta por cento), observada a área total do imóvel.
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§ 2Q Em nenhuma hipótese o valor do imposto devido será
inferior a R$ 10,00 (dez reais).

Subseção II
Do Pagamento
Prazo

Art. 12. O imposto deverá ser pago até o último dia útil do mês
fixado para a entrega do Diat.
Parágrafo único. À opção do contribuinte, o imposto a pagar
poderá ser parcelado em até três quotas iguais, mensais e consecutivas, observando-se que:
I -

nenhuma quota será inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais);

U - a primeira quota ou quota única deverá ser paga até a
data fixada no caput;
lU - as demais quotas, acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia (Selic) para titulas
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro
dia do mês subseqüente à data fixada no caput até o último dia do
mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês do
pagamento, vencerão no último dia útil de cada mês;
IV - é facultado ao contribuinte antecipar, total ou parcialmente, o pagamento do imposto ou das quotas.
Pagamento Fora do Prazo

Art. 13. O pagamento do imposto fora dos prazos previstos
nesta lei será acrescido de:
I - multa de mora calculada à taxa de 0,33% (zero virgula
trinta e três por cento), por dia de atraso, não podendo ultrapassar
20% (vinte por cento), calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do imposto até
o dia em que ocorrer o seu pagamento;
U - juros de mora calculados à taxa a que se refere o art. 12,
parágrafo único, inciso UI, a partir do primeiro dia do mês subseqüenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996

6540
te ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento, e de
1% (um por cento) no mês do pagamento.

Seção VII
Dos Procedimentos de Oficio
Art. 14. No caso de falta de entrega do Diac ou do Diat, bem
como de subavaliação ou prestação e informações inexatas, incorretas
ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de oficio do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização
do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ lº As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1·, inciso II da Lei n· 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2· As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo
serão aquelas aplicáveis aos demais tributos federais.

Seção VIII
Da Administração do Imposto
Competência da Secretaria da Receita Federal
Art. 15. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração do ITR incluídas as atividades de arrecadação, tributação e
fiscalização.
Parágrafo único. No processo administrativo fiscal, compreendendo os procedimentos destinados à determinação e exigência do
imposto, imposição de penalidades, repetição de indébito e solução de
consultas, bem como a compensação do imposto, observar-se-á a
legislação prevista para os demais tributos federais.
Convênios de Cooperação
Art. 16. A Secretaria da Receita Federal poderá celebrar convênio com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
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(Incra), com a finalidade de delegar as atividades de fiscalização das
infonnações sobre os imóveis rurais, contida no Diac e no Diat.
§ 1s No exercício da delegação a que se refere este artigo, o Incra
poderá celebrar convênios de cooperação com o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Fundação Nacional do Índio (Funai) e Secretarias Estaduais de Agricultura.
§ 2º No uso de suas atribuições, os agentes do lncra terão acesso
ao imóvel de propriedade particular, para levantamento de dados e
informações;
§ 3º A Secretaria da Receita Federal, na forma do convênio a
que se refere este artigo, colocará à disposição do Incra as informações
contidas no Cafir, para fins de levantamento, pesquisas e proposição
de ações administrativas e judiciais de política fundiária.
§ 4º Ài3 informações enviadas ao Incra na forma do parágrafo
anterior, aplica-se o disposto no art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Sistema Tributário Nacional.

Art. 17. A Secretaria da Receita Federal poderá, também, celebrar convênios com:

I - órgãos da administração tributária das unidades federadas, visando delegar competência para a cobrança e o lançamento do
ITR;
II - a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), com a
finalidade de fornecer dados cadastrais de imóveis rurais que possibilitem a cobrança das contribuições sindicais devidas àquelas entidades.

Seção IX
Das Disposições Gerais
Dívida Ativa - Penhora ou Arresto

Art. 18. Na execução de dívida ativa, decorrente de crédito
tributário do ITR, na hipótese de penhora ou arresto de bens, previstos no art. 11 da Lei n] 6.830, de 22 de setembro de 1980, Será
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penhorado ou arrestado, preferencialmente, imóvel rural, não tendo
recaído a penhora ou o arresto sobre dinheiro.
§ 19 No caso do imóvel rural penhorado ou arrestado, na lavratura dotermo ou auto de penhora, deverá ser observado, para efeito
de avaliação, o VTN declarado e o disposto no art. 14.
§ 22 A Fazenda Pública poderá, ouvido o Incra, adjudicar, para
fins fundiários, o imóvel rural penhorado, se a execução não for
embargada ou se rejeitados os embargos.
§ 3· O depósito da diferença de que trata o parágrafo único do
art. 24 da Lei n· 6.830, de 22 de setembro de 1980, poderá ser feito
em Título da Dívida Agrária, até o montante equivalente ao VTN
declarado.
§ 4· Na hipótese do § 22 , o imóvel passará a integrar o patrimônio do Incra, e a carta de adjudicação e o registro imobiliário serão
expedidos em seu nome.

Valores para Apuração de Ganho de Capital
Art. 19. A partir do dia 1· de janeiro de 1997, para fins de
apuração de ganho de capital, nos termos da legislação do Imposto de
Renda, considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel
rural o VTN declarado, na forma do art. 8 2 , observado o disposto no
art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e
de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural adquirido anteriormente à data a que se refere
este artigo, será considerado custo de aquisição o valor constante da
escritura pública, observado o disposto no art. 17 da Lei n" 9.249, de
26 de dezembro de 1995.
Incentivos Fiscais e Crédito Rural
Art. 20. A concessão de incentivos fiscais e de crédito rural, em
todas as suas modalidades, bem como a constituição das respectivas
contrapartidas ou garantias, ficam condicionadas à comprovação do
recolhimento do ITR, relativo ao imóvel rural, correspondente aos
últimos cinco exercícios, ressalvados os casos em que a exigibilidade
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996

do imposto esteja suspensa, ou em curso de cobrança executiva em
que tenha sido efetivada a penhora.

Parágrafo único. É dispensada a comprovação de regularidade
do recolhimento do imposto relativo ao imóvel rural, para efeito de
concessão de financiamento ao amparo do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf),
Registro Público

Art. 21. É obrigatória a comprovação do pagamento do ITR,
referente aos cinco últimos exercícios, para serem praticados quaisquer dos atos previstos nos arts. 167 e 168 da Lei nQ 6.015, de 31 de
dezembro de 1973 (Lei dos Registros Públicos), observada a ressalva
prevista no caput do artigo anterior, in fine.
Parágrafo único. São solidariamente responsáveis pelo imposto .
e pelos acréscimos legais, nos termos do art. 134 da Lei n Q 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Sistema Tributário Nacional, os serventuários do registro de imóveis que descumprirem o disposto neste artigo,
sem prejuízo de outras sanções legais.
Depósito Judicial na Desapropriação

Art. 22. O valor da terra nua para fins do depósito judicial, a
que se refere o inciso I do art. 6' da Lei Complementar n' 76, de 6 de
julho de 1993, na hipótese de desapropriação do imóvel rural de que
trata o art. 184 da Constituição, não poderá ser superior ao VTN
declarado, observado o disposto no art. 14.
Parágrafo único. A desapropriação por valor inferior ao declarado não autorizará a redução do imposto a ser pago, nem a restituição
de quaisquer importãncias já recolhidas.
CAPÍTULO II
Das Disposições Finais

Art. 23. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos, quanto aos arts. l' a 22, a partir de janeiro de
1997.
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Art. 24. Revogam-se os arts. 1· a 22 e 25 da Lei n· 8.847, de 28
de janeiro de 1994.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raul Belens Jungmann Pinto
Tabela de Alíquotas
(Art. 11)
Área total do imóvel
(em hectares)

Até 50
Maior que 50 até 200
Maior que 200 até 500
Maior que 500 até 1.000

Maior que 1.000 até 5.000
Acima de 5.000

Grau de Utilização (GU) (em %)
Maior que
65 até 80

Maior que

0,03
0,07
0,10

0,20

0,40

0,40

0,80

0,60

1,30

0,15
0,30
0,45

0,85

1,90

1,60

3,40
6,40

Maior que

80

3,00

50 até 65

Maior que
30 até 50
0,70
1,40
2,30

3,30
6,00
12,00

Até3Q

1,00
2,00

3.30
4,70
8,60

20,00

LEI N' 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
TÍTULO I
Da Educação
Art. l' A educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho,
<'>01. LeIS Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996
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nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos SOCiaIS e
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
§ 12 A lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve,
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.
§ 22 A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.

TÍTULon
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional
2

Art. 2 A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Art. 3 9 O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I

igualdade de condições para o acesso e permanência na

escola;

II
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a
cultura, o pensamento, a arte e o saber;
III

pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;

IV

respeito à liberdade e apreço à tolerância;

V

coexistência de instituições públicas e privadas de ensi-

VI

gratuidade do ensino público em estabelecimentos ofi-

no;
ciais;
VII

valorização do profissional da educação escolar;

VIII
gestão democrática do ensino público, na forma desta
lei e da legislação dos sistemas de ensino;
IX

X -

garantia de padrão de qualidade;

valorização da experiência extra-escolar;

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as
práticas sociais.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. Its!:5, n. rz,
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TÍTULO III
Do Direito à Educação e do Dever de Educar
Art. 4º O Dever do Estado com educação escolar pública será
efetivado mediante a garantia de:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive
para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade
ao ensino médio;
III - atendimento educacional especializado gratuito aos
educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede
regular de ensino;
IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa
e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições
do educando;
VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as
condições de acesso e pennanência na escola;
VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos
como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos
indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

Art. 5º O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente
constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar O Poder Público
para exigi-lo.
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§ 1" Compete aos Estados e aos Municípios, em regime de
colaboração, e com a assistência da União:
I - recensear a população em idade escolar para o ensino
fundamental, e os jovens e adultos que a ele não tiveram acesso;
II

III
escola.

fazer-lhes a chamada pública;

zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência a

§ 2º Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos
deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucíonais e legais.

§ 3º Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo
tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do
§ 2º do art. 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito
sumário a ação judicial correspondente.
§ 4º Comprovada a negligência da autoridade competente para
garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade.
§ 5" Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino,
o Poder Público criará formas alternativas de acesso aos diferentes
níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior.
Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos
menores, a partir dos sete anos de idade, no ensino fundamental.
Art. 7" O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e
do respectivo sistema de ensino;
II - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade
pelo Poder Público;

III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto
no art. 213 da Constituição Federal.
Col. Leis Rep. Fed. Brasu, Brasina, v. .108, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996
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TÍTULülV
Da Organização da Educação Nacional

. Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de
ensino.
§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de
educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo
função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais
instâncias educacionais.
§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos
termos desta lei.

Art. 9º A União incumbir-se-á de:
I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
H - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições
oficiais do sistema federal de ensino e o dos Territórios;

IH - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus
sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva;

IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação
infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os
currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação
básica comum;
V

coletar, analisar e disseminar informações sobre a edu-

cação;

VI
assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração
com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a
melhoria da qualidade do ensino;
VII -

baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-

graduação;
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VIU - assegurar processo nacional de avaliação das instituiÇões de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem
responsabilidade sobre este nível de ensino;

IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior
e os estabelecimentos do seu sistema de ensino.
§ 1º Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional
de Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade
permanente, criado por lei.
§ 2º Para o cumprimento do disposto nos incisos V a IX, a União
terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os
estabelecimentos e órgãos educacionais;
§ 3º As atribuições constantes do inciso IX poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior.

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições oficiais dos seus sistemas de ensino;

II - definir, com os Municipios, formas de colaboração na
oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a
ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas
esferas do Poder Público;
.
UI - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em
consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus Municípios;
IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior
e os estabelecimentos do seu sistema de ensino;

V
ensino;

baixar normas complementares para o seu sistema de

VI
assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p.
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Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos Estados e aos Municípios.

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições
oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e aos
planos educacionais da União e dos Estados;
II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;
III - baixar normas complementares para o seu sistema de
ensino;
IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos
do seu sistema de ensino;
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e,
com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros
níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as
necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos
percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal a manutenção e o desenvolvimento do ensino.
Parágrafo único. Os Municípios poderão optar ainda por se
integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema
único de educação básica.
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e
financeiros;
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula
estabelecidas;
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada
docente;
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor
rendimento;
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando
processos de integração da sociedade com a escola;
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VII - informar os pais e responsáveis sobre a freqüencia e o
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta
pedagógica.
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
I - participar da eleboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica do estabelecimento de- ensino;
III -

zelar pela aprendizagem dos alunos;

IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de
menor rendimento;
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além
de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento,
à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com
as famílias e a comunidade.

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as
suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
I - participação dos profissionais da educação na elaboração
do projeto pedagógico da escola;
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos
escolares ou equivalentes.

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus
de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira,
observadas as normas gerais de direito financeiro público.
Art. 16. O sistema federal de ensino compreende:
I -

as instituições de ensino mantidas pela União;

II - as instituições de educação superior criadas e mantidas
pela iniciativa privada;
III -

os órgãos federais de educação.
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II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas
por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas,
inclusive cooperativas de professores e alunos que incluam na sua
entidade maritenedora representantes da comunidade;
III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas
por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas
que atendem à orientação confessional e ideologia específicas e ao
disposto no inciso anterior;
IV -

filantrópicas, na forma da lei.

TÍTULO V
Dos Níveis das Modalidades de Educação e Ensino

CAPÍTULO I
Da Composição dos Níveis Escolares

Art. 21. A educação escolar compõe-se de:
I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio.
II -

educação superior.

CAPÍTULO II
Da Educação Básica

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o
educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho
e em estudos posteriores.
Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries
anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos
de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência
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e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre
que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.
§ 1º A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se
tratar de transferências entre estabelecimentos situados no País e no
exterior, tendo como base as normas curriculares gerais.
§ 2' O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades
locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo
sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas
previsto nesta lei.

Art. 24 A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será
organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
1 - a carga horária mínima atual será de oitocentas horas,
distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho
escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver;
II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a
primeira do ensino fundamental, pode ser feita:
a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola;
b) por transferência, para candidatos procedentes de outras

escolas;

c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e
experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa
adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino;
IH - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular
por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão
parcial, desde que preservada a seqüência do currículo, observadas
as normas do respectivo sistema de ensino;
IV - poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de
séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros componentes curriculares;
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v - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno,
com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos
resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais;
b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso
escolar;
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante
verificação do aprendizado;
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência
paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar,
a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos;
VI - o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme
o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de
ensino, exigida a frequência mínima de setenta e cinco por cento do
total de horas letivas para aprovação:
VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de
conclusão de cursos, com as especificações cabíveis.

Art. 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento.
Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista
das condições disponíveis e das características regionais e locais,
estabelecer parâmetros para atendimento do disposto neste artigo.

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem
ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema
de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada,
exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.
§ 1° Os currículos a que se refere o caput devem abranger,
obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o
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conhecimento do mundo fisico e natural e da realidade social e
política, especialmente do BrasiL
§ 2" O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o
desenvolvimento cultural dos alunos.
§ 3" A educação fisica, integrada à proposta pedagógica da
escola, é componente curricular da Educação Básica, ajustando-se as
faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa
nos cursos noturnos.
§ 4" O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo
brasileiro, especialmente das matrizes indigena, africana e européia.
§ 5" Na parte diversificada do curriculo será incluido, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua
estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade
escolar, dentro das possibilidades da instituição.
Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes:
I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos
direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem
democrática;
11 - consideração das condições de escolaridade dos alunos em
cada estabelecimento;
111 - orientação para o trabalho;
IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas
desportivas não-formais.
Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural.
os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua
adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente:
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às
reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
11 - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
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IH -

adequação à natureza do trabalho na zona rural.

Seção II
Da Educação Infantil
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até
seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e
social, complementando a ação da família e da comunidade.
Art. 30. A educação infantil será oferecida em:

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até
três anos de idade;
H - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de
idade.
Art. 31. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante
acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo
de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.

Seção II!
Do Ensino Fundamental
Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito
anos, obrigatório e gratuito na escola pública, terá por objetivo a
formação básica do cidadão, mediante:
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo
como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
H - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema
político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta
a sociedade;

HI - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo
em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de
atitudes e valores;
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a
vída social.
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§ 1" É facultado ao sistemas de ensino desdobrar o ensino
fundamental em ciclos.
§ 2" Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por
série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão
continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-apredizagern, observadas as normas do respectivo sistema de ensino.
§ 3" O ensino fundamental regular será ministrado em língua
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas e utilização de
suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.
§ 4" O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a
distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em
situações emergênciais.
Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem ônus para os cofres públicos, de acordo
com as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis, em caráter:
I - confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou
do seu responsável, ministrado por professores ou orientadores religiosos preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou sntidade religiosas: ou
II - interconfessional, resultante de acordo entre as diversas
entidades religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do
respectivo programa.
Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo
menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo
progressivamente ampliado o período de permanência na escola.
§ 1" São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas
alternativas de organização autorizadas nesta lei.
§ 2" O ensino fundamental será ministrado progressivamente
em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino.

Seção IV
Do Ensino Médio
Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com
duração mínima de três anos, terá como finalidades:
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I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento
de estudos;
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do
educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se
adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos
dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no
ensino de cada disciplina.

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na
Seção I deste capítulo e as seguintes diretrizes:
I - destacará a educação tecnológica básica a compreensão
do significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico
de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como
instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da
cidadania;
II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes;
HI - será incluída uma língua estrangeira moderna, como
disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma
segunda em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição.
§ 1Q Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação
serão organizados de tal forma que ao final do ensino médio o
educando demonstre:
I - domínío dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna;
H -

conhecimento das formas contemporâneas de linguagem:

IH - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia
necessários ao exercício da cidadania.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996

6560
§ 2º O ensino médio, atendida a formação geral do educando,
poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas.

§ 32 Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao prosseguimento de estudos.
§ 4º A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a
habilitação profissional, poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições
especializadas em educação profissional.

Seção V
Da Educação de Jovens e Adultos
Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.
§ 1e Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade
regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de
trabalho, mediante cursos e exames.
§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a
permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e
complementares entre si.
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames SU~
pletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo,
habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:
I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os
maiores de quinze anos;
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de
dezoito anos.
§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante
exames.
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CAPÍTULO III
Da Educação Profissional

Art. 39. A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao
permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva.
Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino
fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral,
jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso à educação
profissional.

Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação
continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho.
Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional,
inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento
e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos.
Parágrafo único. Os diplomas de cursos de educação profissional
de nível médio, quando registrados, terão validade nacional.

Art. 42. As escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade,
condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não
necessariamente ao nível de escolaridade.

CAPÍTULO IV
Da Educação Superior

Art. 43. A educação superior tem por finalidade:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do eSpírito científico e do pensamento reflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimentos, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua
formação continua:
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III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação
e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do
homem e do meio em que vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas
de comunicação;
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura
intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de
reciprocidade;
VII - promover a extensão, aberta à participação da população,
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação
cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.
Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e
programas:

I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes
níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino;
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído
o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo.
III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros,
abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que
atendam às exigências das instituições de ensino;
IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino;
Col. Leis Reo. Fed. Brasil. Brasília. v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996

Art. 45. A educação superior será ministrada em instituições
de ensino superior, pública ou privadas, com variados graus de
abrangência ou especialização.
Art. 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como
o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos
limitados, sendo renovados periodicamente, após processo regular de
avaliação.
§ 1" Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá
reavaliação, que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de
cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão
temporária de prerrogativas da autonomia, ou em descredenciamento.
§ 2" No caso de instituição publica, o Poder Executivo responsável por sua manutenção acompanhará o processo de saneamento e
fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a superação das
deficiências.

Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no minimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando
houver.
§ 1" As instituições informarão aos interessados, antes de cada
período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as
respectivas condições.
§ 2" Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos
estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de
avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as
normas dos sistemas de ensino.
§ 3" É obrigatória a freqüência de alunos e professores, •.alvo
nos programas de educação a distância.

§ 4" As instituições de educação superior oferecerão, no 'período
noturno, cursos de graduação nos mesmos padrões de q;ualidade
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mantidos no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas
instituições públicas, garantida a necessária previsão orçamentária.
Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação
recebida por seu titular.
§ I" Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas
próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.
§ 2" Os diplomas de graduação expedidos por universidades
estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respetiando-se 08
acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

,

§ 3" Os diplomas de mestrado e de doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão se reconhecidos por universidades
que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na
mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.
Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo.
Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma
da lei.
Art. 50. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a
alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las com
proveito, mediante processo seletivo prévio.
Art. 51. As instituições de educação superiores credenciadas
como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção
e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios
sobre a orientação do ensino médio articulando-se com os órgãos
normativos dos sistemas de ensino.
Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares
de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de .extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se
caracten',zam por:
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I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tando do ponto
de vista científico e cultural, quanto regional e nacional;
II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação
acadêmica de mestrado ou doutorado;
III -

um terço do corpo docente em regime de tempo integral.

Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber.
Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às
universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:
I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e
programas de educação superior previstos nesta lei, obedecendo às
normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema
de ensino;
II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa
científica, produção artística e atividades de extensão;
IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade
institucional e as exigências do seu meio;
V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em
consonância com as normas gerais atinentes;
VI
VII

conferir graus, diplomas e outros títulos;
firmar contratos, acordos e convênios;

VIII
aprovar e executar planos, programas e projetos de
investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem
como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais;
IX - administrar os rendimentos e deles díspar na forma
prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;
X - receber subvenções, doações. heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidade públicas e
privadas.
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Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica
das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa
decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre:
I
criação, expansão, modificação e extinção de cursos;
II
ampliação e diminuição de vagas;
III
elaboração da programação dos cursos;
IV
programação das pesquisas e das atividades de extensão;
V
contratação e dispensa de professores;
VI
planos de carreira docente.
Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às
peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo
Poder Público, assim como dos seus planos de carreira e do regime
jurídico do seu pessoal.
§ 1· No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão:
I - propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de cargos e salários, atendidas as
normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis;
II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade
com as normas gerais concernentes;
III - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de
acordo com os recursos alocados pelo respectivo Poder mantedor:
IV -

elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais;

V - adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas
peculiaridades de organização e funcionamento;
VI - realizar operações de crédito ou de financiamento, com
aprovação do Poder competente, para aquisição de bens imóveis,
instalações e equipamentos.
VII - efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias
ao seu bom desempenho.
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§ 2° Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que comprovem alta qualificação para o ensino
ou para a pesquisa, com base em avaliação realizada pelo Poder
Público.
Art. 55. Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas.
Art. 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de
órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da
comunidade institucional, local e regional.
Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta por cento dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e
regimentais, bem como da escolha de dirigentes.
Art. 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aulas.
CAPÍTULO V
Da Educação Especial
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta
lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na
rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades
especiais.
§ 1Q Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de
educação especial.
§ 2° O atendimento educacional será feito em classes, escolas
ou serviços especializados, sempre que, em função das condições
especificas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes
comuns de ensino regular.
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação
infantil.
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Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com
necessidades especiais:
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - termiualidade especifica para aqueles que uão puderem
atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em
virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor
tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio
ou superior, para atendimento especializado, bem como professores
do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas
classes comuns;
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva
integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para
os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo,
mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para
aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística,
intelectual ou psicomotora;
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.
Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins
lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público.
Parágrafo único. O Poder Público adotará, como alternativa
preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo.

TÍTULüVI
Dos Profissionais da Educação
Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a
atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e
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as características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá
como fundamentos:
I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a
capacitação em serviço;

II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em
instituições de ensino e outras atividades.

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica
far-se-ã em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação
plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação
infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a
oferecida em nivel médio, na modalidade Normal.
Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão:
I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino
fundamental;
II - programas de formação pedagógica para portadores de
diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação
básica;

III - programas de educação continuada para os profissionais
de educação dos diversos níveis.
Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional
para a educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nivel de pós-graduação, a critério da instituição de ensino,
garantida, nesta formação, a base comum nacional.
Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior,
incluirá prática de ensino de no mínimo, trezentas horas.
Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior
far-se-á em nivel de pós-graduação, prioritariamente em programas
de mestrado e doutorado.
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Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade
com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de
título acadêmico.
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos
estatutos e dos planos de carreira do magistério público:
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas
e títulos;
H - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com
licenciamento periódico remunerado para esse fim;

IH -

piso salarial profissional;
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação,
e na avaliação do desempenho;
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação,
incluído na carga de trabalho;
VI - condições adequadas de trabalho.
Parágrafo único. A experiência docente é pré-requisito para o
exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos
termos das normas de cada sistema de ensino.

TÍTULüvrr
Dos Recursos Financeiros

Art. 68. Serão recursos públicos destinados educação os originários de:
I - receita de impostos próprios da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
à

H - receita de transferências constitucionais e outras transferências;

IH

receita do salário-educação e de outras contribuições so-

ciais;
IV

V

receita de incentivos fiscais;

outros recursos previstos em lei.
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Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e as Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por
cento, ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino
público:
§ 1" A parcela da arrecadação de impostos transferida pela
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos
Estados aos respectivos Municípios, não será considerada, para efeito
do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.
§ 2" Serão consideradas excluídas das receitas de impostos
mencionadas neste artigo as operações de crédito por antecipação de
receita orçamentária de impostos.
§ 3" Para fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na
lei do Orçamento Anual, ajustada, quando for O caso, por lei que
autorizar a abertura de créditos adicionais, com base no eventual
excesso de arrecadação.
§ 4" As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as
efetivamente realizadas, que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios; serão apuradas e corrigidas a cada
trimestre do exercício financeiro.
§ 5" O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ocorrerá
imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os
seguintes prazos:
I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada
mês, até o vigésimo dia;
II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia
de cada mês, até o trigésimo dia;
III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de
cada mês, até o décimo dia do mês subseqüente.
§ 6" O atraso da liberação sujeitará os recursos a correção
monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades
competentes.
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Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos
objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis,
compreendendo as que se destinam a:
I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e
demais profissionais da educação;
II - aquisição, manutenção, construção e conservação de
instalações e equipamentos necessários ao ensino;

UI
ensino;

uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao

IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do
ensino;

v - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;
VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;
VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo;
VIU - aquisição de material didático-escolar e manutenção de
programas de transporte escolar.
Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:
I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino,
ou, quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise,
precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão;

U - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter
assistencial, desportivo ou cultural;
UI - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos;
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IV - programas suplementares de alimentação, assistência
médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de
assistência social;
V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar;
VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação,
quando em desvio de função ou em atividade alheia a manutenção e
desenvolvimento do ensino.

Art. 72. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do Poder
Público, assim como nos relatórios a que se refere o § 32 do art. 165
da Constituição Federal.
Art. 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão, prioritariamente,
na prestação de contas de recursos públicos, o cumprimento do disposto
no art. 212 da Constituição Federal, no art. 60 do Ato das Disposições
Constituicionais Transitórias e na legislação concernente.
Art. 74. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do
custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade.
Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será
calculado pela União ao final de cada ano, com validade para o ano
subseqüente, considerando variações regionais no custo dos insumos
e as diversas modalidades de ensino.

Art. 75. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir, progressivamente, as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino.
§ 12 A ação a que se refere este artigo obedecerá a fórmula de
domínio público que inclua a capacidade de atendimento e a medida
do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do
Município em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino.
§ 2 2 A capacidade de atendimento de cada governo será definida
pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório
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na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno,
relativo ao padrão mínimo de qualidade.
§ 3" Com base nos critérios estabelecidos nos §§ F e 2º, a União
poderá fazer a transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerado o número de alunos que efetivamente
freqüentam a escola.
§ 4º A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida
em favor do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios se estes
oferecerem vagas, na área de ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso VI do art. 10 e o inciso V do art. 11 desta lei, em número
inferior à sua capacidade de atendimento.

Art. 76. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo
anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios do disposto nesta Lei, sem prejuízo de
outras prescrições legais.
Art. 77. Os recursos públicos serão destinados as escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou
filantrópicas que:
I - comprovem finalidade não-lucrativa e não distribuam
resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu
patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto;
II -

apliquem seus excedentes financeiros em educação;

III - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola
comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso
de encerramento de suas atividades;
IV -

prestem contas ao Poder Público dos recursos recebidos.

§ 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados
a bolsas de estudo para a educação básica, na forma da lei, para os
que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de
vagas e cursos regulares da rede pública de domicílio do educando,
ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na
expansão da sua rede local.
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§ 2 Q As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do Poder Público, inclusive mediante
bolsas de estudo.

TÍTULO VIII
Das Disposições Gerais

Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das
agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios,
desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta
de educação escolar bilingüe e intercultural aos povos indígenas, com
os seguintes objetivos:
I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas; a reafirmação de sua identidades étnicas; a valorização de suas línguas e ciências;
II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às
informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não-índias.

Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas
de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades
indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa.
§ lQ Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas.
§ 2 Q OS programas a que se refere este artigo, incluídos nos
Planos Nacionais de Educação, terão os seguintes objetivos:
I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna
de cada comunidade indígena;
U - manter programas de formação de pessoal especializado,
destinado à educação escolar nas comunidades indígenas;
Hl - desenvolver curriculos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades;
IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático
específico e diferenciado.
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Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a
veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e
modalidades de ensino, e de educação continuada.
§ 1a A educação a distância, organizada com abertura e regime
especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União.
§ 2° A União regulamentará os requisitos para a realização de
exames e registro de diploma relativos a cursos de educação a distância.
§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a distância e a autorização para sua implementação,
caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas.
§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado,
que incluirá:

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de
radiodifusão sonora e de sons e imagens;

n -

concessão de canais com finalidades exclusivamente edu-

cativas;

In - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público,
pelos concessionários de canais comerciais.
Art. 81. É permitida a organização de cursos ou instituições de
ensino experimentais, desde que obedecidas as disposições desta lei.
Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas para
realização dos estágios dos alunos regularmente matriculados no
ensino médio ou superior em sua jurisdição.
Parágrafo único. O estágio realizado nas condições deste artigo
não estabelecem vínculo empregatício, podendo o estagiário receber
bolsa de estágio, estar segurado contra acidentes e ter a cobertura
previdenciária prevista na legislação específica.
Art. 83. O ensino militar é regulado em lei específica, admitida
a equivalência de estudos, de acordo com as normas fixadas pelos
sistemas de ensino.
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Art. 84. Os discentes da educação superior poderão ser aproveiados em tarefas de ensino e J?esquisa pelas respectivas .instituições,
;xercendo funções de rnonitoría, de acordo com seu rendimento e seu
plano de estudos.
Art. 85. Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria
derá exigir a abertura de concurso público de provas e títulos para
PZrgo de docente de instituição pública de ensino que estiver sendo
ccupado por professor não concursado, por mais de seis anos, ressaloados os direitos assegurados pelos arts. 41 da Constituição Federal
~ 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 86. As instituições de educação superior constituídas como
universidades integrm:-se-ão, tam.bém, na s,:a c.ondição de i~stitui
ões de pesquisa, ao SIstema Nacional de Ciência e Tecnologia, nos
~ennos da legislação específica.
TÍTULO IX
Das Disposições Transitórias

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano
a partir da publicação desta Lei.
§ F A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta
lei encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educa~ão com diretrizes e metas para os dez anos seguintes em sintonia
com; Declaração Mundial sobre Educação para Todos.
§ 2' O Poder Público deverá recensear os educandos no ensino
fundamental, com especial atenção para os grupos de sete a quatorze
e de quinze a dezesseis anos de idade.

§ 3' Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União,
deverá:
I - matricular todos os educandos a partir dos sete anos de
idade e, facultativamente, a partir dos seis anos, no ensino fundamental;
II - prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e
adultos insuficientemente escolarizados;
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UI - realizar programas de capacitação para todos os professares" em exercício, utilizando também, para isto, os recursos da
educação a distância;

rv. -,..,., integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamentaI do seu território ao sistema nacional de avaliação do rendimento
escolar. .
§ 42 Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos
professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço.
§ 52 Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para
o regime de escolas de tempo integral.
§ 6' A assistência financeira da União aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, bem como a dos Estados aos seus Municípios, ficam condicionadas ao cumprimento do art. 212 da Constituição
Federal e dispositivos legais pertinentes pelos governos beneficiados.
Art. 88. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
adaptarão sua legislação educacional e de ensino às disposições desta
lei no prazo máximo de um ano, a partir da data de sua publicação.
§ 1e As instituições educacionais adaptarão seus estatutos e
regimentos aos dispositivos desta lei e às normas dos respectivos
sistemas de ensino, nos prazos por estes estabelecidos.
§ 2' O prazo para que as universidades cumpram o disposto nos
incisos II e III do art. 52 é de oito anos.
Art. 89. As creches e pré-escolas existentes ou que venham a
ser criadas deverão, no prazo de três anos, a contar da publicação
desta lei, integrar-se ao respectivo sistema de ensino.
Art. 90. As questões suscitadas na transição entre o regime
anterior e o que se institui nesta lei serão resolvidas pelo Conselho
Nacional de Educação ou, mediante delegação deste, pelos órgãos
normativos dos sistemas de ensino, preservada a autonomia universitária.
Art. 91. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ooj. LeIS Hep. Fed. Brasu, nrasuia, V.
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Art. 92. Revogam-se as disposições das Leis n's 4.024, de 20 de
dezembro de 1961, e 5.540, de 28 de novembro de 1968, não alteradas
pelas Leis n's 9.131, de 24 de novembro de 1995 e 9.192, de 21 de
dezembro de 1995 e, ainda, as Leis n's 5.692, de 11 de agosto de 1971
e 7.044, de 18 de outubro de 1982, e as demais leis e decretos-lei que
as modificaram e quaisquer outras disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
LEI NO 9.395, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Supremo Tribunal Federal, crédito suplementar no valor de R$ 32.700.000,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em
favor do Supremo Tribunal Federal, crédito suplementar no valor
de R$ 32.700.000,00 (trinta e dois milhões e setecentos mil reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro d 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pág. 27842.
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LEIN·, 9.396, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor
do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito especial até o limite de R$
26.109.250,00, para os fins que especifica .

.,üPRESIOENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei;
Art. 1·' E'o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, de que trata a Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996, em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito especial até o limite
de R$ 26.109.250,00 (vinte e seis milhões, cento e nove mil, duzentos e
cinqüenta reais), para atender à programação constante doAnexoI desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do excesso de arrecadação das receitas
próprias da Superintendência da Zona Franca de Manaus.
Art. 3· Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica alterada a receita da Superintendência da Zona Franca de Manaus,
conforme demonstrado no Anexo II desta lei.
Art. 4· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175· da Independência e lOS·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pég. 27842.

LEI N· 9.397, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Autorizao PoderExecutivo a abrir ao OrçamentoFiscalda União, em favordoMinistérioda
EdWXJJjio e do Desporto crédito especial até o
limite de R$ 21.000, 00,paraosfins queespecifica,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao 'orçamento
Fiscal, da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito especial até o limite de
R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações-indicadas
no Anexo II desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua punncaçao.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independênciael08º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pág. 27843.

LEI Nº 9.398, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento de Investimentos, em
favor da Caixa Econômica Federal, crédito
suplementar até o limite de R$ 1.016.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1e Fica aberto ao Orçamento de Investimentos, aprovado
pela Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996, crédito suplementar até o
limite de R$ 1.016.000,00 (um milhão e dezesseis mil reais), em favor
da Caixa Econômica Federal, para atender à programação constante
do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial de dotações destinadas
a outros subprojetos da própria empresa conforme indicado no Anexo
'
II desta lei.
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Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 23.12.1996, pág. 27844.

LEI Nº 9.399, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Cultura, crédito
suplementar no valor de R$ 418.323,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1s Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996),
em favor do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de
R$ 418.323,00 (Quatrocentos e dezoito mil, trezentos e vinte e três
reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial de dotações, indicadas
no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada
a receita da Fundação Nacional de Artes, na forma dos Anexos III e
IV desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pégs. 27844/27845.
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LEI Nº 9.400, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamenuide Iiiuestimeruo,
em favor da Braspetro Oíl ServiceSCompany (Brasoíl), crédito especial no valor

de R$ 330.084.259,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado
pela Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996, crédito especial no valor de
R$ 330.084.259,00 (trezentos e trinta milhões, oitenta e quatro mil,
duzentos e cinqüenta e nove reais), em favor da Braspetro Oil Services
Company (Brasoil), para atender à programação constante do Anexo
I desta lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes de operações de crédito de longo prazo,
realizadas no exterior, conforme indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pág. 27845.

LEI N° 9.401, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Supremo Tribunal Federal. crédito suplementar no valor de R$ 2.400.000,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em
favor do Supremo Tribunal Federal, crédito suplementar no
valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais),
para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 27845/27846.

LEI N· 9.402, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Exército, crédito suplementar
no valor de R$ 33.170.201,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. F Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996), em
favor do Ministério do Exército, crédito suplementar no valor de
R$ 33.170.201,00 (trinta e três milhões, cento e setenta mil, duzentos e um reais), para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recursos de outras
fontes, indicadas no Anexo II desta lei.
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Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pág. 27846.

LEI N 9.403, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 32.721.621,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito suplementar no valor de R$ 32.721.621,00 (trinta e dois
milhões, setecentos e vinte e um mil, seiscentos e vinte e um reais),
para atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
I - da anulação parcial da dotação orçamentária consignada
ao referido órgão, conforme indicado no Anexo n desta lei;
n - da incorporação de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 1995, da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena, da Companhia do Desenvolvimento do Vale
do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas, ficando alteradas as suas receitas na forma do Anexo In desta
lei.
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Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175· da Independência e lOS·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 27846/27849.

LEI N· 9.404, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 1.691.275,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, crédito suplementar no valor de R$ 1.691.275,00 (um milhão,
seiscentos e noventa um mil, duzentos e setenta e cinco reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações consiguadas ao
referido órgão, conforme indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175· da Independência e lOS·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pág. 27849.
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LEI Nº 9.405, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Saúde. crédito
suplementar na valor de R$ 10.867.587,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996),
em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$
10.867.587,00 (dez milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes do
excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alternada a receita da Fundação Nacional de Saúde, na forma indicada no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 27850/27851.
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LEI N" 9.406, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Saúde, crédito
especial até o limite de R$ 1.306.252,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço .saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei.

Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996),
em favor do Ministério da Saúde, crédito especial até o limite de R$
1.306.252,00 (um milhão, trezentos e seis mil, duzentos e cinqüenta
e dois reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotação, indicada no Anexo
II desta lei, no montante especificado.
Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. 1"e 2",fica alterada
a receita da Fundação Nacional de Saúde, na forma indicada nos
Anexos III e VI desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 27851127852.
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LEI N· 9.407, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Agricultura, do Abastecimento
e da Reforma Agrária, crédito especial até o
limite de R$ 2.177.578,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. F Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária,
crédito especial até o limite de R$ 2.177.578,00 (dois milhões, cento e
setenta e sete mil, quinhentos e setenta e oito reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo n desta lei, no montante especificado.
Art. 3· Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Fundo Geral do Cacau (Fungecau), conforme
especificado no Anexo In desta lei.
Art. 4· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pãgs. 27853/27854.
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LEI NO 9.408, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em -favor do
Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério dos Transportes, crédito especial até
o limite de R$ 1.705.832,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art.. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério dos Transportes,
crédito especial até o limite de R$ 1.705.832,00 (um milhão, setecentos e cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias,
conforme indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 1752 da Independência e 108·
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 27854/27856.
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LEI N° 9.409, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 452.311.328,00 e crédito espe-

cial até o limite de R$ 390.000.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no
valor de R$ 452.311.328,00 (quatrocentos e cinqüenta e dois milhões,
trezentos e onze mil, trezentos e vinte e oito reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2° Os recursos necessários ao atendimento do disposto no
artigo anterior decorrerão:
I - do cancelamento parcial de dotações no valor R$
150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), conforme indicado no Anexo II desta lei;
II - da incorporação de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 1995 no valor de R$ 60.000.000,00 (sessenta
milhões de reais), conforme indicado no Anexo III desta lei;
III - do excesso de arrecadação de receitas diretamente arrecadadas no valor de R$ 242.311.328,00 (duzentos e quarenta e dois
milhões, trezentos e onze mil, trezentos e vinte e oito reais), conforme
indicado no Anexo III desta lei.
Art. 3° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nO 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito especial até o limite
de R$ 390.000.000,00 (trezentos e noventa milhões de reais), para
atender à programação constante do Anexo IV desta lei.
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Art. 42 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de superávit financeiro apurado
no Balanço Patrimonial de 1995, conforme indicado no Anexo V desta
lei.

Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no no de 23.12.1996, págs. 27856/27858.

LEI N29.410, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento e
do Ministério da Indústria, do Comércio e
do Turismo, crédito especial até o limite de
R$ 4.900.695,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento e do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito especial até o limite de R$
4.900.695,00 (quatro milhões, novecentos mil, seiscentos e noventa e
cinco reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recursos próprios,
da incorporação de superávit financeiro apurado no Balanço PatrimoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996
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nial do exercício anterior e dos cancelamentos parciais das dotações
indicadas no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 32 Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas da Superintendência da Zona Franca de Manaus
e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme especificado no Anexo III desta lei.
Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 1752 da Independência e 1082
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 27858127859.

LEI N29.411, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Trabalho, crédito
suplementar no valor de R$ 13.000.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei n 2 9.275, de 9 de maio de 1996),
em favor do Ministério do Trabalho, crédito suplementar no valor de
R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados.
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Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada
a receita do Fundo de Amparo ao Trabalhador, na forma indicada no
Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pág. 27859.

LEI N' 9.412, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 1.600.574,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 1.600.574,00 (um milhão, seiscentos mil, quinhentos e setenta
e quatro reais), para atender às programações constantes do Anexo I
desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1996, págs. 28122128124.
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LEI Nº 9.413, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor de diversos órgãos do
Poder Judiciário, crédito suplementar no eclar global de R$ 25.327.977,00, para os fins
que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.275, de 9
de maio de 1996), em favor de diversos órgãos do Poder Judiciário,
crédito suplementar no valor global de R$ 25.327.977,00 (vinte e
cinco milhões, trezentos e vinte e sete mil, novecentos e setenta e
sete reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
lei.
Art. 2º Os recursos necessanos à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações
indicadas no Anexo Il, bem como excesso de arrecadação do Fundo
Partidário, indicado no Anexo III desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1996, págs. 28125/28141.
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LEI N· 9.414, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no
valor de R$ 323. 791.632,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio
de 1996), em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$ 323.791.632,00 (trezentos e vinte e três
milhões, setecentos e noventa e um mil, seiscentos e trinta e dois
reais), para atender às programações constantes no Anexo I desta lei.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação de dotações, indicadas no Anexo II
desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3· Em decorrência do disposto nos arts 1· e 2·, ficam alteradas as receitas das diversas unidades orçamentárias, na forma
indicada nos Anexos III e IV desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175· da Independência e lOS·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 24.12.1996, págs. 28142128238.
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LEI NQ 9.415, DE 23 DE DEZEMERO DE 1996
Dá nova redação ao inciso UI do art. 82
da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973
Código de Processo Civil.

o PRESIDENTE DA REPÚELICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1Q O inciso III do art. 82 da Lei n Q5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. 82
.
III - nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse
da terra rural e nas demais causas em que há interesse público
evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte.»
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175Qda Independência e 108Q
da República.
.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
LEI N" 9.416, DE 24 DE DEZEMERO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Justiça, crédito especial até o
limite de R$ 56.497.418,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚELICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, v. 188, n. 12, t, 1, p. 6419-6692, dez. 1996

Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996), em
favor do Ministério da Justiça, crédito especial até o limite de
R$ 56.497.418,00 (cinqüenta e seis milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e dezoito reais), para atender à
programação constante do anexo I desta lei.

Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do remanejamento de dotações orçamentárias
entre grupos de despesas e do excesso de arrecadação, indicados
respectivamente nos Anexos II e III desta lei, no montante especificado.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1996, págs. 28413/28415.

LEI NO 9.417, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$
182.286.342,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio
de 1996), em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 182.286.342,00 (cento e oitenta e dois milhões,
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duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias,
da incorporação do excesso de arrecadação de receita diretamente
arrecadada, da incorporação do excesso de arrecadação do adicional
ao frete para a renovação da Marinha Mercante e da incorporação do
saldo de exercícios anteriores, conforme indicadas no Anexo II desta
lei.

Art. 3" Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas das entidades beneficiárias conforme indicadas
no Anexo III desta lei.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1996, pégs. 28416/28420.

LEI N" 9.418, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no
valor de R$ 26.786.898,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio
de 1996), em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$ 26.786.898,00 (vinte e seis milhões,
setecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e oito reais), para
atender às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de superávit financeiro apurado
no Balanço Patrimonial do exercício de 1995.
Art. 3· Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam
alteradas as receitas de diversas Unidades Orçamentárias, na forma
indicada no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1996, págs. 28421128431.

LEI N' 9.419, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Justiça, créditos adicionais até
o limite de R$ 9.572.310,00.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Justiça - Departamento de Polícia Federal e Fundo de
Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso, crédito
especial até o limite de R$ 3.452.310,00 (três milhões, quatrocentos e
cinqüenta e dois mil, trezentos e dez reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Col. LeIS xep.
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Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do disposto
neste artigo decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada
no Anexo U desta lei, nos montantes especificados.
Art. 2Q Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n Q9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Justiça - Fundo de Imprensa Nacional, crédito suplementar no valor de R$ 6.120.000,00 (seis milhões, cento e vinte mil
reais), para atender à programação constante do Anexo lU desta lei.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do disposto
neste artigo decorrerão de incorporação de saldos de exercícios anteriores, conforme o Anexo IV desta lei, no montante especificado.
Art. 3Q Em decorrência do disposto nesta lei, fica alterada a
receita do Fundo de Imprensa Nacional, de acordo com o Anexo IV
desta lei.
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175Qda Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 26.12.1996, págs. 28431128433.

LEI NQ 9.420, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Fazenda, do Ministério da Indústria, do Comércio
e do Turismo e de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor global de r$ 110.820.935,00,
para reforçar dotações consignadas nos uigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
.
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Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio
de 1996), em favor do Ministério da Fazenda, do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo e de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor global de
R$ 110.820.935,00 (cento e dez milhões, oitocentos e vinte mil, novecentos e trinta e cinco reais), para atender à programação constante
do Anexo I desta lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
I - do cancelamento parcial de dotações no valor de R$
,43.464.622,00 (quarenta e três milhões, quatrocentos e sessenta e
quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais), conforme indicado no
Anexo H desta lei;
H - do cancelamento parcial da Reserva de Contingência no
valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), conforme indicado
no Anexo H desta lei;
IH - do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados no valor de R$ 25.363.084,00 (vinte e cinco milhões, trezentos
e sessenta e três mil, oitenta e quatro reais);
IV - da incorporação de saldos de exercícios anteriores no
valor de R$ 36.993.229,00 (trinta e seis milhões, novecentos e noventa
e três mil) duzentos e vinte e nove reais).
Art. 3" Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam
alteradas as receitas dos Fundos e Entidades da Administração
indireta, em conformidade com os Anexos HI e IV desta lei.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1996, paga. 28433/28438.
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LEI N' 9.421, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Cria as carreiras dos servidores do Poder
Judiciário, fixa os valores de sua remunera·
ção e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. l' Ficam criadas as carreiras de Auxiliar Judiciário, Técnico Judiciário e AnalistaJudiciário, nos Quadros de Pessoal do Poder
Judiciário da União e do Distrito Federal e Territórios, na forma
estabelecida nesta lei.
Art. 2 Q As carreiras de Auxiliar Judiciário, Técnico Judiciário e
Analista Judiciário são constituídas dos cargos de provimento efetivo,
de mesma denominação, estruturados em Classes e Padrões, nas
diversas áreas de atividade, conforme o Anexo I.
Parágrafo único. As atribuições dos cargos, observadas as áreas
de atividade, serão descritas em regulamento.

Art. 3' Os valores de vencimento dos cargos das carreiras judiciárias são os constantes do Anexo 11.
Art. 4Q A implantação das carreiras judiciárias far-se-á, na
forma do § 2' deste artigo, mediante transformação dos cargos efetivos
dos Quadros de Pessoal referidos no art. 1', enquadrando-se os
servidores de acordo com as respectivas atribuições e requisitos de
formação profissional, observando-se a correlação entre a situação
existente e a nova situação, conforme estabelecido na Tabela de
Enquadramento, constante do Anexo lII.
§ l' Ciente do seu enquadramento, o servidor terá o prazo de
quinze dias para a interposição de recurso.
§ 2' A diferença da remuneração dos cargos resultantes da transformação sobre a dos transformados será implementada gradualmente
em parcelas sucessivas, não cumulativas, na razão seguinte:
I -

trinta por cento a partir de l' de janeiro de 1997;
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II

sessenta por cento a partir de 1· de janeiro de 1998;

III

oitenta por cento a partir de lO de janeiro de 1999;

IV

integralmente a partir de 1· de janeiro de 2000.

§ 3· O disposto nestes artigo aplica-se também aos cargos de
Oficial de Justiça Avaliador e demais cargos de provimento isolado,
observados no enquadramento os requisitos de escolaridade e demais
critérios estabelecidos nesta lei.
Art. 52 O ingresso nas carreiras judiciárias.conforme a área de
atividade ou a especialidade, dar-se-á por concurso público, de provas
ou de provas e titulas, no primeiro padrão de classe A do respectivo
cargo.
Art. 6· São requisitos de escolaridade paraingresso nas carreiras judiciárias, atendidas, quando for O caso, formação especializada
e experiência profissional, a serem definidas em regulamento e especificadas nos editais de concurso:
I

para a Carreira de Auxiliar Judiciário, curso de primeiro

grau;

II
para a Carreira de Técnico Judiciário, curso de segundo
grau, ou curso técnico equivalente;

III - para a Carreira de Analista Judiciário, curso de terceiro
grau, inclusive licenciatura plena, correlacionado com as áreas previstas no Anexo 1.
Art. 7· A promoção nas carreiras dar-se-á sempre de um padrão
para o seguinte, com interstício mínimo de um ano, em épocas e sob
critérios fixados em regulamento, em função do resultado de avaliação formal do desempenho do servidor.
Parágrafo único. É vedada a promoção durante o estágio probatório, findo o qual o servidor poderá ser promovido para o terceiro
padrão da classe A de sua carreira.
Art. 8· Os integrantes das carreiras judiciárias perceberão Adicional de Padrão Judiciário (APJ), calculado mediante a aplicação do
coeficiente de 1.10 sobre o respectivo vencimento.
Art. 9· Integram, ainda, os Quadros de Pessoal referidos no art.
1· as Funções Comissionadas (FC), escalonadas de FC-l a FC-lO, que
compreendem as atividades de Direção, Chefia, Assessoramento e AsCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6092, dez.
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sistência, a serem exercidas, preferencialmente, por servidor integrante das carreiras judiciárias, conforme se dispuser em regulamento.
Parágrafo único. As FC-06 a FC-10 são consideradas como cargo
em comissão, quando seus ocupantes não tiverem vínculo efetivo com
a Administração Pública.
Art. 10. No âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo é
vedada a nomeação ou designação, para os Cargos em Comissão e
para as Funções Comissionadas de que trata o art. 9", de cônjuge,
companheiro ou parente até IJ terceiro grau, inclusive, dos respectivos
membros ou juízes vinculados, salvo a de servidor ocupante de cargo
de provimento efetivo das Carreiras Judiciárias, caso em que a
vedação é restrita à nomeação ou designação para servir junto ao
Magistrado determinante da incompatibilidade.
Art. 11. Os cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), as Gratificações de Representação de Gabinete e as
Funções Comissionadas, instituídos pela Lei n" 8.868, de 14 de abril
de 1994, integrantes dos Quadros de Pessoal referidos no art. F, ficam
transformados em Funções Comissionadas (FC), observadas as correlações estabelecidas no Anexo IV, resguardadas as situações individuais constituídas até a data da publicação desta lei e assegurada
aos ocupantes a contagem do tempo de serviço no cargo ou função,
para efeito da incorporação de que trata o art. 15.
Art. 12. Ficam extintas, para os integrantes das carreiras judiciárias, a gratificação de que trata o Decreto-Lei n? 2.173, de 19 de
novembro de 1984, para os servidores não abrangidos pelo disposto
no § 2" do art. 2" da Lei n" 7.923, de 12 de dezembro de 1989, a
vantagem pessoal a que se refere o art. 13 da Lei n'' 8.216, de 13 de
agosto de 1991, bem como as gratificações criadas pelo Decreto-Lei n?
1.445, de 13 de fevereiro de 1976, alterado pelo de n" 1.820, de 11 de
dezembro de 1980, e n" 2.365, de 27 de outubro de 1987.
Art. 13. A Gratificação Extraordinária instituída pelas Leis nOs
7.753, de 14 de abril de 1989, e n? 7.757, n? 7.758, n" 7.759 e n" 7.760,
todas de 24 de abril de 1989, para os servidores do Poder Judiciário
da União e do Distrito Federal e Territórios, passa a denominar-se
Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), calculando-se o seu valor
mediante aplicação dos fatores de ajuste fixados no Anexo V.
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Art. 14. A remuneração das Funções Comissionadas, inclusive
para os ocupantes sem vínculo efetivo com a Administração Pública,
compõe-se das seguintes parcelas:
I -

valor-base constante do Anexo VI;

II - APJ, tendo como base de incidência o último padrão dos
cargos de Auxiliar Judiciário, Técnico Judiciário e Analista Judiciário, conforme estabelecido no Anexo VII;
III -

GAJ, calculada na conformidade do Anexo V.

§ l' Aplica-se à remuneração das Funções Comissionadas o
disposto no § 2' do art. 4'.
§ 2' Ao servidor integrante de carreira judiciária e ao requisitado, investidos em Função Comissionada, é facultado optar pela
remuneração de seu cargo efetivo mais setenta por cento do valor-base
da FC, fixado no Anexo VI.
Art. 15. Aos servidores das carreirasjudiciárias, ocupantes de Função Comissionada, aplica-se a legislação geral de incorporação de parcela
mensal da remuneração de cargo em comissão ou função de confiança.
§ l' A incorporação a que tenham direito os integrantes das
carreiras judiciárias, pelo exercício de cargo em comissão ou função
de confiança em outro órgão ou entidade da Administração Pública
Federal direta, autárquica ou fundacional, terá por referência a
Função Comissionada de valor igualou imediatamente superior ao
do cargo ou função exercida.
§ 2º Enquanto estiver no exercício de Função Comissionada, o
servidor não perceberá a parcela incorporada, salvo se tiver optado
pela remuneração do seu cargo efetivo.
Art. 16. As vantagens de que trata esta lei integram os proventos de aposentadoria e as pensões.
Art. 17. Serão aplicadas aos servidores do Poder Judiciário da
União e do Distrito Federal e Territórios as revisões de vencimentos
e demais parcelas remuneratórias dos servidores públicos federais,
observado o que a respeito resolver o Supremo Tribunal Federal.
Art. 18. Os Órgãos do Poder Judiciário da União e do Distrito
Federal e Territórios fixarão em ato próprio a lotação dos cargos
efetivos e funções comissionadas nas unidades componentes de sua
estrutura.
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Art. 19. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais
Superiores, ao Conselho da Justiça Federal e ao Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito de suas competências:
'
I - instituir Programa Permanente de Treinamento e Desenvolvimento, destinado à elevação da capacitação profissional nas
tarefas executadas e à preparação dos servidores para desempenharem funções de maior complexidade e responsabilidade, aí incluídas
as de direção, chefia, assessoramento e assistência;
II - baixar os atos regulamentares previstos nesta lei, bem
como as instruções necessárias à sua aplicação, buscando a uniformidade de critérios e procedimentos.
Art. 20. O servidor dos Quadros de Pessoal a que se refere o art.
1· não poderá perceber mais que a remuneração do cargo dos magistrados do Tribunal ou Juízo em que esteja exercendo suas funções,
excluídas desse limite apenas as vantagens de natureza individual.
Art. 21. Os concursos públicos realizados ou em andamento, na
data da publicação desta lei, para os Quadros de Pessoal a que se
refere o art. I", são válidos para ingresso nas carreiras judiciárias, nas
áreas de atividade que guardem correlação com as atribuições e o grau
de escolaridade inerentes aos cargos para os quais se deu a seleção.
Art. 22. Os servidores que não desejarem ser incluídos nas
carreiras instituídas por esta lei deverão, no prazo de trinta dias
contados de sua publicação, manifestar opção pela permanência nos
atuais cargos, que comporão quadro em extinção e, ao vagarem, serão
transformados nos seus correspondentes das carreiras judiciárias.
Art. 23. As despesas resultantes da execução desta lei correm à conta das dotações consignadas ao Poder Judiciário no
Orçamento da União, observados o § 2· do art. 4· e o § 1· do art.
14 desta lei.
Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175· da Independência e lOS·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman.
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Anexo I
(Art. 2· da Lei n· 9.421, de 24 de dezembro de 1996)

Carreiras Judiciárias

Carreira/Cargo

Analista
Judiciário

Classe

Padrão

Área

C

35
34
33
32
31

Judiciária
Administrativa

B

30
29
28
27
26

Apoio Especializado

A

C

Técnico
Judiciário

B

A

25
24
23
22
21
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

Serviços Gerais

Judiciária
Administrativa

Apoio Especializado

Serviços Gerais

11
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Classe

Carreira/Cargo

Padrão

C

Auxiliar
Judiciário

Área

15
14
13
12
11
10

Judiciária
Administrativa

9
8
7
6

B

Apoio Especializado

5
4
3

A

Serviços Gerais

2
1

ANEXO II
3U da Lei nq 9.421, de 24 de dezembro de 1996)
Tabela de Vencimentos das Carreiras .Iudiciâriae (t)

(Art.

«asso

C

Técnico .Judiciário

Classe

C

Auxiliar.Judiciário
Classe

atirào

ie
C

B

14
13
12
11
W
9
8

7

,
A

B

139,4U

4
3
2
1

132,43
12/i,80
119,51
113,54
107,86

A

encimento

25
34
23
22
21

3liO,93
333,39
316,72

e

SUIl,R8
2Rá,R4

10

271,1i4

ie

is

21(1,12

6

o

17
16

Vencimento
221,18
199,61
189,63
180,15
171,14
162,51>
lS4,4!j
146,73

p,

B

14
13
12
11

369,4(J

A

An ista . u cário
encimentc
" se
as
616,97
34
1'\86,12
33
!i!i6,82
32
fi2f1,97
31
filI2,53

ar

477,41)

29
2R
27
33
2R

453/~1

43U,f\fi

4119,31
38R,R4

369.4ll

24

3fiU,93

23
22
21

333,39
316,72
3UU,fl8

257,97
24!i,U7
232,82
221,18
21(1,12

199,61
H19,63
18(J,15

• Valores Relativos 11 Agosto de iD9!i
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ANExom
(Art. 4" da Lei n" 9.421, de 24 de dezembro de 1996)
Tabela de Enquadramento
Servidores ocupantes de cargos de
nível auxiliar (4" a 8" séries do l~
grau) dos Quadros de Pessoal dos
órgãos a quo ee refere o art. I", na
forma da Lei n" 8.460, de 17 de
setembro de 1992, submetidos Bel
Regime ,Jurídico Único, instituído
pela Lei n" 8.112. de 11 de dezembro
de 1990.
Situação Anterior
Classe

A

B

Padrão

Situação Nova
Classe

Situação Anterior

Classe

Padrão

A

~

---E..--

V

-E.---.!!!....----"!.-

~
~
I

~

----.!!..-

A

Padrão

~
~
~

---E..-

----"'V----

~

11

----"'V----

~

f---"'..---

~
~
~

-E.----.!!!....----.!!..-

~
~

B

f--2f---2-1

C

21

B

I

6

,

~
~

~

,------"..A

Situação Nova

CIIlJ>GO

I

7

I e II

~

Padrão

Classe

23

~

~

Padrão

~

----.!!..I

B

Situação Nova
Classe

~

13

V.VI

O

Situação Anterior

~
C

I

C

Servidores ocupantes de cargos de
nível superior dos Quadros de
Pessoal dos órgãos a que ae refere o
art. I", na forma da Lei n" 8.460, de
17 de setembro de 1992, submetidos
ao Regime Jurídico Único, instituído
pela Lei n" 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.

~

~

~
I

Padrão

Servídorea ocupantes de cargos de
nível intermediário (2" grau) dos
Quadros de Pessoal dos órgãos a que
BC refere o art. IV, na forma da Lei n"
8.460, de 17 de setembro de 1992,
submetidos ao Regime ,Jurídico
Único, instituído pela Lei n" 8.112,
de 11 de dezembro de 1990.

C

V.VI

m

I IlIcIV

~

r----Y-

I IlIeIV
I e II

C

~

~
11

B

V.VI

26

~

~
~

I

O

~

e.-.E-

le II

14

A

31

I

17

I e II

O

B

C

IVcV

A

~
I

~
~
21

ANEXO IV
(Art. 10 da Lei n? 9.421, de 24 de dezembro de 1996)
Correlação com FC
CargoslFunções
da Situação Anterior

FC

DAS-101.6
DAS-101/102.5
DAS-101/102.4

FC-lO
FC-OS
FC-08

DAS-101/102.3
DAS-101/102.2 e 101/102.1
GRGV
GRGIV

FC-07
FC-06
FC-05
FC-04
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Cargos/Funções
da Situação Anterior

FC

GRGIlI
GRGII
GRGI

FC-03
FC-02
FC-OI

ANEXO V
(Art. 12 da Lei n' 9.421, de 24 de dezembro de 1996)

Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ)
Fatores de Ajuste
Cargo/Função

Fator

Incidência

FC-IO
FC-09
FC-08
FC-07
FC-06

3.78
3.14
2.58
2.10
1.90

Último padrão do cargo de
Analista Judiciário

FC·05
FC-04

1.81
1.66

Último padrão do cargo de
Técnico Judiciário

FC-03
FC-02
FC-01

1.66
1.66
1.66

Último padrão do cargo de
Auxiliar Judiciário

Analista Judiciário
Técnico Judiciário
Auxiliar Judiciário

2.00

Padrão em que estiver
posicionado o servidor

.

ANEXO V!
(Art. 13, inciso I, da Lei n" 9.421, de 24 de dezembro de 1996)

Funções Comissionadas (FC)
Valores-Base (*)
FC

Valor-Base
(R$)

Percentual sobre o

FC-lO
FC-09
FC-08
FC-07
FC-06

3.645,00
3.280,00
2.916,00
2.551,00
2.187,00

100%

Valor da FC-lO
90%
80%
70%

60%
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FC
FC-05
FC-04
FC-03
FC-02
FC-Ol

Valor-Base
(R$)

Percentual sobre o
Valor da FC-ID

1.859,00
1.530,00
1.202,00
947,00

51%
42%

33%
26%
20%

729,00

(*) Valores Relativos a Agosto

de 1995

ANEXO VII
(Art. 13, inciso lI, da Lei nº 9.421, de 24 de dezembro de 1996)
Incidência do APJ para Ocupante de FC
Cargo/Função

Incidência

FC-lO
FC-09
FC-08
FC-07
FC-06

Último Padrão do Cargo de Analista judiciário

FC-05
FC-04

Último Padrão do Cargo de Técnico Judiciário

FC·OS
FC-02
FC-Ol

ÚltirilO Padrão do Cargo de Auxiliar Judiciário

LEI Nº 9.422, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a concessão de pensão especial aos dependentes que especifica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder pensão
especial mensal, retroativa à data do óbito, no valor de um salário
mínimo vigente no País, ao cônjuge, ao companheiro ou à companheiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996
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ra, descendente, ascendente e colaterais até segundo grau das vítimas
fatais de hepatite tóxica, por contaminação em processo de hemodiálise no Instituto de Doenças Renais, com sede na Cidade de Caruaru,
no Estado de Pernambuco, no período compreendido entre fevereiro
e março de 1996, mediante evidências clínico-epidemiológicas determinadas pela autoridade competente.
Art. 2º Havendo mais de um pensionista habilitado ao recebimento da pensão de que trata o artigo anterior, aplica-se, no que
couber, o disposto no art. 77 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 3' A percepção do benefício dependerá do atestado de óbito
da vítima, indicativo de causa mortis relacionada com os incidentes
mencionados no art. 1º, comprovados com o respectivo prontuário
médico, e da qualificação definida no art. l',justificadajudicialmente,
quando inexistir documento oficial que a declare.
Art. 4º A pensão de que trata esta lei não se transmitirá ao
sucessor e se extinguirá com a morte do último beneficiário.
Art. 5º Os efeitos desta lei serão sustados, imediatamente, no
caso de a Justiça sentenciar os proprietários do Instítuto com o
pagamento de pensão ou indenização aos dependentes das vítimas.
Art. 6' A despesa decorrente desta lei será atendida com recursos alocados ao orçamento do Instituto Nacional do Seguro Social, à
conta da subatividade «Aposentadorias e Pensões Especiais concedidas por legislação específica e de responsabilidade do Tesouro Nacional»,
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
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LEI N' 9.423, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza a Telecomunicações Brasileiras S.A. (TelebrásJ a participar do capital
social de empresa privada com sede no exterior e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) autorizada a participar do capital social de empresa gestora de participações sociais, a ser constituída sob a denominação de Aliança Atlãntica, com sede no exterior, com o objetivo de gerir participações sociais
e investir, em âmbito internacional, na área de telecomunicações.

Art. 2' A participação da Telebrás no capital social da referida
empresa, a ser constituída, deverá ser na proporção de cinqüenta por

cento.
Art. 3' A Telebrás fica autorizada a participar, também, de
empresas em que a sociedade Aliança Atlãntica venha a participar.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
LEI N' 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de

ValorizaçãodoMagistério, naformaprevistano
art. 60, § 7'!, doAto dasDisposições Constitucionais Transitórias, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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Art. 1Q É instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito
Federal, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o qual terá natureza contábil e será implantado, automaticamente, a partir de 1Q de janeiro de
1998.
§ 1Q O fundo referido neste artigo será composto por 15% (quinze por cento) dos recursos:
I - da parcela do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), devida ao
Distrito Federal, aos Estados e aos Municípios, conforme dispõe o art.
155, inciso Il, combinado com o art. 158, inciso IV, da Constituição
Federal;
II - do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e dos Municípios (FPM), previstos no art. 159, inciso I,
alíneas a e b, da Constituição Federal, e no Sistema Tributário
N acional de que trata a Lei n Q 5.172, de 25 de outubro de 1996; e

III - da parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) devida aos Estados e ao Distrito Federal, na forma do art. 159,
inciso Il, da Constituição Federal e da Lei Complementar nQ 61, de 26
de dezembro de 1989.
§ 2" Inclui-se na base de cálculo do valor a que se refere o inciso
I do parágrafo anterior o montante de recursos financeiros transferidos, em moeda, pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípios
a título de compensação financeira pela perda de receitas decorrentes
da desoneração das exportações, nos termos da Lei Complementar n Q
87, de 13 de setembro de 1996, bem como de outras compensações da
mesma natureza que vierem a ser instituídas,
§ 3Q Integra os recursos do fundo a que se refere este artigo a
complementação da União, quando for o caso, na forma prevista no
art.B",
§ 4Q A implantação do fundo poderá ser antecipada em relação
à data prevista neste artigo, mediante lei no âmbito de cada Estado
e do Distrito Federal.
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§ 5' No exercício de 1997, a União dará prioridade, paraconcessão de assistência financeira, na forma prevísta no art. 211, § I', da
Constituição Federal, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios nos quais a ímplantação do fundo for antecipada na forma
prevista no parágrafo anterior.
Art. 2' Os recursos do fundo serão aplicados na manutenção e
desenvolvímento do ensino fundamental público, e na valorização de
seu Magistério.
§ I' A distribuição dos recursos, no âmbito de cada Estado e do
Distrito Federal, dar-se-á, entre o Governo Estadual e os Governos
Municipais, na proporção do número de alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas das respectivas redes de ensino,
considerando-se para esse fim.

I -

as matrículas das I' a 8' séries do ensino fundamental;

II -

(Vetado).

§ 2' A distribuição a que se refere o parágrafo anterior, a partir
de 1998, deverá considerar, ainda, a diferenciação de custo por aluno,
segundo os níveis de ensino e tipos de estabelecimento, adotando-se
a metodologia do cálculo e as correspondentes ponderações, de acordo
com os seguintes componentes:
I
11

1ª a

4~

séries;

5ª a 8!l: séries;

III

estabelecimentos de ensino especial;

IV

escolas rurais.

§ 3' Para efeitos dos cálculos mencionados no § I', serão
computadas exclusivamente as matrículas do ensino presencial.
§ 4' O Ministério da Educação e do Desporto (MEC) realizará,
anualmente, censo educacional, cujos dados serão publicados no
Diário Oficial da União e constituirão a base para fixar a proporção
prevista no § I'.
§ 5' Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios poderão, no
prazo de trinta dias da publicação referida no parágrafo anterior,
apresentar recurso para retificação dos dados publicados.
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§ 6· É vedada a utilização dos recursos do fundo como garantia
de operações de crédito internas e externas, contraídas pelos Governos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
admitida somente sua utilização como contrapartida em operações
que se destinem, exclusivamente, ao financiamento de projetos e
programas do ensino fundamental.
Art. 3· Os recursos do fundo previstos no art. 1· serão repassados, automaticamente, para contas únicas e específicas dos Governos
Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios, vinculadas ao fundo,
instituídas para esse fim e mantidas na instituição financeira de que
trata o art. 93 da Lei n" 5.172, de 25 de outubro de 1966.
§ 1· Os repasses ao fundo, provenientes das participações a que
se refere o art. 159, inciso I, alíneas a e b, e inciso Il, da Constituição
Federal, constarão dos orçamentos da União, dos Estados e do Distrito Federal, e serão creditados pela União em favor dos Governos
Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios, nas contas específicas a que se refere este artigo, respeitados os critérios e as finalidades
estabelecidas no art. 2º, observados os mesmos prazos, procedimentos
e forma de divulgação adotados para o repasse do restante destas
transferências constitucionais em favor desses governos. .
§ 2· Os repasses ao fundo provenientes do imposto previsto no
art. 155, inciso Il, combinado com o art. 158, inciso IV, da Constituição
Federal, constarão dos orçamentos dos Governos Estaduais e do
Distrito Federal e serão depositados pelo estabelecimento oficial de
crédito, previsto no art. 4Q da Lei Complementar n" 63, de 11 de janeiro
de 1990, no momento em que a arrecadação estiver sendo realizada
nas contas do fundo abertas na instituição financeira de que trata
este artigo.
§ 3º A instituição financeira, no que se refere aos recursos do
imposto mencionado no § 2º, creditará imediatamente as parcelas
devidas ao Governo Estadual, ao Distrito Federal e aos Municípios
nas contas específicas referidas neste artigo, observados os critérios
e as finalidades estabelecidas no art. 2·, procedendo à divulgação dos
valores creditados de forma similar e com a mesma periodicidade
utilizada pelos Estados em relação ao restante da transferência do
referido imposto.
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§ 4º Os recursos do fundo provenientes da parcela do Imposto
sobre Produtos Industrializados, de que trata o art. 1º, inciso IH, serão
creditados pela União, em favor dos Governos Estaduais e do Distrito
Federal, nas contas específicas, segundo o critério e respeitadas as
finalidades estabelecidas no art. 2º, observados os mesmos prazos,
procedimentos e forma de divulgação previstos na Lei Complementar
nº 61, de 26 de dezembro de 1989.
§ 5º Do montante dos recursos do IPI, de que trata o art. 1º,
inciso HI, a parcela devida aos Municípios, na forma do disposto no
art. 5º da Lei Complementar nº 61, de 26 de dezembro de 1989, será
repassada pelo respectivo Governo Estadual ao fundo e os recursos
serão creditados na conta específica a que se refere este artigo,
observados os mesmos prazos, procedimentos e forma de divulgação
do restante desta transferência aos Municípios.
§ 6º As receitas financeiras provenientes das aplicações eventuais
dos saldos das contas a que se refere este artigo em operações financeiras
de curto prazo ou de mercado aberto, lastreadas em títulos da dívida
pública, junto à instituição financeira depositária dos recursos, deverão
ser repassadas em favor dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas mesmas condições estabelecidas no ari. 2º.
§ 7º Os recursos do fundo, devidos aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, constarão de programação específica nos
respectivos orçamentos.
§ 8º Os Estados e os Municípios recém-criados terão assegurados
os recursos do fundo previstos no art, F, a partir das respectivas
instalações, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 2º.

§ 9º Os Estados e os respectivos Municípios poderão, nos termos
do art. 211, § 4º, da Constituição Federal, celebrar convênios para
transferência de alunos, recursos humanos, materiais e encargos
financeiros nos quais estará prevista a transferência imediata .de
recursos do fundo correspondentes ao número de matrículas que o
Estado ou o Município assumir.
Art. 4º O acompanhamento e o controle social sobre a repartição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos a serem instituíCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996
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dos em cada esfera no prazo de cento e oitenta dias, a contar da
vigência desta lei.
§ 1· Os conselhos serão constituídos, de acordo com norma de
cada esfera editada para esse fim:
I - em nível federal, por no mínimo seis membros, representando respectivamente:
a) o Poder Executivo Federal;
b) o Conselho Nacional de Educação;

c) o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Educação
(Consed);
d) a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
(CNTE);

e) a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(Undime);

fJ os pais de alunos e professores das escolas públicas do ensino
fundamental; e
II - nos Estados, por no mínimo sete membros, representando
respectivamente:
a) o Poder Executivo Estadual;
b) os Poderes Executivos Municipais;
c) o Conselho Estadual de Educação;
d) os pais de alunos e professores das escolas públicas do ensino
fundamental;

e) a seccional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação (Undime);

fJ a seccional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação (CNTE);
g) a delegacia regional do Ministério da Educação e do Desporto

(MEC);
III - no Distrito Federal, por no mínimo cinco membros, sendo
as representações as previstas no inciso II, salvo as indicadas nas
alíneas b, e, e g.
, CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v, 188,
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IV - nos Municípios, por no mínimo quatro membros, representando respectivamente:
a) a Secretaria Municipal de Educação ou órgão equivalente;
b) os professores e os diretores das escolas públicas do ensino
fundamental;

c) os pais de alunos;
d) os servidores das escolas públicas do ensino fundamental.

§ 2· Aos conselhos incumbe ainda a supervisão do censo escolar
anual.
§ 3Q Integrarão ainda os conselhos municipais, onde houver,
representantes do respectivo Conselho Municipal de Educação.
§ 4Q OS conselhos instituídos, seja no âmbito federal, estadual,
do Distrito Federal ou municipal, não terão estrutura administrativa
própria e seus membros não perceberão qualquer espécie de remuneração pela participação no colegiado, seja em reunião ordinária ou
extraordinária.
Art. 5Q OS registros contábeis e os demonstrativos gerenciais,
mensais e atualizados, relativos aos recursos repassados, ou recebidos, à conta do fundo a que se refere o art. 1º, ficarão, permanentemente, à disposição dos conselhos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização, no âmbito do Estado, do Distrito Federal ou do
Município, e dos órgãos federais, estaduais e municipais de controle
interno e externo.
Art. 6 Q A União complementará os recursos do fundo a que se
refere o art. 1Q sempre que, no âmbito de cada Estado e do Distrito
Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente.
§ 1Q O valor mínimo anual por aluno, ressalvado o disposto no
§ 4·, será fixado por ato do Presidente da República e nunca será
inferior à razão entre a previsão da receita total para o fundo e a
matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do
total estimado de novas matrículas, observado o disposto no art. 2Q, §
1º, incisos I e I
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§ 2Q As estatísticas necessárias ao cálculo do valor anual mínimo por aluno, inclusive as estimativas de matrículas, terão como base
o censo educacional realizado pelo Ministério da Educação e do
Desporto, anualmente, e publicado no Diário Oficial da União.

§ 3º As transferências dos recursos complementares a que se
refere este artigo serão realizadas mensal e diretamente às contas
específicas a que se refere o art. 3º.

§ 4º No prinieiro ano de vigência desta lei, o valor mínimo anual
por aluno, a que se refere este artigo, será de R$ 300,00 (trezentos
reais).
§ 5º (Vetado).

Art. 7º Os recursos do fundo, incluída a complementação da
União, quando for o caso, serão utilizados pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios, assegurados, pelo menos, 60% (sessenta por
cento) para a remuneração dos profissionais do Magistério, em efetivo
exercício de suas atividades no ensino fundamental público.
Parágrafo único. Nos primeiros cinco anos, a contar da publicação desta lei, será permitida a aplicação de parte dos recursos da
parcela de 60% (sessenta por cento), prevista neste artigo, na capacitação de professores leigos, na forma prevista no art. 9º, § 1'.

Art. 8' A instituição do fundo previsto nesta lei e a aplicação de
seus recursos não isentam os Estados, o Distrito Federal e os Municípios da obrigatoriedade de aplicar, na manutenção e desenvolvimento do ensino, na forma prevista no art. 212 da Constituição
Federal:
I - pelo menos 10% (dez por cento) do montante de recursos
originários do ICMS, do FPE, do FPM, da parcela do IPI, devida nos
termos da Lei Complementar nº 61, de 26 de dezembro de 1989, e das
transferências da União, em moeda, a título de desoneração das
exportações, nos termos da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, de modo que os recursos previstos no art. 1º, § 1º, somados
aos referidos neste inciso, garantam a aplicação do mínimo de 25%
(vinte e cinco por cento) destes impostos e transferências em favor da
manutenção e desenvolvimento do ensino;
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H - pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos demais
impostos e transferências.

Parágrafo único. Dos recursos a que se refere o inciso Il, 60%
(sessenta por cento) serão aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, conforme disposto no art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 9" Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão,
no prazo de seis meses da vigência desta lei, dispor de novo Plano de
Carreira e Remuneração do Magistério, de modo a assegurar;
I - a remuneração condigna dos professores do ensino fundamental público, em efetivo exercício no magistério;
H
IH

o estimulo ao trabalho em sala de aula;
a melhoria da qualidade do ensino.

§ 1" Os novos planos de carreira e remuneração do magistério
deverão contemplar investimentos na capacitação dos professores
leigos, os quais passarão a integrar quadro em extinção, de duração
de cinco anos.
§ 2" -Aos professores leigos é assegurado prazo de cinco anos
para obtenção da habilitação necessária ao exercício das atividades
docentes.

§ 3· A habilitação a que se refere o parágrafo anterior é condição
para ingresso no quadro permanente da carreira conforme os novos
planos de carreira e remuneração.
Art. 10. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão
comprovar:
I - efetivo cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal;
H - apresentação de Plano de Carreira e Remuneração do
Magistério, de acordo com as diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Educação, no prazo referido no artigo anterior;
IH - fornecimento das informações solicitadas por ocasião do
censo escolar, ou para fins de elaboração de indicadores educacionais.
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Parágrafo único. O não cumprimento das condições estabelecidas neste artigo, ou o fornecimento de informações falsas, acarretará
sanções administrativas, sem prejuízo das civis ou penais ao agente
executivo que lhe der causa.

Art. 11. Os órgãos responsáveis pelos sistemas de ensino, assim
como os Tribunais de Contas da União, dos Estados e Municípios,
criarão mecanismos adequados à fiscalização do cumprimento pleno
do disposto no art. 212 da Constituição Federal e desta lei, sujeitando-se os Estados e o Distrito Federal à intervenção da União, e os
Municípios à intervenção dos respectivos Estados, nos termos do art.
34, inciso VII, alínea e, e do art. 35, inciso III, da Constituição Federal.
Art. 12. O Ministério da Educação e do Desporto realizará
avaliações periódicas dos resultados da aplicação desta lei, com vistas
à adoção de medidas operacionais e de natureza político-educacional
corretivas, devendo a primeira realizar-se dois anos após sua promulgação.
Art. 13. Para os ajustes progressivos de contribuições a valor
que corresponda a um padrão de qualidade de ensino definido nacionalmente e previsto no art. 60, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, serão considerados, observado o disposto no art.
2Q, § 2Q, os seguintes critérios:
I - estabelecimento do número mínimo e máximo de alunos
em sala de aula;

II -

capacitação permanente dos profissionais de educação;

III - jornada de trabalho que incorpore os momentos diferenciados das atividades docentes;
IV
V
VI

complexidade de funcionamento;
localização e atendimento da clientela;
busca do aumento do padrão de qualidade do ensino.

Art. 14. A União desenvolverá política de estímulo às iniciativas de melhoria de qualidade do ensino, acesso e permanência na
escola, promovidos pelas unidades federadas, em especial aquelas
voltadas às crianças e aos adolescentes em situação de risco social.
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Art. 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5', da
Constituição Federal e devido pelas empresas, na forma em que vier
a ser disposto em regulamento, é calculado com base na alíquota de
2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12, inciso 1, da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991.
§ l' A partir de l' de janeiro de 1997, o montante da arrecadação do Salário-Educação, após a dedução de 1% (um por cento) em
favor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), calculado sobre
o valor por ele arrecadado, será distribuído pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), observada a arrecadação
realizada em cada Estado e no Distrito Federal, em quotas, da
seguinte forma.
I - Quota Federal, correspondente a um terço do montante de
recursos, que será destinada ao FNDE e aplicada, no financiamento
de programas e projetos voltados para a universalização do ensino
fundamental, de forma a propiciar a redução dos desníveis socioeducacionais existentes entre Municípios, Estados, Distrito Federal e
regiões brasileiras;
II - Quota Estadual, correspondente a dois terços do montante de recursos, que será creditada mensal e automaticamente
em favor das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito
Federal para financiamento de programas, projetos e ações do
ensino fundamental.

§ 2' (Vetado).
§ 3' Os alunos regularmente atendidos, na data da edição desta
lei, como beneficiários da aplicação realizada pelas empresas contribuintes, no ensino fundamental dos seus empregados e dependentes,
à conta de deduções da contribuição social do Salário-Educação, na
forma da legislação em vigor, terão, a partir de I? de janeiro de 1997,
o beneficio assegurado, respeitadas as condições em que foi concedido,
e vedados novos ingressos nos termos do art. 212, § 5', da Constituição
Federal.
Art. 16. Esta lei entra em vigor em I" de janeiro de 1997.
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Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza

LEI N' 9.425, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a concessão de pensão espe-

cial às vítimas do acidente nuclear ocorrido
em Goiânia, Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l' É concedida pensão vitalícia, a título de indenização
especial, às vítimas do acidente com a substância radioativa Césio
137, ocorrido em Goiânia, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A pensão de que trata esta lei, é personalíssima, não sendo transmissível ao cõnjuge sobrevivente ou aos herdeiros, em caso de morte do beneficiário.
Art. 2' A pensão será concedida do seguinte modo:
I - 300 (trezentas) Unidades Fiscais de Referência (Ufirs)
para as vitimas com incapacidade funcional laborativa parcial ou
total permanente, resultante do evento;
II - 200 (duzentas) Ufirs aos pacientes não abrangidos pelo
inciso anterior, irradiados ou contaminados em proporção igual ou
superior a 100 (cem) Rads;
III - 150 (cento e cinqüenta) Ufirs, para as vitimas irradiadas
ou contaminadas em doses inferiores a 100 (cem) e equivalentes ou
. superiores a 50 (cinqüenta) Rads;
IV - 150 (cento e cinqüenta) Ufirs, para os descendentes de
pessoas irradiadas ou contaminadas que vierem a nascer com alguma
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anomalia em decorrência da exposição comprovada dos genitores ao
Césio 137;

V - 150 (cento e cinqüenta) Ufirs para os demais pacientes
irradiados e/ou contaminados, não abrangidos pelos incisos anteriores, sob controle médico regular pela Fundação Leide das Neves a
partir da sua instituição até a data da vigência desta lei, desde que
cadastrados nos grupos de acompanhamento médico I e II da referida
entidade.
Parágrafo único. O valor mensal da pensão será o valor da Ufir
à época da publicação desta lei, atualizado, a partir de então, na
mesma época a índices concedidos aos servidores públicos federais.
Art. 3Q A comprovação de ser a pessoa vítima do acidente radioativo ocorrido com o Césio 137 e estar enquadrada nos incisos do
artigo anterior deverá ser feita por meio de junta médica oficial, a
cargo da Fundação Leide das Neves Ferreira, com sede em Goiânia,
Estado de Goiás, e supervisão do Ministério Público Federal, devendo-se anotar o tipo de seqüela que impede o desempenho profissional
e/ou o aprendizado de maneira total ou parcial.
Parágrafo único. Os funcionários da Vigilância Sanitária que,
em pleno exercício de suas atividades, foram expostos às radiações do
Césio 137 também serão submetidos a exame para comprovação e sua
classificação como vítimas do acidente, devendo-se igualmente anotar
o tipo de seqüela que impede ou limita o desempenho profissional.
Art. 4Q Havendo condenação judicial da União ao pagamento de
indenização por responsabilidade civil em decorrência do acidente de
que trata esta lei, o montante da pensão ora instituída será obrigatoriamente deduzido do quantum da condenação.
Art. 5Q O pagamento da vantagem pecuniária de que trata esta
lei ocorrerá à conta de encargos previdenciários dos Recursos da
União sob a supervisão do Ministério da Fazenda, a partir do ano
seguinte à publicação desta lei, com a despesa prevista no Orçamento
da União.
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan

LEI N° 9.426, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Decreto-Lei n'1
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal -- Parte Especial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1° Os dispositivos a seguir enumerados, do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passam a vigorar
com as seguintes alterações:
«Art. 155

.

§ 5º A pena é de reclusão de três a oito anos, se a subtração
for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro
Estado ou para o exterior.

Art. 157. .
§

~

.
.

IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a
ser transportado para outro Estado' ou para o exterior;

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringíndo sua liberdade.
§ 3° Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é
de reclusão, de sete a quinze anos, além da multa; se resulta
morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa.
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Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba
ou oculte:
Pena -

reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ r~ Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter
em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à
venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou
alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa
que deve saber ser produto de crime:
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.
Receptação qualificada
§ 2Q Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência.

§ 3Q Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela
desproporção entre o valor e o preço ou pela condição de quem a
oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas
as penas.
§ 4 Q A receptação é punível, ainda que desconhecido ou
isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.
§ 5Q Na hipótese do § 3Q , se o criminoso é primário, pode o
juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar
a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2Q do art.
155.
§ 6Q Tratando-se de bens e instalações do patrimônio da
União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços
públicos ou sociedade de economia mista, a pena prevista no
caput deste artigo aplica-se em dobro.
Art. 309
.
Parágrafo único. Atribuir a estrangeiro falsa qualidade
para promover-lhe a entrada em território nacional:
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Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Art. 310. Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos
em que a este é vedada por lei a propriedade ou a posse de tais
bens:
Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa.
Adulteração de sinal identificador de veículo automotor
Art. 311. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente
ou equipamento:
Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.
§ l' Se O agente comete o crime no exercício da função
pública ou em razão dela, a pena é aumentada de um terço.
§ 2º Incorre nas mesmas penas o funcionário público que
contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado
ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial.»

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
LEI Nº 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996
Institui a Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), disciplina o regime dasconcessi5es de serviços públicos de energia elétricae dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que O Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419·6692, dez. 1996

CAPÍTULO I
Das Atribuições e da Organização
Art. l' É instituída a Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério de
Minas e Energia, com sede e foro no Distrito Federal e prazo de
duração indeterminado.
Art. 2' A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) tem por
finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição
e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal.
Parágrafo único. No exercício de suas atribuições, a Aneel promoverá a articulação com os Estados e o Distrito Federal, para o
aproveitamento energético dos cursos de água e a compatibilização
com a política nacional de recursos hídricos.
Art. 3' Além das incumbências prescritas nos arts. 29 e 30 da
Lei n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, aplicáveis aos serviços de
energia elétrica, compete especialmente à Aneel:
I - implementar as políticas e diretrizes do governo federal
para a exploração da energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais hidráulicos, expedindo os atos regulamentares necessários ao
cumprimento das normas estabelecidas pela Lei n" 9.074, de 7 de julho
de 1995;

H - promover as licitações destinadas à contratação de concessionárias de serviço público para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica e para a outorga de concessão para aproveitamento de potenciais hidráulicos;
IH - definir o aproveitamento ótimo de que tratam os §§ 2' e
3' do art. 5' da Lei n'' 9.074, de 7 de julho de 1995;
IV - celebrar e gerir os contratos de concessão ou de permissão
de serviços públicos de energia elétrica, de concessão de uso de bem
público, expedir as autorizações, bem como fiscalizar, diretamente ou
mediante convênios com órgãos estaduais, as concessões e a prestação
dos serviços de energia elétrica;
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v - dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre
concessionárias, permissionárias, autorizadas, produtores independentes e autoprodutores, bem como entre esses agentes e seus consumidores;
VI - fixar os critérios para cálculo do preço de transporte de
que trata o § 6º do art. 15 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e
arbitrar seus valores nos casos de negociação frustrada entre os
agentes envolvidos;
VII - articular com o órgão regulador do setor de combustíveis
fósseis e gás natural os critérios para fixação dos preços de transporte
desses combustíveis, quando destinados à geração de energia elétrica,
e para arbitramento de seus valores, nos casos de negociação frustrada entre os agentes envolvidos.

Art. 4º A Aneel será dirigida por um Diretor-Geral e quatro
diretores, em regime de colegiado, cujas funções serão estabelecidas
no ato administrativo que aprovar a estrutura organizacional da
autarquia.
§ 1º O decreto de constituição da Aneel indicará qual dos diretores da autarquia terá a incumbência de, na qualidade de ouvidor,
zelar pela qualidade do serviço público de energia elétrica, receber,
apurar e solucionar as reclamações dos usuários.
§ 2º É criado, na Aneel, o cargo de Diretor-Geral, do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores, código DAS 101.6.
§ 3º O processo decisório que implicar afetação de direitos dos
agentes econômicos do setor elétrico ou dos consumidores, mediante
iniciativa de projeto de lei ou, quando possível, por via administrativa,
será precedido de audiência pública convocada pela Aneel.

Art. 5' O Diretor-Geral e os demais diretores serão nomeados
pelo Presidente da República para cumprir mandatos não coincidentes de quatro anos, ressalvado o que dispõe o art. 29.
Parágrafo único. A nomeação dos membros da diretoria dependerá de prévia aprovação do Senado Federal, nos termos da alínea f
do inciso III do art. 52 da Constituição Federal.

Art. 6º Está impedida de exercer cargo de direção da Aneel a
pessoa que mantiver os seguintes vínculos com qualquer empresa
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996

6632
concessionária, permissionária, autorizada, produtor independente,
autoprodutor ou prestador de serviço contratado dessas empresas sob
regulamentação ou fiscalização da autarquia:

r - acionista ou sócio com participação individuaI direta superior a três décimos por cento no capital social ou superior a dois por
cento no capital social de empresa controladora;
II - membro do conselho de administração, fiscal ou de diretoria executiva;
Ill - empregado, mesmo com o contrato de trabalho suspenso,
inclusive das empresas controladoras ou das fundações de previdência de que sejam patrocinadoras.
Parágrafo único. Também está impedido de exercer cargo de
direção da Aneel membro do conselho ou diretoria de associação
regional ou nacional, representativa de interesses dos agentes mencionados no caput, de categoria profissional de empregados desses
agentes, bem como de conjunto ou classe de consumidores de energia.
Art. 7' A administração da Aneel será objeto de contrato de
gestão, negociado e celebrado entre a Diretoria e o Poder Executivo
no prazo máximo de noventa dias após a nomeação do Diretor-Geral,
devendo uma cópia do instrumento ser encaminhada para registro no
Tribunal de Contas da União, onde servirá de peça de referência em
auditoria operacional.
§ I' O contrato de gestão será o instrumento de controle da
atuação administrativa da autarquia e da avaliação do seu desempenho e elemento integrante da prestação de contas do Ministério de
Minas e Energia e da Aneel, a que se refere o art. 9' da Lei n' 8.443,
de 16 de julho de 1992, sendo sua inexistência considerada falta de
natureza formal, de que trata o inciso II do art. 16 da mesma lei.
§ 2' Além de estabelecer parâmetros para a administração interna da autarquia, os procedimentos administrativos, inclusive para
efeito do disposto no inciso V do art. 3', o contrato de gestâo deve
estabelecer, nos programas anuais de trabalho, indicadores que permitamquantificar, de forma objetiva, a avaliação do seu desempenho.
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§ 3' O contrato de gestão será avaliado periodicamente e, se
necessário, revisado por ocasião da renovação parcial da diretoria da
autarquia, sem prejuízo da solidariedade entre seus membros.

Art. 8' A exoneração imotivada de dirigentes da Aneel somente
poderá s~r promovida nos quatro ~eses iniciais~ ~o mandato, findos
os quais e assegurado seu pleno e Integral exercicio.
Parágrafo único. Constituem motivos para a exoneração de dirigente da Aneel, em qualquer época, a prática de ato de improbidade
administrativa, a condenação penal transitada em julgado e o descumprimento injustificado do contrato de gestão.

Art. 9' O ex-dirigente da Aneel continuará vinculado à autarquia nos doze meses seguintes ao exercício do cargo, durante os quais
estará impedido de prestar, direta ou indiretamente, independentemente da forma ou natureza do contrato, qualquer tipo de serviço às
empresas sob sua regulamentação ou fiscalização, inclusive controladas, coligadas ou subsidiárias.
§ l' Durante o prazo da vinculação estabelecida neste artigo, o
ex-dirigente continuará prestando serviço à Aneel ou a qualquer outro
órgão da administração pública direta da União, em área atinente à
sua qualificação profissional, mediante remuneração equivalente à
do cargo de direção que exerceu.
§ 2Q Incorre na prática de advocacia administrativa, sujeitando-se o infrator às penas previstas no art. 321 do Código Penal, o
ex-dirigente da Aneel, inclusive por renúncia ao mandato, que descumprir o disposto no caput deste artigo.

§ 3' Exclui-se do disposto neste artigo o ex-dirigente que for
exonerado no prazo indicado no caput do artigo anterior ou pelos
motivos constantes de seu parágrafo único.

Art. 10. Os cargos em comissão da autarquia serão exercidos,
preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira
técnica ou profissional da autarquia, aplicando-se-lhes as mesmas
restrições do art. 6' quando preenchidos por pessoas estranhas aos
quadros da Aneel, exceto no período a que se refere o art. 29.
Parágrafo único. Ressalvada a participação em comissões de
trabalho criadas com fim específico, duração determinada e não
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integrantes da estrutura organizacional da autarquia, é vedado à
Aneel requisitar, para lhe prestar serviço, empregados de empresas
sob sua regulamentação ou fiscalização.
CAPÍTULO II
Das Receitas e do Acervo da Autarquia
Art. 11. Constituem receitas da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel):
I - recursos oriundos da cobrança da taxa de fiscalização
sobre serviços de energia elétrica, instituída por esta lei;
II - recursos ordinários do Tesouro Nacional consignados no
Orçamento Fiscal da União e em seus créditos adicionais, transferências e repasses que lhes forem conferidos;
III - produto da venda de publicações, material técnico, dados
e informações, inclusive para fins de licitação pública, de emolumentos administrativos e de taxas de inscrição em concurso público;
IV - rendimentos de operações financeiras que realizar;
V - recursos provenientes de convênios, acordos Ou contratos
celebrados com entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, nacionais ou internacionais;
VI - doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe
forem destinados;
VII - valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e
imóveis de sua propriedade.
Parágrafo único. O orçamento anual da Aneel, que integra a Lei
Orçamentária da União, nos termos do inciso I do § 52 do art. 165 da
Constituição Federal, deve considerar as receitas previstas neste
artigo de forma a dispensar, no prazo máximo de três anos, os recursos
ordinários do Tesouro Nacional.
Art. 12. É instituída a Taxa de Fiscalização de Serviços de
Energia Elétrica, que será anual, diferenciada em função da modalidade e proporcional ao porte do serviço concedido, permitido ou
autorizado, aí incluída a produção independente de energia elétrica
e a autoprodução de energia.
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. § l' A taxa de fiscalização, equivalente a cinco décimos por
cento do valor do benefício econômico anual auferido pelo concessionário, permissionário ou autorizado, será determinada pelas seguintes fórmulas:

1 - TFg=PxGu
onde: TFg =taxa de fiscalização da concessão de geração
P = potência instalada para o serviço de geração
Gu = 0,5% do valor unitário do benefício anual decorrente da
exploração do serviço de geração;
II -

TFt=PxTu

onde: TFt = taxa de fiscalização da concessão de transmissão
P = potência instalada para o serviço de transmissão
Tu = 0,5% do valor unitário do benefício anual decorrente da
exploração do serviço de transmissão;

III -

TFd = [Ed / (FC x 8,76)] x Du

onde: TFd = taxa de fiscalização da concessão de distribuição
Ed = energia anual faturada com o serviço concedido de distribuição, em megawatt-hora
FC = fator de carga médio anual das instalações de distribuição,
vinculadas ao serviço concedido
Du = 0,5% do valor unitário do benefício anual decorrente da
exploração do serviço de distribuição.
§ 2' Para determinação do valor do benefício econômico a que
se refere o parágrafo anterior, considerar-se-á a tarifa fixada no
respectivo contrato de concessão ou no ato de outorga da concessão,
permissão ou autorização, quando se tratar de serviço público, ou no
contrato de venda de energia, quando se tratar de produção independente.
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§ 3 9 No caso de exploração para uso exclusivo, o benefício econômico será calculado com base na estipulação de um valor típico para
a unidade de energia elétrica gerada.

Art. 13. A taxa anual de fiscalização será devida pelos concessionários, permissionários e autorizados a partir de 1Q de janeiro de
1997, devendo ser recolhida diretamente à Aneel, em duodécimos, na
forma em que dispuser o regulamento desta lei.
§ 1" Do valor global das quotas da Reserva Global de Reversão
(RGR), de que trata o art. 4" da Lei n" 5.655, de 20 de maio de 1971,
com a redação dada pelo art. 9" da Lei n" 8.631, de 4 de março de 1993,
devidas pelos concessionários e permissionários, será deduzido o
valor da taxa de fiscalização, vedada qualquer majoração de tarifas
por conta da instituição desse tributo.
§ 2" A Reserva Global de Reversão de que trata o parágrafo
anterior é considerada incluída nas tarifas de energia elétrica, com
as alterações seguintes:
I - é fixada em até dois e meio por cento a quota anual de
reversão que incidirá sobre os investimentos dos concessionários e
permissionários, nos termos estabelecidos pelo art. 9" da Lei n" 8.631,
de 4 de março de 1993, observado o limite de três por cento da receita
anual;
II - do total dos recursos arrecadados a partir da vigência
desta lei, cinqüenta por cento, no mínimo, serão destinados para
aplicação em investimentos no Setor Elétrico das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, dos quais 1/2 em programas de eletrificação
rural, conservação e uso racional de energia e atendimento de comunidades de baixa renda;

IH - os recursos referidos no inciso anterior poderão ser contratados diretamente com Estados, Municípios e concessionários de
serviço público de energia elétrica;
IV - os recursos destinados ao semi-árido da Região Nordeste
serão aplicados a taxas de financiamento não superiores às previstas
para os recursos a que se refere a alínea c do inciso I do art. 159 da
Constituição Federal.
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CAPÍTULO III
Do Regime Econômico e Financeiro

Das Concessões de Serviço Público de Energia Elétrica
Art. 14. O regime econômico e financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica, conforme estabelecido no respectivo
contrato, compreende:

I - a contraprestação pela execução do serviço, paga pelo
consumidor final com tarifas baseadas no serviço pelo preço, nos
termos da Lei n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
11 - a responsabilidade da concessionária em realizar investimentos em obras e instalações que reverterão à União na extinção do
contrato, garantida a indenização nos casos e condições previstos na
Lei n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e, nesta lei, de modo a
assegurar a qualidade do serviço de energia elétrica;

lU - a participação do consumidor no capital da concessionária, mediante contribuição financeira para execução de obras de
interesse mútuo, conforme definido em regulamento;
IV - apropriação de ganhos de eficiência empresarial e da
competitividade;
V - indisponibilidade, pela concessionária, salvo disposição
contratual, dos bens considerados reversíveis.
Art. 15. Entende-se por serviço pelo preço o regime econômicofinanceiro mediante o qual as tarifas máximas do serviço público de
energia elétrica são fixadas:
I - no contrato de concessão ou permissão resultante de
licitação pública, nos termos da Lei n' 8.987, de 13 de fevereiro de
1995;

II - no contrato que prorrogue a concessão existente, nas
hipóteses admitidas na Lei n' 9.074, de 7 de julho de 1995;

UI - no contrato de concessão celebrado em decorrência de
desestatização, nos casos indicados no art. 27 da Lei n" 9.074, de 7 de
julho de 1995;
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IV - em ato específico da Aneel, que autorize a aplicação de
novos valores, resultantes de revisão ou de reajuste, nas condições do
respectivo contrato.
§ 1" A manifestação da Aneel para a autorização exigida no
inciso IV deste artigo deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias
a contar da apresentação da proposta da concessionária ou permissionária, vedada a formulação de exigências que não se limitem à
comprovação dos fatos alegados para a revisão ou reajuste, ou dos
índices utilizados.

§ 2' A não manifestação da Aneel, no prazo indicado, representará a aceitação dos novos valores tarifários apresentados, para sua
imediata aplicação.

Art. 16. Os contratos de concessão referidos no artigo anterior,
ao detalhar a cláusula prevista no inciso V do art. 23 da Lei n? 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995, poderão prever o compromisso de investimento mínimo anual da concessionária destinado a atender a expansão do mercado e a ampliação e modernização das instalações vinculadas ao serviço.
Art. 17. A suspensão, por falta de pagamento, do fornecimento
de energia elétrica a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo será comunicada com
antecedência de quinze dias ao Poder Público local ou ao Poder
Executivo Estadual.
Parágrafo único. O Poder Público que receber a comunicação
adotará as providências administrativas para preservar a população
dos efeitos da suspensão do fornecimento de energia, sem prejuízo das
ações de responsabilização pela falta de pagamento que motivou a
medida.

Art. 18. A Aneel somente aceitará como bens reversíveis da
concessionária ou permissionária do serviço público de energia elétrica aqueles utilizados, exclusiva e permanentemente, para produção,
transmissão e distribuição de energia elétrica.
Art. 19. Na hipótese de encampação da concessão, a indeniza- ção devida ao concessionário, conforme previsto no art. 36 da Lei n?
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8.987, de 13 de fevereiro de 1995, compreenderá as perdas decorrentes da extinção do contrato, excluídos os lucros cessantes.
CAPÍTULO IV
Da Descentralização das Atividades

Art. 20. Sem prejuízo do disposto na alínea b do inciso XII do

art. 21 e no inciso XI do art. 23 da Constituição Federal, a execução
das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização
dos serviços e instalações de energia elétrica poderá ser descentralizada pela União para os Estados e o Distrito Federal, mediante
convênio de cooperação.
§ 1Q A descentralização abrangerá os serviços e instalações de
energia elétrica prestados e situados no território da respectiva
unidade federativa, exceto:
I -

os de geração de interesse do sistema elétrico interligado;

II -

os de transmissão integrantes da rede básica.

§ 2 A delegação de que trata este capítulo será conferida desde
que o Distrito Federal ou o Estado interessado possua serviços técnicos e administrativos competentes, devidamente organizados e aparelhados para execução das respectivas atividades, conforme condições estabelecidas em regulamento.
Q

§ 3Q A execução, pelos Estados e Distrito Federal, das atividades delegadas será permanentemente acompanhada e avaliada
pela Aneel, nos termos do respectivo convênio.
Art. 21. Na execução das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia
elétrica, a unidade federativa observará as pertinentes normas legais
e regulamentares federais.
§ 10 As normas de regulação complementar baixadas pela unidade federativa deverão se harmonizar com as normas expedidas pela
Aneel.
§ 2Q É vedado à unidade federativa conveniada exigir de concessionária ou permissionária sob sua ação complementar de regulação, controle e fiscalização obrigação não exigida ou que resulte em
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encargo distinto do exigido de empresas congêneres, sem prévia
autorização da Anee!.
Art. 22. Em caso de descentralização da execução de atividades
relativas aos serviços e instalações de energia elétrica, parte da taxa
de fiscalização correspondente, prevista no art. 12 desta lei, arrecadada na respectiva unidade federativa, será a esta transferida para
custeio de seus serviços, na forma do convênio celebrado.

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 23. As licitações realizadas para outorga de concessões
devem observar o disposto nesta lei, nas Leis n's 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, 9.074, de 7 de julho de 1995, e, como norma geral,
a Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ l' Nas licitações destinadas a contratar concessões e permissões de serviço público e uso de bem público é vedada a declaração de
inexigibilidade prevista no art. 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993.
§ 2º Nas licitações mencionadas no parágrafo anterior, a declaração de dispensa de licitação só será admitida quando não acudirem
interessados à primeira licitação e esta, justificadamente, não puder
ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, neste caso,
todas as condições estabelecidas no edital, ainda que modifiquem
condições vigentes de concessão, permissão ou uso de bem público
cujos contratos estejam por expirar.

Art. 24. As licitações para exploração de potenciais hidráulicos
serão processadas nas modalidades de concorrência ou de leilão e as
concessões serão outorgadas a título oneroso.

Parágrafo único. No caso de leilão, somente poderão oferecer
proposta os interessados pré-qualificados, conforme definido no procedimento correspondente.
Art. 25. No caso de concessão ou autorização para produção
independente de energia elétrica, o contrato ou ato autorizativo
definirá as condições em que o produtor independente poderá realizar
a comercialização de energia elétrica produzida e da que vier a
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dquirir, observado o limite de potência autorizada, para atender aos
aontratos celebrados, inclusive na hipótese de interrupção da geração
~e sua usina eu: ,,!rtude de .determin~ç~o dos órgãos responsáveis
pela operação otimizada do sistema eletnco.

Art. 26. Depende de autorização da Aneel:
I - o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a mil kW e igualou inferior a dez mil kW destinado à produção
independente;
II - a importação e a exportação de energia elétrica por produtor independente, bem como a implantação do sistema de transmissão
associado.
Art. 27. Os contratos de concessão de serviço público de energia
elétrica e de uso de bem público celebrados na vigência desta lei e os
resultantes da aplicação dos arts. 4 2 e 19 da Lei n 2 9.074, de 7 de julho
de 1995, conterão cláusula de prorrogação da concessão, enquanto os
serviços estiverem sendo prestados nas condições estabelecidas no
contrato e na legislação do setor, atendam aos interesses dos consumidores e o concessionário o requeira.

Art. 28. A realização de estudos de viabilidade, anteprojetos ou
projetos de aproveitamentos de potenciais hidráulicos deverá ser
informada à Aneel para fins de registro, não gerando direito de
preferência para a obtenção de concessão para serviço público ou uso
de bem público.
§ 1Q Os proprietários ou possuidores de terrenos marginais a
potenciais de energia hidráulica e das rotas dos correspondentes
sistemas de transmissão só estão obrigados a permitir a realização
de levantamentos de campo quando o interessado dispuser de autorização especifica da Aneel.
§ 2' A autorização mencionada no parágrafo anterior não confere
exclusividade ao interessado, podendo a Aneel estipular a prestação de
caução em dinheiro para eventuais indenizações de danos causados à
propriedade onde se localize o sítio objeto dos levantamentos.
§ 32 No caso de serem esses estudos ou projetos aprovados pela
Aneel para inclusão no programa de licitações de concessões, será
assegurado ao interessado o ressarcimento dos respectivos custos
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incorridos, pelo vencedor da licitação, nas condições estabelecidas no
edital.
§ 42 A liberdade prevista neste artigo não abrange os levantamentos de campo em sítios localizados em áreas indígenas, que
somente poderão ser realizados com autorização específica do Poder
Executivo, que estabelecerá as condições em cada caso.
Art. 29. Na primeira gestão da autarquia, visando implementar
a transição para o sistema de mandatos não coincidentes, o Diretor-Geral e dois diretores serão nomeados pelo Presidente da República, por
indicação do Ministério de Minas Energia, e dois diretores nomeados na
forma do disposto no parágrafo único do art. 52.

§ 12 O Diretor-Geral e os dois diretores indicados pelo Ministério de Minas e Energia serão nomeados pelo período de três anos.
§ 22 Para as nomeações de que trata o parágrafo anterior não
terá aplicação o disposto nos arts. 69 e 82 desta lei.
Art. 30. Durante o período de trinta e seis meses, contados da
data de publicação desta lei, os reajustes e revisões das tarifas do
serviço público de energia elétrica serão efetuados segundo as condições dos respectivos contratos e legislação pertinente, observados os
parâmetros e diretrizes específicos, estabelecidos em ato conjunto dos
Ministros de Minas e Energia e da Fazenda.
Art. 31. Serão transferidos para a Aneel o acervo técnico e
patrimonial, .as obrigações, os direitos e receitas do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Elétrica (DNAEE).

§ lQ Permanecerão com o Ministério de Minas e Energia as
receitas oriundas do § F do art. 20 da Constituição Federal.
§ 22 Ficarão com o Ministério de Minas e Energia, sob a administração temporária da Aneel, como órgão integrante do Sistema
Nacional de Gerencíamento de Recursos Hídricos, a rede hidrométrica, o acervo técnico e as atividades de hidrologia relativos aos aproveitamentos de energia hidráulica.
§ 3 Q OS órgãos responsáveis pelo gerenciamento dos recursos
hídricos e a Aneel devem se articular para a outorga de concessão de
uso de águas em bacias hidrográficas, de que possa resultar a redução
da potência firme de potenciais hidráulicos, especialmente os que se
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encontrem em operação, com obras iniciadas ou por iniciar, mas já
concedidas.

Art. 32. É o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir
ou utilizar os saldos orçamentários do Ministério de Minas e Energia,
para atender as despesas de estruturação e manutenção da Aneel,
utilizando como recursos as dotações orçamentárias destinadas às
atividades finalísticas e administrativas, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesas previsto na Lei Orçamentária em VIgor.
Art. 33. No prazo máximo de vinte e quatro meses, a contar da
sua organização, a Aneel promoverá a simplificação do Plano de
Contas específico para as empresas concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, com a segmentação das contas por tipo de
atividade de geração, transmissão e distribuição.

Art. 34. O Poder Executivo adotará as providências necessárias
à constituição da autarquia Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel). em regime especial, com a definição da estrutura organizacional, aprovação do seu regimento interno e a nomeação dos diretores, a que se refere o § 1° do art. 29, e do Procurador-Geral.
§ l' A estrutura de que trata o caput deste artigo incluirá os
cargos em comissão e funções gratificadas atualmente existentes no
DNAEE.
§ 2' É a Aneel autorizada a efetuar a contratação temporária,
por prazo não excedente de trinta e seis meses, nos termos do inciso
IX do art. 37 da Constituição Federal, do pessoal técnico imprescindível à continuidade de suas atividades.
§ 3' Até que seja provido o cargo de Procurador-Geral da Aneel,
a Consultoria Jurídica do Ministério de Minas e Energia e a Advocacia-Geral da União prestarão à autarquia a assistência jurídica
necessária, no âmbito de suas competências.
§ 4' Constituída a Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), com a publicação de seu regimento interno, ficará extinto o
Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica (DNAEE).
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Art. 35. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito

LEI N" 9.428, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor
do Ministério do Planejamento e Orça.
mento, crédito suplementar no valor de
R$ 36.451.707,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. F Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, no
valor de R$ 36.451.707,00 (trinta e seis milhões, quatrocentos e
cinqüenta e um mil, setecentos e sete reais), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2' Os recursos necessários ao atendimento do disposto no
artigo anterior decorrerão:
I - do cancelamento parcial de dotações no valor de R$
11.414.420,00 (onze milhões, quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte reais), consoante indicado no Anexo II desta lei;
II - da incorporação de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 1995 no valor de R$ 16.095.486,00 (dezesseis
milhões, noventa e cinco mil, quatrocentos eoitenta e seis reais);

III - do excesso de arrecadação de receitas diretamente arrecadadas no valor de R$ 8.941.801,00 (oito milhões, novecentos e
quarenta e um mil, oitocentos e um reais).
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Art. 3· Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
Iteradas as receitas da Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste, da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e
da Superintendência da Zona Franca de Manaus, consoante indicado
no Anexo IH desta lei.
Art. 4· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO 27.12.1996, págs. 28657/28658.

LEI N· 9.429, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre prorrogação de prazo para
renovação de Certificado de Entidades de
Fins Filantrópicos e de recadastramentojunto ao Conselho Nacional de Assistência Social reNAS) e anulação de atos emanados do
Instituto Nacional do Seguro social (INSS)
contra instituições que gozavam de isenção
da contribuição social, pela não apresentação
do pedido de renovação do certificado em
tempo hábil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1· São reabertos, por cento e oitenta dias após a publicação
desta lei, os prazos para requerimento da renovação do Certificado de
entidade de Fins Filantrópicos e de recadastramento junto ao Conselho
Nacional de Assistência Social CCNAS), contemplando as entidades
possuidoras deste título e do registro até 24 de julho de 1994.
Art. 29 Revogam-se os atos cancelatórios e decisões emanadas
do Instituto Nacional do Seguro social (INSS) contra instituições que,
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em 31 de dezembro de 1994, gozavam de isenção de contribuição
social, motivados pela não apresentação da renovação do Certificado
de Entidade de Fins Filantrópicos ou do protocolo de seu pedido.
Art. 3" São revogados os atos cancelatórios e decisões do INSS
contra instituições, motivados pela não apresentação do pedido de
renovação de isenção de contribuição social.
Art. 4" São extintos os créditos decorrentes de contribuições
sociais devidas, a partir de 25 de julho de 1981, pelas entidades
beneficentes de assistência social que, nesse período tenham cumprido o disposto no art. 55 daLei n'' 8.212, de 24 de julho de 1991.
Art. 5º O inciso 11 do art. 55 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
«11 - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, renovado a cada três anos;»
Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDÓSO
Milton Seligman
Reinhold Stephanes

LEI Nº 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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CAPÍTÚLO I
Imposto de Renda - Pessoa Jurídica

Seção I
Apuração da Base de Cálculo
Período de Apurarão Trimestral

Art. 1" A partir do ano-calendário de 1997, O Imposto de Renda
das pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real,
presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com
as alterações desta lei:
§ 1" Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da
base de cálculo e do Imposto de Renda devido será efetuada na data
do evento, observado o disposto no art. 21 da Lei n? 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.
§ 2" Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a apuração da base de cálculo e do imposto devido será efetuada
na data desse evento.
Pagamento por Estimativa
Art. 2" A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro
real poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a
receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o
art. 15 da Lei n" 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o
disposto nos §§ 1" e 2" do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n"
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei n" 9.065, de
20 de junho de 1995.

§ 1Q O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo
será determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da
alíquota de quinze por cento.
§ 2" A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que
exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de
adicional de Imposto de Renda à alíquota de dez por cento.
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§ 3' A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na
forma deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de
cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os § l' e 2' do artigo
anterior.
§ 4' Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar
ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor.
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados
os limites e prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto
no § 4' do art. 3' da Lei n? 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto,
calculados com base no lucro da exploração;

III - do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidente
sobre receitas computadas na determinação do lucro real;
IV -

do Imposto de Renda pago na forma deste artigo.

Seção II
Pagamento do Imposto
Escolha da Forma de Pagamento
Art. 3' A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no
art. r~) pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, ou a
opção pela forma do art. 2' será irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art. 2' será
manifestada com o pagamento do imposto correspondente ao mês de
janeiro ou de início de atividade.
Adicional do Imposto de Renda
Art. 4' Os §§ l' e 2' do art. 3' da Lei n'' 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º

.

§ P A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que
exceder o valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00
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(vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo período de
apuração, sujeita-se à incidência de adicional de Imposto de
Renda à alíquota de dez por cento.
§ 2' O disposto no parágrafo anterior aplica-se, inclusive,
nos casos de incorporação, fusão ou cisão e de extinção da pessoa
jurídica pelo encerramento da liquidação.
.......................................................................................................»

Imposto Correspondente a Período Trimestral
Art. 5' O Imposto de Renda devido, apurado na forma do art.
l' será pago em quota única, até o último dia útil do mês subseqüente
ao do encerramento do período de apuração.
§ I' À opção da pessoa jurídica, o imposto devido poderá ser
pago em até ~rês quo~as mensais, i~~is e sucessivas, vencíveis no
último dia útil dos tres meses subsequentes ao de encerramento do
período de apuração a que corresponder.
§ 2' Nenhuma quota poderá ter valor inferior a R$ 1.000,00 (mil
reais) e o imposto de valor inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) será
pago em quota única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração.
.
§ 3' As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a
partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
§ 4' Nos casos de incorporação, fusão ou cisão e de extinção da
pessoa jurídica pelo encerramento da liquidação, o imposto devido
deverá ser pago até o último dia útil do mês subseqüente ao do evento,
não se lhes aplicando a opção prevista no § 1'.
Pagamento por Estimativa
Art. 6' O imposto devido, apurado na forma do art. 2', deverá
ser pago até o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se
referir.
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§ I" O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março
do ano subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2";

n - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de
abril do ano subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de
requerer, após a entrega da declaração de rendimentos, a restituição
do montante pago a maior.
§ 2" O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo
anterior será acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3"
do art. 5', a partir de l' de fevereiro até o último dia do mês anterior ao
do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
§ 3" O prazo a que se refere o inciso I do § l' não se aplica ao
imposto relativo ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último
dia útil do mês de janeiro do ano subseqüente.
Disposições Transitórias

Art. 7" Alternativamente ao disposto no art. 40 da Lei n" 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei n" 9.065, de 20 de
junho de 1995, a pessoa jurídica tributada com base no lucro real ou
presumido poderá efetuar o pagamento do saldo do imposto devido,
apurado em 31 de dezembro de 1996, em até quatro quotas mensais,
iguais e sucessivas, devendo a primeira ser paga até o último dia útil
do mês de março de 1997 e as demais no último dia útil dos meses
subseqüentes.
§ I" Nenhuma quota poderá ter valorinferior a R$ 1.000,00 (mil
reais) e O imposto de valor inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) será
pago em quota única, até o último dia útil do mês de março de 1997.

§ 2' As quotas do imposto serão acrescidas de juros calculados
à taxa a que se refere o § 3" do art. 5", a partir de I" de abril de 1997
até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês do pagamento.
§ 3" Havendo saldo de imposto pago a maior, a pessoa jurídica
poderá compensá-lo com o imposto devido, correspondente aos períodos de apuração subseqüentes, facultado o pedido de restituição.
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IV - contra devedor declarado falido ou pessoajurídíca declarada concordatária, relativamente à parcela que exceder o valor que
esta tenha se comprometido a pagar, observado o dísposto no § 5'.
§ 2' No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de
uma ou mais parcelas implique o vencimento automático de todas as
demais parcelas vincendas, os limites a que se referem as alíneas a e
b do inciso II do parágrafo anterior serão considerados em relação ao
total dos crédítos, por operação, com o mesmo devedor.
§ 3' Para os fins desta lei, considera-se crédito garantido o
proveniente de vendas com reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de operações com outras garantias reais.

§ 4' No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou
de concordata, a dedução da perda será admitida a partir da data da
decretação da falência ou da concessão da concordata, desde que a
credora tenha adotado os procedimentos judiciais necessários para o
recebimento do crédito.
§ 5' A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver
sido honrado pela empresa concordatária poderá, também, ser deduzida como perda, observadas as condições previstas neste artigo.
§ 6' Não será admitida a dedução de perda no recebimento de
créditos com pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, bem como com pessoa física que seja acionista
controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa jurídíca credora, ou parente até o terceiro grau dessas pessoas físicas.
Registro Contábil das Perdas
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta lei
serão efetuados a débito de conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do
inciso II do § l' do artigo anterior;
II -

de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.

§ l' Ocorrendo a desistência da cobrança pela viajudicíal, antes
de decorridos cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá ser estornada ou adicionada ao lucro líquido,
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para determinação do lucro real correspondente ao período de apuração em que se der a desistência.
§ 2Q Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como postergado desde o período de apuração em que tenha sido
reconhecida a perda.
§ 3Q Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo
homologado por sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou
adicionado ao lucro líquido para determinação do lucro real será igual
à soma da quantia recebida com o saldo a receber renegociado, não
sendo aplicável o disposto no parágrafo anterior.
§ 4" Os valores registrados na conta redutora do crédito referida
no inciso II do caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que registre o crédito, a partir do período de
apuração em que se completar cinco anos do vencimento do crédito
sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo devedor.
Encargos Financeiros de Créditos Vencidos

Art. 11. Após dois meses do vencimento do crédito, sem que
tenha havido o seu recebimento, a pessoa jurídica credora poderá
excluir do lucro líquido, para determinação cio lucro real, o valor dos
encargos financeiros incidentes sobre o crédito, contabilizado como
receita, auferido a partir do prazo definido neste artigo.
§ l Q Ressalvadas as hipóteses das alíneas o e b do inciso II do §
1Q do art. 9º, o disposto neste artigo somente se aplica quando a pessoa
jurídica houver tomado as providências de caráter judicial necessárias ao recebimento do crédito.
§ 2Q OS valores excluídos deverão ser adicionados no período de
apuração em que, para os fins legais, se tornarem disponíveis para a
pessoajuridica credora ou em que reconhecida a respectiva perda.
§ 3Q A partir da citação inicial para o pagamento do débito, a
pessoa jurídica devedora deverá adicionar ao lucro líquido, para
determinação do lucro real, os encargos incidentes sobre o débito
vencido e não pago que tenham sido deduzidos como despesa ou custo,
incorridos a partir daquela data.
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§ 42 Os valores adicionado's a que se refere o parágrafo anterior
poderão ser excluídos do lucro líquido, para determinação do lucro
real, no período de apuração em que ocorra a quitação do débito por
qualquer forma.
Créditos Recuperados

Art. 12. Deverá ser computado na determinação do lucro real o
montante dos créditos deduzidos que tenham sido recuperados, em
qualquer época ou a qualquer título, inclusive nos casos de novação
da dívida ou do arresto dos bens recebidos em garantia reaL
Parágrafo único. Os bens recebidos a título de quitação do débito
serão escriturados pelo valor do crédito ou avaliados pelo valor
definido na decisão judicial que tenha determinado sua incorporação
ao patrimônio do credor.
Disposição Transitória

Art. 13. No balanço levantado para determinação do lucro real,
em 31 de dezembro de 1996, a pessoa jurídica poderá optar pela
constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa na
forma do art. 43 da Lei n 2 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei n" 9.065, de 20 de junho de 1995, ou pelos critérios
de perdas a que se referem os arts. 92 a 12.
Saldo de Provisões Existente em 31.12.1996

Art. 14. A partir do ano-calendário de 1997 ficam revogados as
normas previstas no art. 43 da Lei n 2 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
com as alterações da Lei n" 9.065, de 20 de junho de 1995, bem como
a autorização para a constituição de provisão nos termos dos artigos
citados, contida no inciso I do art. 13 da Lei n" 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.
§ F A pessoa jurídica que, no balanço de 31 de dezembro de
1996, optar pelos critérios de dedução de perdas de que tratam os arts.
92 a 12 deverá, nesse mesmo balanço, reverter os saldos das provisões
para créditos de liquidação duvidosa, constituídas na forma do art.
43 da Lei n 2 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei
n? 9.065, de 20 de junho de 1995.
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§ 2. Para a pessoa jurídica que, no balanço de 31 de dezembro
de 1996, optar pela constituição de provisão na forma do art. 43 da
Lei n' 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei n?
9.065, de 20 de junho de 1995, a reversão a que se refere o parágrafo
anterior será efetuada no balanço correspondente ao primeiro periodo
de apuração encerrado em 1997, se houver adotado o regime de
apuração trimestral, ou no balanço de 31 de dezembro de 1997 ou da
data da extinção se houver optado pelo pagamento mensal de que
trata o art. 2'.
§ 32 Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a reversão de que
trata o parágrafo anterior será efetuada no balanço que servir de base
à apuração do lucro real correspondente.

Seção IV
Rendimentos do Exterior
Compensação de Imposto Pago

Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de
fonte no exterior, receita decorrente da prestação de serviços efetuada
diretamente poderá compensar o imposto pago no país de domicílio
da pessoa física ou jurídica contratante, observado o disposto no art.
26 da Lei n' 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Lucros e Rendimentos

Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei n'
9.249, de 26 de dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais,
sucursais, controladas e coligadas, no exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal,
controlada ou coligada;
II _ arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas,
quando não for possível a determinação de seus resultados, com
observãncia das mesmas normas aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na determinação do lucro real.
§ l' Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de
renda variável no exterior, em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo do ganho, na determinação do lucro real.
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§ 22 Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a
pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do
caput deste artigo;

II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 22 do art.
26 da Lei n" 9.249, de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que
a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago,
por meio do documento de arrecadação apresentado.
§ 3' Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica
domiciliada no Brasil, os lucros, rendimentos e ganhos de capital
oriundos do exterior serão adicionados ao lucro arbitrado para determinação da base de cálculo do imposto.
§ 4Q Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos
ou ganhos de capital oriundos do exterior não será admitida qualquer
destinação ou dedução a título de incentivo fiscal.

Operações de Cobertura em Bolsa do Exterior

Art. 17. Serão computados na determinação do lucro real os
resultados líquidos, positivos ou negativos, obtidos em operações de
cobertura (hedge) realizadas em mercados de liquidação futura, diretamente pela empresa brasileira, em bolsas no exterior.
Seção V
Preços de Transferência
Bens, Serviços e Direitos Adquiridos no Exterior
Art. 18. Os Custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada, somente serão
dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não exceda
ao preço determinado por um dos seguintes métodos:

I - Método dos Preços Independentes Comparados (PIC):
definido como a média aritmética dos preços de bens, serviços ou
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direitos, idênticos ou similares, apurados no mercado brasileiro ou de
outros países, em operações de compra e venda, em condições de
pagamento semelhantes;
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL): definido
corno a média aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos,
diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b)

dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;

c) das comissões e corretagens pagas;
d) de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre o preço
de revenda

III - Método do Custo de Produção mais Lucro (CPL): definido
como o custo médio de produção de bens, serviços ou direitos, idênticos
ou similares, no país onde tiverem sido originariamente produzidos,
acrescido dos impostos e taxas cobrados pelo referido país na exportação e de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre o custo
apurado.
§ I" As médias aritméticas dos preços de que tratam os incisos
I e II e o custo médio de produção de que trata o inciso III serão
calculados considerando os preços praticados e os custos incorridos
durante todo o período de apuração da base de cálculo do imposto de
renda a que se referirem os custos, despesas ou encargos.
§ 2º Para efeito do disposto no inciso I, somente serão consideradas as operações de compra e venda praticadas entre compradores
e vendedores não vinculados.
§ 3' Para efeito do disposto no inciso lI, somente serão considerados os preços praticados pela empresa com compradores não vinculados.
§ 4" Na hipótese de utilização de mais de um método, será
considerado dedutível o maior valor apurado, observado o disposto no
parágrafo subseqüente.
§ 5º Se os valores apurados segundo os métodos mencionados
neste artigo forem superiores ao de aquisição, constante dos respecCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996
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tivos documentos, a dedutibilidade fica limitada ao montante deste
último.
§ 6º Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do
frete e do seguro, cujo ônus tenba sido do importador e os tributos
incidentes na importação.
§ 7º A parcela dos custos que exceder o valor determinado de
conformidade com este artigo deverá ser adicionada ao lucro líquido,
para determinação do lucro real.
§ 8º A dedutibilidade dos encargos de depreciação ou amortização dos bens e direitos fica limitada, em cada período de apuração, ao
montante calculado com base no preço determinado na forma deste
artigo.
§ 9' O disposto neste artigo não se aplica aos casos de royalties
e assistência técnica, científica, administrativa ou assemelhada, os
quais permanecem subordinados às condições de dedutibilidade constantes da legislação vigente.
Receitas Oriundas de Exportações para o Exterior

Art. 19. As receitas auferidas nas operações efetuadas com
pessoa vinculada ficam sujeitas a arbitramento quando o preço médio
de venda dos bens, serviços ou direitos, nas exportações efetuadas
durante o respectivo período de apuração da base de cálculo do
imposto de renda, for inferior a noventa por cento do preço médio
praticado na venda dos mesmos bens, serviços ou direitos, no mercado
brasileiro, durante o mesmo período, em condições de pagamento
semelhantes.
§ 1º Caso a pessoa juridica não efetue operações de venda no
mercado interno, a determinação dos preços médios a que se refere o
caput será efetuada com dados de outras empresas que pratiquem a
venda de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no mercado
brasileiro.
§ 2º Para efeito de comparação, o preço de venda:
I - no mercado brasileiro, deverá ser considerado líquido dos
descontos incondicionais concedidos, do imposto sobre a circulação de
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mercadorias e serviços, do imposto sobre serviços e das contribuições
para a Seguridade Social (Cofins) e para o PIS/Pasep;
II - nas exportações, será tomado pelo valor depois de diminuído dos encargos de frete e seguro, cujo õnus tenha sido da empresa
exportadora.
§ 3' Verificado que o preço de venda nas exportações é inferior
ao limite de que trata este artigo, as receitas das vendas nas exportações serão determinadas tomando-se por base o valor apurado
segundo um dos seguintes métodos:
I - Método do Preço de Venda nas Exportações (PVex): definido como a média aritmética dos preços de venda nas exportações
efetuadas pela própria empresa, para outros clientes, ou por outra
exportadora nacional de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, durante o mesmo período de apuração da base de cálculo do
imposto de renda e em condições de pagamento semelhantes;
II - Método do Preço de Venda por Atacado no País de Destino, Diminuído do Lucro (PVA): definido como a média aritmética dos
preços de venda de bens, idênticos ou similares, praticados no mercado atacadista do país de destino, em condições de pagamento
semelhantes, diminuídos dos tributos incluídos no preço, cobrados no
referido país, e de margem de lucro de quinze por cento sobre o preço
de venda no atacado;

III - Método do Preço de Venda a Varejo no País de Destino,
Diminuído do Lucro (PVV): definido como a média aritmética dos
preços de venda de bens, idênticos ou similares, praticados no mercado varejista do país de destino, em condições de pagamento semelhantes, diminuídos dos tributos incluídos no preço, cobrados no
referido país, e de margem de lucro de trinta por cento sobre o preço
de venda no varejo;
IV - Método do custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e Lucro (CAP): definido como a média aritmética dos custos de
aquisição ou de produção dos bens, serviços ou direitos, exportados,
acrescidos dos impostos e contribuições cobrados no Brasil e de
margem de lucro de quinze por cento sobre a soma dos custos mais
impostos e contribuições.
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§ 4' As médias aritméticas de que trata o parágrafo anterior
serão calculadas em relação ao período de apuração da respectiva
base de cálculo do Imposto de Renda da empresa brasileira.
§ 5º Na hipótese de utilização de mais de um método, será
considerado o menor dos valores apurados, observado o disposto no
parágrafo subseqüente.
§ 6' Se O valor apurado segundo os métodos mencionados no §
3º for inferior aos preços de venda constantes dos documentos de
exportação, prevalecerá o montante da receita reconhecida conforme
os referidos documentos.
§ 7º A parcela das receitas, apurada segundo o disposto neste
artigo, que exceder ao valor já apropriado na escrituração da empresa
deverá ser adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro
real, bem como ser computada na determinação do lucro presumido
e do lucro arbitrado.
§ 8' Para efeito do disposto no § 3', somente serão consideradas
as operações de compra e venda praticadas entre compradores e
vendedores não vinculados.
Art. 20. Em circunstâncias especiais, o Ministro de Estado da
Fazenda poderá alterar os percentuais de que tratam os arts. 18 e 19,
caput, e incisos Il, In e IV de seu § 3'.
Apuração dos Preços Médios
Art. 21. Os custos e preços médios a que se referem os arts. 18
e 19 deverão ser apurados com base em:
I - publicações ou relatórios oficiais do governo do país do
comprador ou vendedor ou declaração da autoridade fiscal desse
mesmo país, quando com ele o Brasil mantiver acordo para evitar a
bitributação ou para intercâmbio de informações;
Il - pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notório
conhecimento técnico ou publicações técnicas, em que se especifiquem
o setor, o período, as empresas pesquisadas e a margem encontrada,
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bem como identifiquem, por empresa, os dados coletados e trabalhados.
§ l' As publicações, as pesquisas e os relatórios oficiais a que
se refere este artigo somente serão admitidos como prova se houverem
sido realizados com observância de métodos de avaliação internacionalmente adotados e se referirem a período contemporâneo com o de
apuração da base de cálculo do Imposto de Renda da empresa brasileira.
§ 2' Admitir-se-ào margem de lucro diversas das estabelecidas
nos arts. 18 e 19, desde que o contribuinte as comprove, com base em
publicações, pesquisas ou relatórios elaborados de conformidade com
o disposto neste artigo.
§ 3' As publicações técnicas, as pesquisas e os relatórios a que
se refere este artigo poderão ser desqualificados mediante ato do
Secretário da Receita Federal, quando considerados inidõneos ou
inconsistentes.
Juros
Art. 22. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada, quando decorrentes de contrato não registrado no Banco Central do Brasil,
somente serão dedutíveis para fins de determinação do lucro real até
o montante que não exceda ao valor calculado com base na taxa Libor,
para depósitos em dólares dos Estados Unidos da América pelo prazo
de seis meses, acrescida de três por cento anuais a título de spread,
proporcionalizados em função do período a que se referirem os juros.
§ l' No caso de mútuo com pessoa vinculada, a pessoa jurídica
mutuante, domiciliada no Brasil, deverá reconhecer, como receita
financeira correspondente à operação, no mínimo o valor apurado
segundo o disposto neste artigo.
§ 2' Para efeito do limite a que se refere este artigo, os juros
serão calculados com base no valor da obrigação ou do direito, expresso na moeda objeto do contrato e convertida em reais pela taxa de
cãmbio, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para a data do termo
final do cálculo dos juros.

§ 3' O valor dos encargos que exceder o limite referido no caput
e a diferença de receita apurada na forma do parágrafo anterior serão
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adicionados à base de cálculo do Imposto de Renda devido pela
empresa no Brasil, inclusive ao lucro presumido ou arbitrado.
§ 4' Nos casos de contratos registrados no Banco Central do
Brasil, serão admitidos os juros determinados com base na taxa
registrada.
Pessoa Vinculada - Conceito
Art. 23. Para efeito dos arts. 18 a 22, será considerada vinculada à pessoa juridica domiciliada no Brasil:
I

a matriz desta, quando domiciliada no exterior;

II

a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior;

III
a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no
exterior, cuja participação societária no seu capital social a caracterize como sua controladora ou coligada, na forma definida nos §§ l' e
2' do art. 243 da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
IV - a pessoa jurídica domiciliada no exterior que seja caracterizada como sua controlada ou coligada, na forma definida nos §§
l' e 2' do art. 243 da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

V -

a pessoa jurídica domiciliada no exterior, quando esta

e a empresa domiciliada no Brasil estiverem sob controle societário

ou administrativo comum ou quando pelo menos dez por cento do
capital social de cada uma pertencer a uma mesma pessoa física ou
jurídica;
VI - a pessoa física ou juridica, residente ou domiciliada no
exterior, que, em conjunto com a pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, tiver participação societária no capital social de uma terceira
pessoa jurídica, cuja soma as caracterizem como controladoras ou
coligadas desta, na forma definida nos §§ I" e 2' do art. 243 da Lei n"
6.404, de 15 de dezembro de 1976;
VII - a pessoa física ou juridica, residente ou domiciliada no
exterior, que seja sua associada, na forma de consórcio ou condomínio,
conforme definido na legislação brasileira, em qualquer empreendimento;
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VIII - a pessoa física residente no exterior que for parente ou
afim até o terceiro grau, cônjuge ou companheiro de qualquer de seus
diretores ou de seu sócio ou acionista controlador em participação
direta ou indireta;
IX - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no
exterior, que goze de exclusividade, como Seu agente, distribuidor ou
concessionário, para a compra e venda de bens, serviços ou direitos;
X - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no
exterior, em relação qual a pessoa jurídica domiciliada no Brasil
goze de exclusividade, como agente, ~istribui?-o~a ou concessionária,
paraa compra e venda de bens, serviços ou direitos.
à

Países com Tributação Favorecida
Art. 24. As disposições relativas a preços, custos e taxas de
juros, constantes dos arts. 18 a 22, aplicam-se, também, às operações
efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
Brasil, com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda"que não vinculada, residente ou domiciliada em país que não tribute a renda ou que
a tribute a alíquota máxima inferior a vinte por cento.

§ 1º Para efeito do disposto na parte final deste artigo, será
considerada a legislação tributária do referido país, aplicável às
pessoas fisicas ou às pessoas jurídicas, conforme a natureza do ente
com o qual houver sido praticada a operação.
§ 20 No caso de pessoa física residente no Brasil:
I - o valor apurado segundo os métodos de que trata o art. 18
será considerado corno custo de aquisição para efeito de apuração de
ganho de capital na alienação do bem ou direito;
H - o preço relativo ao bem ou direito alienado, para efeito de
apuração de ganho de capital, será o apurado de conformidade com o
disposto no art. 19;
IH - será considerado corno rendimento tributável o preço dos
serviços prestados apurado de conformidade com o disposto no art. 19;
IV - serão considerados corno rendimento tributável os juros
determinados de conformidade com o art. 22.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996

6664

Seção VI
Lucro Presumido
Determinação
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela
soma das seguintes parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que
trata o art. 15 da Lei n? 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a
receita bruta definida pelo art. 31 da Lei n? 8.981, de 20 de janeiro de
1995, auferida no período de apuração de que trata o art. l' desta lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos
auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo inciso
anterior e demais valores determinados nesta lei, auferidos naquele
mesmo período.
Opção
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido
será aplicada em relação a todo o período de atividade da empresa em
cada ano-calendário.
§ 1º A opção de que trata este artigo será manifestada com o
pagamento da primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário.

§ 2' A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do
segundo trimestre manifestará a opção de que trata este artigo com
o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido relativa
ao período de apuração do início da atividade.
§ 3' A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no
lucro presumido e que, em relação ao mesmo ano-calendário, alterar
a opção, passando a ser tributada com base no lucro real, ficará sujeita
ao pagamento de multa e juros moratórios sobre a diferença de
imposto paga a menor.
§ 4º A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior
somente será admitida quando formalizada até a entrega da correspondente declaração de rendimentos e antes de iniciado procedímento
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de ofício relativo a qualquer dos períodos de apuração do respectivo
ano-calendário.

Seção VII
Lucro Arbitrado
Determinação
Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela
soma das seguintes parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que
trata o art. 16 da Lei n Q 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a
receita bruta definida pelo art. 31 da Lei n? 8.981, de 20 de janeiro de
1995, auferida no período da apuração de que trata o art. 1Q desta lei;
n - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos
auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo inciso
anterior e demais valores determinados nesta lei, auferidos naquele
mesmo período.
§ F Na apuração do lucro arbitrado, quando não conhecida a
receita bruta, os coeficientes de que tratam os incisos Il, Hl e IV do
art. 51 da Lei n" 8.981, de 20 de janeiro de 1995, deverão ser
multiplicados pelo número de meses do período de apuração.
§ 2Q Na hipótese de utilização das alternativas de cálculo previstas nos incisos V a VIU do art. 51 da Lei n" 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, o lucro arbitrado será o valor resultante da soma dos valores
apurados para cada mês do período de apuração.

CAPÍTULO

n

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

Seção I
Apuração da Base de Cálculo e Pagamento
Normas Aplicáveis
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido as normas da
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legislação vigente e as correspondentes aos arts. l' a 3', 5' a 14, 17 a
24, 26, 55 e 71, desta lei.
Empresas sem Escrituração Contábil
Art. 29. A base de cálculo da contribuição social sobre O lucro
líquido, devida pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
presumido ou arbitrado e pelas demais empresas dispensadas de
escrituração contábil, corresponderá à soma dos valores:
,
I de 1995;

de que trata o art. 20 da Lei n' 9.249, de 26 de dezembro

"Il - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos
auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e os resulta·
dos positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo inciso
anterior e demais valores determinados nesta lei, auferidos naquele
meSITlO período.

Pagamento Mensal Estimado
Art. 30. A pessoa jurídica que houver optado pelo pagamento
do Imposto de Renda na forma do art. 2' fica, também, sujeita ao
pagamento mensal da contribuição social sobre o lucro líquido, determinada mediante a aplicação da alíquota a que estiver sujeita sobre
a base de cálculo apurada na forma dos incisos I e II do.artigo anterior.
CAPÍTULO III
Imposto sobre Produtos Industrializados
Contribuinte Substituto
Art. 31. O art. 35 da Lei n' 4.502, de 30 de novembro de 1964,
passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 35
II -

.

como contribuinte substituto:

c) o industrial ou equiparado, mediante requerimento, nas
operações anteriores, concomitantes ou posteriores às saídas que
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promover, nas hipóteses e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1º Nos casos das alíneas a e b, do inciso II deste artigo, o
pagamento do imposto não exclui a responsabilidade por infração
do contribuinte originário quando este for identificado, e será
considerado como efetuado fora do prazo, para todos os efeitos
legais.

§ 2' Para implementar o disposto na alínea c do inciso Il, a
Secretaria da Receita Federal poderá instituir regime especial de
suspensão do imposto..
CAPÍTULO IV
Procedimentos de Fiscalização

Seção I
Suspensão da Imunidade e da Isenção

Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de
falta de observância de requisitos legais, deve ser procedida de
conformidade com o disposto neste artigo.
§ l' Constatado que entidade beneficiária de imunidade de
tributos federais de que trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da
Constituição Federal não está observando requisito ou condição previsto nos arts. 9º, § 1', e 14, da Lei n' 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária expedirá
notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração.
§ 2º A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da
notificação, apresentar as alegações e provas que entender necessárias.
§ 3º O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre
a procedência das alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo
do beneficio, no caso de improcedência, dando, de sua decisão, ciência
à entidade.
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§ 4' Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o
prazo previsto no § 2' sem qualquer manifestação da parte interessada.
§ 5' A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data
da prática da infração.
§ 6' Efetivada a suspensão da imunidade:

I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da
ciência, apresentar impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto
de decisão pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração,
se for o caso.
§ 7' A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais normas reguladoras do processo administrativo fiscal.

§ 8' A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não
terão efeito suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
§ 9' Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra
o ato declaratório e contra a exigência de crédito tributário serão
reunidas em um único processo, para serem decididas simultaneamente.
§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se,
também, às hipóteses de suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver descumprindo as condições ou
requisitos impostos pela legislação de regência.

Seção II
Regimes Especiais de Fiscalização
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas
seguintes hipóteses:
I - embaraço fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos em que se assente a
escrituração das atividades do sujeito passivo, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiras, quando intimado, e
à
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d

ais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força

p~ica, nos termos do art. 200 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966;

II - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de
sso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro
~ceal onde se desenvolvam as atividades do sujeito passivo, ou se
eO;contrem bens de sua posse ou propriedade;
III -

evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por

0nterpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas,
ou o titular, no caso de firma individual;

IV - realização de operações sujeitas à incidência tributária,
sem a devida inscrição no cadastro de contribuintes apropriado;
V -

prática rei tarada de infração da legislação tributária;

VI - comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou descaminho;
VII - incidência em' conduta que enseje representação criminal, nos termos da legislação que rege os crimes contra a ordem
tributária.
§ 1º O regime especial de fiscalização será aplicado em virtude
de ato do Secretário da Receita Federal.
.
§ 29 O regime especial pode consistir, inclusive, em:

I - manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento do sujeito passivo;
Il - redução, à metade, dos períodos de apuração e dos prazos
de recolhimentos dos tributos;

In - utilização compulsória de controle eletrônico das operações realizadas e recolhimento diário dos respectivos tributos;
IV - exigência de comprovação sistemática do cumprimento
das obrigações tributárias;
V -

controle especial da impressão e emissão de documentos

comerciais e fiscais e da movimentação financeira.
Col. Leis Kep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996

6670
§ 3· As medidas previstas neste artigo poderão ser aplicadas
isolada ou cumulativamente, por tempo suficiente à normalização do
cumprimento das obrigações tributárias.
§ 4· A imposição do regime especial não elide a aplicação de
penalidades previstas na legislação tributária.
§ 5' As infrações cometidas pelo contribuinte durante o período
em que estiver submetido a regime especial de fiscalização serão
punidas com a multa de que trata o inciso II do art. 44.

Seção IÜ
Documentação Fiscal
Acesso à Documentação

Art. 34. São também passíveis de exame os documentos do
sujeito passivo, mantidos em arquivos magnéticos ou assemelhados,
encontrados no local da verificação, que tenham relação direta ou
indireta com a atividade por ele exercida.
Retenção de Livros e Documentos
Art. 35. Os livros e documentos poderão ser examinados fora do
estabelecimento do sujeito passivo, desde que lavrado termo escrito
de retenção pela autoridade fiscal, em que se especifiquem a quantidade, espécie, natureza e condições dos livros e documentos retidos.
§ 1· Constituindo os livros ou documentos prova da prática de
ilícito penal ou tributário, os originais retidos não serão devolvidos,
extraindo-se cópia para entrega ao interessado.
§ 2· Excetuado o disposto no parágrafo anterior, devem ser
devolvidos os originais dos documentos retidos para exame, mediante
recibo.

Lacraçào de Arquivos
Art. 36. A autoridade fiscal encarregada de diligência ou fiscalização poderá promover a lacração de móveis, caixas, cofres ou
depósitos onde se encontram arquivos e documentos, toda vez que
ficar caracterizada a resistência ou o embaraço à fiscalização, ou
ainda quando as circunstâncias ou a quantidade de documentos não
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errnitirem sua identificação e conferência no local ou no momento
p que foram encontrados.
em
Parágrafo único. O sujeito passivo e demais responsáveis serão
viamente notificados para acompanharem o procedimento de rorn~r;:'e~to do lacre e identificação dos elementos de interesse da fiscalizaçao.
Guarda de Documentos

Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica,
elativos a fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exer~ícios futuros, serão conservados até que se opere a decadência do
direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.
Arquivos Magnéticos
Art. 38. O sujeito passivo usuário de sistema de processamento
de dados deverá manter documentação técnica completa e atualizada
do sistema, suficiente para possibilitar a sua auditoria, facultada a
manutenção em meio magnético, sem prejuízo da sua emissão gráfica,
quando solicitada.
Extravio de Livros e Documentos
Art. 39. A perda ou extravio dos livros ou documentos implica
arbitramento dos valores das operações a que se referiam, para
cálculo dos tributos sobre elas incidentes na forma da legislação
específica, salvo se, feita a comunicação no prazo de trinta dias da
data da ocorrência do fato, for possível a reconstituição da escrituração.

SeçãoN
Omissão de Receita
Falta de Escrituração de Pagamentos

Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela
pessoa jurídica, assim como a manutenção, no passivo, de obrigações
cujaexigibilidade não seja comprovada, caracterizam, também, omissão de receita.
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Levantamento Quantitativo por Espécie

Art. 41. A omissão de receita poderá, também, ser determinada
a partir de levantamento por espécie das quantidades de matériasprimas e produtos intermediários utilizados no processo produtivo da
pessoa jurídica.
§ l' Para os fins deste artigo, apurar-se-á a diferença, positiva
ou negativa, entre a soma das quantidades de produtos em estoque
no início do período com a quantidade de produtos fabricados com as
matérias-primas e produtos intermediários utilizados e a soma das
quantidades de produtos cuja venda houver sido registrada na escrituração contábil da empresa com as quantidades em estoque, no final
do período de apuração, constantes do Livro de Inventário.
§ 2Q Considera-se receita omitida, nesse caso, o valor resultante
da multiplicação das diferenças de quantidades de produtos ou de
matérias-primas e produtos intermediários pelos respectivos preços
médios de venda ou de compra, conforme o caso, em cada período de
apuração abrangido pelo levantamento.

§ 3' Os critérios de apuração de receita omitida de que trata
este artigo aplicam-se, também, às empresas comerciais, relativamente às mercadorias adquiridas para revenda.
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ I" O valor das receitas ou dos rendimentos omitidos será
considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela
instituição financeira.
§ 2 2 Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, suhmeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
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§ 32 Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos
serão analisados individualizadamente, observado que não serão
considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa fisica, sem prejnízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igualou inferior a R$1.000,OO (mil
reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$12.000,OO (doze mil reais).

§ 4" Tratando-se de pessoa fisica, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados recebidos, com base na
tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o
crédito pela instituição financeira.

Seção V
Normas sobre o Lançamento de Tributos e Contribuições
Auto de Infração sem Tributo

Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada
ou conjuntamente.

Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste
artigo, não pago no respectivo vencimento, incidirão juros de mora,
calculados à taxa a que se refere o § 39 do art. 5º, a partir do primeiro
dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior

ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Multas de Lançamento de Oficio
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as
seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributos ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do
prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
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II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito
de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n? 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1º As multas de que trata este artigo serão exigidas:

I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não
houverem sido anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver
sido pago após o vencimento do prazoprevisto, mas sem o acréscimo
de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto (carnê-leão) na forma do art. 8º da Lei nº
7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de fazê-lo, ainda que
não tenha apurado impostos a pagar na declaração de ajuste;

IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro
líquido, na forma do art. 2', que deixar de fazê-lo, ainda que tenha
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
V - isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social
lançado, que não houver sido pago ou recolhido.
§ 2 2 Se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à intimação para prestar esclarecimentos, as multas a que se referem os
incisos I e II do caput passarão a ser de cento e doze inteiros e cinco
décimos por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento, respectivamente.

§ 3º Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções
previstas no art. 6º da Lei n? 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art.
60 da Lei n' 8.383, de 30 de dezembro de 199I.
§ 4º As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou
contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício fiscal.

Art. 45. O art. 80 da Lei n' 4.502, de 30 de novembro de 1964,
com as alterações posteriores, passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial,
do Imposto sobre Produtos Industrializados na respectiva nota
fiscal, a falta de recolhimento do imposto lançado ou o recolhimento após vencido o prazo, sem o acréscimo de multa moratória,
sujeitará o contribuinte às seguintes multas de oficio:
I - setenta e cinco por cento do valor do imposto que
deixou de ser lançado ou recolhido ou que houver sido recolhido
após o vencimento do prazo sem o acréscimo de multa moratória;
II - cento e cinqüenta por cento do valor do imposto que
deixou de ser lançado ou recolhido, quando se tratar de infração
qualificada.
........................................................................................................»

Art. 46. As multas de que trata o art. 80 da Lei nº 4.502, de 30
de novembro de 1964, passarão a ser de cento e doze inteiros e cinco
décimos por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento, respectivamente se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à intimação
para prestar esclarecimentos.
§ 1Q As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o imposto, quando este não houver sido
lançado nem recolhido;
II -

isoladamente, nos demais casos.

§ 2' Aplicam-se às multas de que trata o art. 80 da Lei n" 4.502,
de 30 de novembro de 1964, o disposto nos §§ 3' e 4º do art. 44.

Seção VI
Aplicação de Acréscimos de Procedimento Espontâneo
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por
parte da Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo
dia subseqüente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já lançados ou declarados, de que
for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996

6676
CAPÍTULO V
Disposições Gerais

Seção I
Processo Administrativo de Consulta
Art. 48. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, os processos administrativos de consulta serão solucionados em instância
única.
§ 1Q A competência para solucionar a consulta ou declarar sua
ineficácia será atribuída:
I - a órgão central da Secretaria da Receita Federal, nos casos
de consultas formuladas por órgão central da Administração Pública
Federal ou por entidade representativa de categoria econômica ou
profissional de âmbito nacional;
II - a órgão regional da Secretaria da Receita Federal, nos
demais casos.
§ 2' Os atos normativos expedidos pelas autoridades competentes serão observados quando da solução da consulta.
§ 3' Não cabe recurso nem pedido de reconsideração da solução
da consulta ou do despacho que declarar sua ineficácia.
§ 4' As soluções das consultas serão publicadas pela imprensa
oficial, na forma disposta em ato normativo emitido pela Secretaria
da Receita Federal.
§ 5' Havendo diferença de conclusões entre soluções de consultas relativas a uma mesma matéria, fundada em idêntica norma
jurídica, cabe recurso especial, sem efeito suspensivo, para o órgão de
que trata o inciso I do § 1'.
§ 6' O recurso de que trata o parágrafo anterior pode ser interposto pelo destinatário da solução divergente, no prazo de trinta dias,
contados da ciência da solução.

§ 72 Cabe a quem interpuser o recurso comprovar a existência
das soluções divergentes sobre idênticas situações.
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§ 8' O Juízo de admissibilidade do recurso será feito pelo órgão
que jurisdiciona o. domicílio. f:scal do rec~rrente ou .a que estiver
subordinado o servidor, na hipótese do paragrafo segumte, que solucionou a consulta.

§ 9' Qualquer servidor da administração tributária deverá, a
qualquer tempo, formular representação ao órgão que houver proferido a decisão, encaminhando as soluções divergentes sobre a mesma
matéria, de que tenha conhecimento.
§ 10. O sujeito passivo que tiver conhecimento de solução divergente daquela que esteja observando em decorrência de resposta a
consulta anteriormente formulada, sobre idêntica matéria, poderá
adotar o procedimento previsto no § 5', no prazo de trinta dias
contados da respectiva publicação.

§ 11. A solução da divergência acarretará, em qualquer hipótese, a edição de ato específico, uniformizando o entendimento, com
imediata ciência ao destinatário da solução reformada, aplicando-se
seus efeitos a partir da data da ciência.
§ 12. Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o
entendimento nela expresso, a nova orientação atingirá, apenas, os
fatos geradores que ocorram após dado ciência ao consulente ou após
a sua publicação pela imprensa oficial.
§ 13. A partir de l' de janeiro de 1997, cessarão todos os efeitos
decorrentes de consultas não solucionadas definitivamente, ,ficando
assegurado aos consulentes, até 31 de janeiro de 1997:
I - a não-instauração de procedimento de fiscalização em relação à matéria consultada;
II - a renovação da consulta anteriormente formulada, à qual
serão aplicadas as normas previstas nesta lei.

Art. 49. Não se aplicam aos processos de consulta no âmbito da
Secretaria da Receita Federal as disposições dos arts. 54 e 58 do
Decreto n? 70.235, de 6 de março de 1972.
Art. 50. Aplicam-se aos processos de consulta relativos à classificação de mercadorias as disposições dos arts. 46 a 53 do Decreto
n" 70.235, de 6 de março de 1972 e do art. 48 desta lei.
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§ 1º O órgão de que trata o inciso I do § 1º do art. 48 poderá
alterar ou reformar, de oficio, as decisões proferidas nos processos
relativos à classificação de mercadorias.
§ 2' Da alteração ou reforma mencionada no parágrafo anterior, deverá ser dada ciência ao consulente.
§ 3º Em relação aos atos praticados até a data da ciência ao
consulente, nos casos de que trata o § r~ deste artigo, aplicam-se as
conclusões da decisão proferida pelo órgão regional da Secretaria da
Receita Federal.

§ 4º O envio de conclusões decorrentes de decisões proferidas
em processos de consulta sobre classificação de mercadorias, para
órgãos do Mercado Comum do Sul (Mercosul), será efetuado exclusivamente pelo órgão de que trata o inciso I do § 1º do art. 48.
Seção 11

Normas sobre o Lucro Presumido e Arbitrado
Art. 51. Os juros de que trata o art. 9' da Lei n? 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, bem como os rendimentos e ganhos líquidos
decorrentes de quaisquer operações financeiras, serão adicionados ao
lucro presumido ou arbitrado, para efeito de determinação do imposto
de renda devido.
Parágrafo único. O Imposto de Renda incidente na fonte sobre
os rendimentos de que trata este artigo será considerado como antecipação do devido na declaração de rendimentos.
Art. 52. Na apuração de ganho de capital de pessoa jurídica
tributada pelo lucro presumido ou arbitrado, os valores acrescidos em
virtude de reavaliação somente poderão ser computados como parte
integrante dos custos de aquisição dos bens e direitos se a empresa
comprovar que os valores acrescidos foram computados na determinação da base de cálculo do imposto de renda.
Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e
despesas, inclusive com perdas no recebimento de créditos, deverão
ser adicionados ao lucro presumido ou arbitrado para determinação
do Imposto de Renda, salvo se o contribuinte comprovar não os ter
deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime
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d tributação com base no lucro real ou que se refiram a período no
~al tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro
~resumido ou arbitrado.
Art. 54. A pessoa jurídica que, até o ano-calendário anterior,
houver sido tributada com base no lucro real, deverá adicionar à base
de cálculo do Imposto de Renda, correspondente ao primeiro período
de apuração no qual houver optado pela tributação com base no lucro
presumido ou for tributada com base no lucro arbitrado, os saldos dos
valores cuja tributação havia diferido, controlados na parte B do Livro
de Apuração do Lucro Real (Lalur). -

Seção III
Normas Aplicáveis a Atividades Especiais
Sociedades Civis
Art. 55. As sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada de
que trata o art. 1° do Decreto-lei nO 2.397, de 21 de dezembro de 1987,
passam, em relação aos resultados auferidos a partir de 1° de janeiro
de 1997, a ser tributadas pelo Imposto de Renda de conformidade com
as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Art. 56. As sociedades civis de prestação de serviços de profissão legalmente regulamentada passam a contribuir para a seguridade social com base na receita bruta da prestação de serviços, observadas as normas da Lei Complementar nO 70, de 30 de dezembro de
1991.
Parágrafo único. Para efeito da incidência da contribuição de
que trata este artigo, serão consideradas as receitas auferidas a partir
do mês de abril de 1997.
Associações de Poupança e Empréstimo
Art. 57. As Associações de Poupança e Empréstimo pagarão o
Imposto de Renda correspondente aos rendimentos e ganhos líquidos,
auferidos em aplicações financeiras, à alíquota de quinze por cento,
calculado sobre vinte e oito por cento do valor dos referidos rendimentos e ganhos líquidos.
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Parágrafo único. O imposto incidente na forma deste artigo será
considerado tributação definitiva.
Empresas de Factoring
Art. 58. Fica incluído no art. 36 da Lei n? 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, com as alterações da Lei n? 9.065, de 20 de junho de 1995, o
seguinte inciso XV.
«Art. 36

.

xv - que explorem as atividades de prestação cumulativa
e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a
pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de
vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).»
Atividade Florestal
Art. 59. Considera-se, também, como atividade rural o cultivo
de florestas que se destinem ao corte para comercialização, consumo
ou industrialização.
Liquidação Extrajudicial e Falência
Art. 60. As entidades submetidas aos regimes de liquidação
extrajudicial e de falência sujeitam-se às normas de incidência dos
impostos e contribuições de competência da União aplicáveis às
pessoas jurídicas, em relação às operações praticadas durante o
período em que perdurarem os procedimentos para a realização de
seu ativo e o pagamento do passivo.
Seção IV
Acréscimos Moratórios

Multas e Juros
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de l' de janeiro de 1997, não
pagos nos prazos previstos na legislação específica. serão acrescidos
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de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centêsimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1º A multa de que trata este artigo será calculada a partir do
primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o
seu pagamento.

§ 2' O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte
por cento.
§ 3' Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros
de mora calculados à taxa a que se refere o § 3º do art. 5', a partir do
primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Pagamento em Quotas-Juros
Art. 62. Os juros a que se referem o inciso III do art. 14 e o art.
16, ambos da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, serão calculados à taxa a que se refere o § 3º do art. 5', a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao previsto para a entrega tempestiva da declaração
de rendimentos.
Parágrafo único. As quotas do imposto sobre a propriedade
territorial rural a que se refere a alínea c do parágrafo único do art.
14 da Lei n" 8.847, de 28 de janeiro de 1994, serão acrescidas de juros
c.alculados à taxa a que se refere o § 3º do art. 5º, a partir do primeiro
dia do mês subseqüente àquele em que o contribuinte for notificado
até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês do pagamento.
Débitos com Exigibilidade Suspensa
Art. 63. Não caberá lançamento de multa de oficio na constituição do crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributos e contribuições de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma do inciso IV do art. 151 daLei n? 5.172,
de 25 de outubro de 1966.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos
em que a suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes
do início de qualquer procedimento de oficio a ele relativo.
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§ 2Q A interposição da ação judicial favorecida com a medida
liminar interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão
da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão
judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.

Seção V
Arrecadação de Tributos e Contribuições
Retenção de Tributos e Contribuições
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e
fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social
sobre o lucro líquido, da Contribuição para finaciamento da Seguridade Social (Cofins) e da contribuição para o PISlPasep.
§ F A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que
efetuar o pagamento.
§ 2Q O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a crédito de respectiva conta de receita da União.
§ 3 Q O valor do imposto e das contribuições sociais retido será
considerado como antecipação do que for devido pelo contribuinte em
relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições.

§ 4 Q O valor retido correspondente ao Imposto de Renda e a cada
contribuição social somente poderá ser compensado com o que for
devido em relação à mesma espécie de imposto ou contribuição.
§ 5Q O Imposto de Renda a ser retido será determinado mediante
a aplicação da alíquota de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que trata o art. 15 da Lei
n" 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicável à espécie de receita
correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço prestado.
§ 6 Q O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser
retido, será determinado mediante a aplicação da alíquota de um por
cento, sobre o montante a ser pago.
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§ 7Q O valor da Contribuição para a Seguridade Social (Cofins),
a ser retido, será determinado mediante a aplicação da alíquota
respectiva sobre o montante a ser pago.
§ 8 Q O valor da contribuição para o PISlPasep, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o
montante a ser pago.
Art. 65. O Banco do Brasil S.A. deverá reter, no ato do pagamento ou crédito, a contribuição para o PISlPasep incidente nas
transferências voluntárias da União para suas autarquias e fundações e para os Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias
e fundações.
Art. 66. As cooperativas que se dedicam a vendas em comum,
referidas no art. 82 da Lei n Q 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que
recebam para comercialização a produção de suas associadas. são
responsáveis pelo recolhimento da Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), instituída pela Lei Complementar n Q
70, de 30 de dezembro de 1991 e da Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS), criada pela Lei Complementar n Q 7, de 7 de
setembro de 1970, com suas posteriores modificações.
§ 1Q O valor das contribuições recolhidas pelas cooperativas
mencionadas no caput deste artigo deverá ser por elas informado,
individualizadamente, às suas filiadas, juntamente com o montante
do faturamento relativo às vendas dos produtos de cada uma delas,
com vistas a atender aos procedimentos contábeis exigidos pela
legislação.
1

§ 2 Q O disposto neste artigo aplica-se a procedimento idêntico
que, eventualmente, tenha sido anteriormente adotado pelas cooperativas centralizadoras de vendas, inclusive quanto ao recolhimento
da Contribuição para o Fundo de Investimento Social (Finsocial),
criada pelo Decreto-Lei n? 1.940, de 25 de maio de 1982, com suas
posteriores modificações.
§ 3Q A Secretaria da Receita Federal poderá baixar as normas
necessárias ao cumprimento e controle das disposições contidas neste
artigo.
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Dispensa de Retenção de Imposto de Renda
Art. 67. Fica dispensada a retenção de Imposto de Renda, de
valor igualou inferior a R$ 10,00 (dez reais), incidente na fonte sobre
rendimentos que devam integrar a base de cálculo do imposto devido
na declaração de ajuste anual.
Utilização de Darf
Art. 68. É vedada a utilização de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais para o pagamento de tributos e contribuições de
valor inferior a R$ 10,00 (dez reais).
§ l' O imposto ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, arrecadado sob um determinado código de receita,
que, no período de apuração, resultar inferior a R$ 10,00 (dez reais),
deverá ser adicionado ao imposto ou contribuição de mesmo código,
correspondente aos períodos subseqüentes, até que o total seja igual
ou superior a R$ 10,00 (dez reais) quando, então, será pago ou
recolhido no prazo estabelecido na legislação para este último período
de apuração.
§ 2' O critério a que se refere o parágrafo anterior aplica-se,
também, ao imposto, sobre operações de crédito, câmbio e seguro e
sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários - IOF.
Imposto Retido na Fonte - Responsabilidade
Art. 69. É responsável pela retenção e recolhimento do Imposto
de Renda na Fonte, incidente sobre os rendimentos auferidos pelos
fundos, sociedades de investimentos e carteiras de que trata o art. 81
da Lei n' 8.981, de 20 dejaneiro de 1995, a pessoa jurídica que efetuar
o pagamento dos rendimentos.

Seção VI
Casos Especiais de Tributação
Multas por Rescisão de Contrato
Art. 70. A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica, ainda que a título de indenização, a beneficiária pessoa fisica ou jurídica, inclusive isenta, em virtude de rescisão
de contrato, sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à
alíquota de quinze por cento.
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§ I'' A responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto de Renda é da pessoa jurídica que efetuar o pagamento ou crédito
da multa ou vantagem.
§ 2' O imposto deverá ser retido na data do pagamento ou
rédito da multa ou vantagem e será recolhido no prazo a que se refere
~ alínea d do inciso I do art. 83 da Lei n? 8.981, de 20 de janeiro de
1995.
§ 3' O valor da multa ou vantagem será:
I - computado na apuração da base de cálculo do imposto
devido na declaração de ajuste anual da pessoa física;
II -

computado como receita, na determinação do lucro real;

III - acrescido ao lucro presumido ou arbitrado, para determinação da base de cálculo do imposto devido pela pessoa jurídica.
§ 4' O Imposto Retido na Fonte, na forma deste artigo, será
considerado como antecipação do devido em cada período de apuração,
nas hipóteses referidas no parágrafo anterior, ou como tributação
definitiva, no caso de pessoa jurídica isenta.
§ 5' O disposto neste artigo não se aplica às indenizações pagas
ou creditadas em conformidade com a legislação trabalhista e àquelas
destinadas a reparar danos patrimoniais.
Ganhos em Mercado de Balcão

Art. 71. Sem prejuízo do disposto no art. 74 da Lei n? 8.981, de
20 de janeiro de 1995, os ganhos auferidos por qualquer beneficiário,
inclusive pessoa jurídica isenta, nas demais operações realizadas em
mercados de liquidação futura, fora de bolsa, serão tributados de
acordo com as normas aplicáveis aos ganhos líquidos auferidos em
operações de natureza semelhante realizadas em bolsa.
§ l' Não se aplica aos ganhos auferidos nas operações de que
trata este artigo o disposto no § I" do art. 81 da Lei n" 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 2' O Poder Executivo poderá estabelecer condições para o
reconhecimento de perdas apuradas nas operações de que trata este
artigo.
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Remuneração de Direitos
Art. 72. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à
alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas para o exterior pela aquisição
ou pela remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito,
inclusive à transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outro meio, de quaisquer filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas das quais faça parte representação brasileira.

Seção VII
Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições
Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7· do Decreto-Lei nO
2.287, de 23 de julho de 1986, a utilização dos créditos do contribuinte
e a quitação de seus débitos serão efetuadas em procedimentos
internos à Secretaria da Receita Federal, observado o seguinte:
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será
debitado à conta do tributo ou da contribuição a que se referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será creditada à conta do respectivo tributo ou
da respectiva contribuição.
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria
da Receita Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou
ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sob
sua administração.

Seção VIII
Ufir
Art. 75. A partir de 10 de janeiro de 1997, a atualização do valor
da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), de que trata o art. 10 da Lei
nO 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com as alterações posteriores,
será efetuada por períodos. anuais, em 1Q de janeiro.
Parágrafo único. No ãmbito da legislação tributária federal, a
Ufir será utilizada exclusivamente para a atualização dos créditos
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tributários da União, objeto de parcelamento concedido até 31 de
dezembro de 1994.

Seção IX
Competência dos Conselhos de Contribuintes

Art. 76. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar as competências rela:oivas às m?-t~ri~s. objeto de julgamento pelos Conselhos
de Contribumtes do Ministério da Fazenda.
Seção X
Dispositivo Declarado Inconstitucional

Art. 77. Fica o Poder Executivo autorizado a disciplinar as
hipóteses em que a administração tributária federal, relativamente
aos créditos tributários baseados em dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa:
I - abster-se de constituí-los;
II - retificar o seu valor ou declará-los extintos, de ofício,
quando houverem sido constituídos anteriormente, ainda que inscritos em dívida ativa;
III - formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recursos de decisões judiciais.

Seção XI
Juros sobre o Capital Próprio

Art. 78. O § l' do art. 9' da Lei n" 9.249, de 26 de dezembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9º

.

§ l' O efetivo pagamento ou crédito dosjuros fica condicionado à existência de lucros, computados antes da dedução dos
juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante
igualou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos
ou creditados.
....................................... ;......................................•.........................»
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Seção XII
Admissão Temporária
Art. 79. Os bens admitidos temporariamente no País, para
utilização econômica, ficam sujeitos ao pagamento dos impostos incidentes na importação proporcionalmente ao tempo de sua permanência em território nacional, nos termos e condições estabelecidos em
regulamento.
CAPÍTULO VI
Disposições Finais
Empresa Inidônea
Art. 80. As pessoas jurídicas que, embora obrigadas, deixarem
de apresentar a declaração anual de Imposto de Renda por cinco ou
mais exercícios, terão sua inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes considerada inapta se, intimadas por edital, não regularizarem
sua situação no praia de sessenta dias contado da data da publicação
da intimação.
§ 1º No edital de intimação, que será publicado no Diário
Oficial da União, as pessoas jurídicas serão identificadas apenas
pelos respectivos números de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes.
§ 2º Após decorridos noventa dias da publicação do edital de
intimação, a Secretaria da Receita Federal fará publicar no Diário
Oficial da União a relação nominal das pessoas jurídicas que houverem regularizado sua situação, tornando-se automaticamente inaptas, na data da publicação, as inscrições das pessoas jurídicas que não
tenham providenciado a regularização.
§ 3º A Secretaria da Receita Federal manterá nas suas diversas
unidades, para consulta pelos interessados, relação nominal das
pessoas jurídicas cujas inscrições no Cadastro Geral de Contribuintes
tenham sido consideradas inaptas.

Art. 81. Poderá, ainda, ser declarada inapta, nos termos e condições definidos em ato do Ministro da Fazenda, a inscrição da pessoa
jurídica que deixar de apresentar a declaração anual de Imposto de
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d em um ou mais exercícios e não for localizada no endereço
~';? a ado à Secretaria da Receita Federal, bem como daquela que
1010rm
não eJÓsta de fato.
Art. 82. Além das demais h.ipóteses de. inidoneidade de docutos previstos na legislação, nao produzirá efeitos tributários em
meu de terceiros interessados, o documento emitido. por pessoa
f~;~rica cuja inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido
J
'derada ou declarada mapta.
cons l
Parágrafo único. O dispos~o neste-artigo não se aplica aos casos
que o adquirente de bens, direitos e mercadonas ou o tomador de
emviços comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo
:e~ recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos

serviços.
Crime contra a Ordem Tributária
Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos
crimes contra a ordem tributária definidos nos arts. 19 e 2º da Lei nº
8.137, de 27 de de~embro de _1990, será encaminhada ao Ministério
Público após profenda ~ decisão fin:,l! na esfera administrativa, sobre
a exigência fiscal do crédito tributário correspondente.Parágrafo único. As disposições contidas no caput do art. 34 da
Lei n'' 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicam-se aos processos
administrativos e aos inquéritos e processos em curso, desde que não
recebida a denúncia pelo Juiz.
Art. 84. Nos casos de incorporação, fusão ou cisão de empresa
incluída no Programa Nacional de Desestatização, bem como nos
programas de desestatização das Unidades Federadas e dos Municípios, não ocorrerá a realização do lucro inflacionário acumulado
relativamente à parcela do ativo sujeito à correção monetária até 31
de dezembro de 1995, que houver sido vertida.
§ l' O lucro inflacionário acumulado da empresa sucedída,
correspondente aos ativos vertidos sujeitos a correção monetária até
31 de dezembro de 1995, será integralmente transferido para a
sucessora, nos casos de incorporação e fusão.
CoL Leis Rep. r'eu. rsrasu, .orasina, V.
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§ 2' No caso de cisao, o lucro inflacionário acumulado será
transferido, para a pessoa jurídica que absorver o patrimônio da
empresa cindida, na proporção das contas do ativo, sujeitas a correção
monetária até 31 de dezembro de 1995, que houverem sido vertidas.
§ 3' O lucro inflacionário transferido na forma deste artigo será
realizado e submetido a tributação, na pessoa jurídica sucessora, com
observância do disposto na legislação vigente.
Fretes Internacionais

Art. 85. Ficam sujeitos ao Imp-osto de Renda na Fonte, à alíquota de quinze por cento, os rendimentos recebidos por companhias de
navegação aérea e marítima, domiciliadas no exterior, de pessoas
físicas ou juridicas residentes ou domiciliadas no Brasil.
Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo não será
exigido das companhias aéreas e marítimas domiciliadas em países
que não tributam, em decorrência da legislação interna ou de acordos
internacionais, os rendimentos auferidos por empresas brasileiras
que exercem o mesmo tipo de atividade.
Art. 86. Nos casos de pagamento de contraprestação de arrendamento mercantil, do tipo financeiro, a beneficiária pessoa jurídica
domiciliada no exterior, a Secretaria da Receita Federal expedirá
normas para excluir da base de cálculo do Imposto de Renda incidente
na fonte a parcela remetida que corresponder ao valor do bem arrendado.
Vigência
Art. 87. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos financeiros a partir de l' de janeiro de 1997.
Revogação
Art. 88. Revogam-se:
I - o § 2' do art. 97 do Decreto-Lei n' 5.844, de 23 de
setembro de 1943, o Decreto-Lei n' 7.885, de 21 de agosto de 1945, o
art. 46 da Lei n' 4.862, de 29 de novembro de 1965 e o art. 56 da Leí
n' 7.713, de 22 de dezembro de 1988;
II -

o Decreto-Lei n" 165, de 13 de fevereiro de 1967;

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6419-6692, dez. 1996

6691

III - o § 3º do art. 21 do Decreto-Lei n" 401, de 30 de
dezembro de 1968;
IV - o Decreto-Lei nº 716, de 30 de julho de 1969;
V - o Decreto-Lei nº 815, de 4 de setembro de 1969, o
Decreto-Lei n? 1.139, de 21 de dezembro de 1970, o art. 87 da Lei nº
7.450, de 23 de dezembro de 1985 e os arts. 11 e 12 do Decreto-Lei nº
2.303, de 21 de novembro de 1986;
VI - o art. 3º do Decreto-Lei n" 1.118, de 10 de agosto de
1970, O art. 6º do Decreto-Lei nº 1.189, de 24 de setembro de 1971 e o
inciso IX do art. 1e da Lei nº 8.402, de 8 de janeiro de 1992;
VIl - o art. 9º do Decreto-Lei nº 1.351, de 24 de outubro de
1974, o Decreto-Lei nº 1.411, de 31 de julho de 1975 e o Decreto-Lei
nº 1.725, de 7 de dezembro de 1979;
VIIl - o art. 9 2 do Decreto-Lei nº 1.633, de 9 de agosto de 1978;
IX - o número 4 da alínea b do § 1º do art. 35 do Decreto-Lei
nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com a redação dada pelo inciso
VI do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.730, de 17 de dezembro de 1979;
X - o Decreto-Lei nº 1.811, de 27 de outubro de 1980, e o
art. 3º da Lei nº 7.132, de 26 de outubro de 1983;
XI

o art. 7º do Decreto-Lei nº 1.814, de 28 de novembro de

1980;
XlI
XIII
de 1987;

o Decreto-Lei nº 2.227, de 16 de janeiro de 1985;
os arts. 29 e 30 do Decreto-Lei nº 2.341, de 29 de junho

XIV
os arts. 1º e 2º do Decreto-Lei n" 2.397, de 21 de
dezembro de 1987;
XV -

o art. 8º do Decreto-Lei n" 2.429, de 14 de abril de 1988;

XVI - o inciso Il do art. 11 do Decreto-Lei nº 2.452, de 29 de
julho de 1988;
XVII
XVIII
XlX

o art. 40 da Lei nº 7.799, de 10 de julho de 1989;
o § 52 do art. 6º da Lei nº 8.021, de 1990;
O

art. 22 da Lei n" 8.218, de 29 de agosto de 1991;
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xx
XX1
XX1I -

o art. 92 da Lei n? 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
o art. 6º da Lei nº 8.661, de 2 de junho de 1993;
o art. 1º da Lei nº 8.696, de 26 de agosto de 1993;

XX1II - o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 8.846, de 21 de
janeiro de 1994;
XX1V - o art. 33, o § 4" do art. 37 e os arts. 38, 50, 52 e 53, o §
F do art. 82 e art. 98, todos da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995;
XXV - o art. 89 da Lei n? 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com
a redação dada pela Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995;
XXVI - os §§ 4", 9" e 10 do art. 9", o § 2" do art. 11, e o § 3º do
art. 24, todos da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
XXVII - a partir de 1º de abril de 1997, o art. 40 da Lei nº 8.981,
de 1995, com as alterações introduzidas pela Lei nº 9.065, de 20 de
junho de 1995.
Brasília, 27 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIAN' 1.531, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Dá nova redação aos arts. 24, 26 e 57 da
Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui normas para licitação e contratos da Administração Pública, e ao art. 15
da Lei n' 8.987, de 13 de feuereiro de 1995,
que dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I' Os art. 24, 26 e 57 da Lei n' 8.666, de 21 de junho de
1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 24
..
XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente
à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela
Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais de fomento à
pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico".
«Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2' e 4' do art. 17 e
nos incisos III a XXI do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8' desta lei
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deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo
de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
Parágrafo único. .

,

,

.

IV -documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados.»
«Art. 57

"

.

II - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições
mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;
§ 4º Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata
o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses.
Art. 2º O art. 15 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 15
IV -

.

melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;

V - melhor proposta em razão da combinação de propostas
técnicas e de oferta de pagamento pela outorga; ou
VI - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.
§ 4' Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V e
VI deste artigo, o edital de licitação conterá parâmetros e exigêncías para formulação de propostas técnicas.»
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IV - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
incidente na aquisição de máquinas, equipamentos, inclusive de
testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e
aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, importados
ou de fabricação nacional, bem como 08 respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
V - redução de 45% do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente na aquisição de matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-acabados e pneumáticos;
VI - isenção do adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante;
VII - isenção do IOF nas operações de câmbio realizadas para
pagamento dos bens importados;
VIII - isenção do Imposto sobre a Renda e adicionais, calculados com base no lucro da exploração do empreendimento;
IX - crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares n's 7, 8 e 70, de 7 de setembro de 1970, a de
dezembro de 1970 e ao de dezembro de 1991, respectivamente, no
valor correspondente ao dobro das referidas contribuições que incidiram sobre o faturamento das empresas referidas no § l' deste artigo.
§ 1Q O disposto no caput aplica-se exclusivamente às empresas
instaladas ou que venham a se instalar nas regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, e que sejam montadoras e fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto
de duas rodas ou mais e jipes;

b) caminhonetas, furgões, pich-ups e veículos automotores, de
quatro rodas ou mais, para transporte de mercadorias de capacidade
máxima de carga não superior a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias
de capacidade de carga igual ou superior a quatro toneladas, veículos
terrestres para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-tratores;
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d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
e)

tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;

f>

carroçarias para veículos automotores em geral;

g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de

mercadorias;
h) partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-acabados - e pneumáticos, destinados aos produtos
relacionados nesta e nas alíneas anteriores.

§ 2" Não se aplica aos produtos importados nos termos deste
artigo o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei n" 37, de 18 de
novembro de 1966.
§ 3" O dispost? no inciso HI aplica-se exclusivamente às importações realizad.as diretamente pelas em!lfeSaS ~ontadoras e fabricantes nacionals dos produtos nele referidos, ou indiretamente, por
intermédio de empresa comercial exportadora, em nome de quem será
reconhecida a redução do imposto, nas condições fixadas em regulamento.
§ 4" A aplicação da redução a que se refere o inciso H não poderá
resultar em pagamento de Imposto de Importação inferior a dois por
cento.
§ 5" A aplicação da redução a que se refere o inciso HI não
poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação inferior à
Tarifa Externa Comum.

§ 6" Os produtos de que tratam os incisos I e H deverão ser
usados no processo produtivo da empresa e, adicionalmente, quanto
ao inciso I, compor o seu ativo permanente, vedada, em ambos os
casos, a revenda, exceto nas condições fixadas em regulamento.
§ 7" Não se aplica aos produtos importados nos termos do
inciso IH o disposto no art. 11 do Decreto-Lei n" 37, de 1966,
ressalvadas as importações realizadas por empresas comerciais exportadoras nas condições do § 3" deste artigo, quando a transferência
de propriedade não for feita à respectiva empresa montadora ou
fabricante nacional.
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§ 8Q Não se aplica aos produtos importados nos termos deste
artigo o disposto no Decreto-Lei n? 666, de 2 de julho de 1969.
§ 9' São asseguradas, na isenção a que se refere o inciso IV, a
manutenção e a utilização dos créditos relativos a matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, efetivamente
empregados na industrialização dos bens referidos.
§ 10. O valor do imposto que deixar de ser pago em virtude da
isenção de que trata o inciso VIU não poderá ser distribuído aos sócios
e constituirá reserva de capital da pessoa jurídica, que somente
poderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou aumento do capital
social.

§ 11. Para os fins do parágrafo anterior, serão consideradas
também como distribuição do valor do imposto:
a) a restituição de capital aos sócios, em casos de redução do
capital social, até o montante do aumento com incorporação da
reserva;

b) a partilha do acervo líquido da sociedade dissolvida, até o
valor do saldo da reserva de capitaL

§ 12. A inobservância do disposto nos §§ 10 e 11 importa perda
da isenção e obrigação de recolher, com relação à importância distribuída, o imposto que a pessoa jurídica tiver deixado de pagar, acrescido de multa e juros moratórios.
§ 13. O valor da isenção de que trata o inciso VIU, lançado em
contrapartida à conta de reserva de capital nos termos deste artigo,
não será dedutível na determinação do lucro real.
§ 14. A utilização dos créditos de que trata o inciso IX será
efetivada na forma que dispuser o regulamento.
Art. 2' Para os efeitos do art. 1Q, o Poder Executivo poderá
estabelecer proporção entre:
I - o valor total FOB das importações de matérias-primas e
dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § 1Q do artigo anterior,
procedentes e originárias de paises-membros do Mercosul, adicionadas às realizadas nas condições previstas nos incisos U e UI do mesmo
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artigo, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em período
a ser determinado, por empresa;
II - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricados no País, e o valor total FüB das
importações dos mesmos produtos realizadas nas condições previstas
no mesmo inciso, em período a ser determinado, por empresa;
III - o valor total das aquisições de cada matéria-prima, produzida no País, e o valor total FüB das importações das mesmas
matérias-primas, realizadas nas condições previstas no inciso II do
artigo anterior, em período a ser determinado, por empresa;
IV - o valor total FüB das importações dos produtos relacionados no inciso II do artigo anterior, realizadas nas condições previstas no mesmo inciso e o valor das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa.
§ l' Com o objetivo de evitar concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
dos produtos relacionados nos incisos I e II do artigo anterior, nas
condições estabelecidas nestes mesmos incisos.
§ 2' Entende-se, como exportações líquidas, o valor FüB das
exportações dos produtos relacionados no § 2' do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:

a) O valor FüB das importações realizadas sob o regime de
drawback;
b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou representante no exterior.
§ 3' No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.
§ 4' Para as empresas que venham a se instalar nas regiões
indicadas no § l' do artigo anterior, para as linhas de produção novas
e completas, onde se verifique acréscimo da capacidade instalada, e
para as fábricas novas de empresas já instaladas no País, definidas
em regulamento, o prazo para o atendimento das proporções a que se
refere este artigo é de até cinco anos, contado a partir da data do
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primeiro desembaraço aduaneiro dos produtos relacionados nos incisos H e IH do artigo anterior.
Art. 3' Para os efeitos dos arts. 2' e 4', serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
ou a representante no exterior, as:

I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei n? 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora;
H tegrais.

exportações realizadas por intermédio de subsidiárias in-

Art. 4' Serão computadas adicionalmente como exportações líquidas os valores correspondentes a:
I - quarenta por cento sobre o valor FOB da exportação dos
produtos de fabricação própria, relacionados nas alíneas a a h do § l'
do artigo 1';
H - duzentos por cento do valor das máquinas, equipamentos,
inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes,
instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade,
novos, bem como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição,
fabricados no País e incorporados ao ativo permanente das empresas;

HI - 150% do valor FOB da importação de ferramentais para
prensagem a frio de chapas metálicas, novos, bem como seus acessorios e sobressalentes, incorporados ao ativo permanente das empresas;
IV - cem por cento dos gastos em especialização e treinamento
de mão-de-obra vinculada à produção dos bens relacionados nas
alíneas a a h do § l' do art. 1';
V - cem por cento dos gastos realizados em construção civil,
terrenos e edificações destinadas à produção dos bens relacionados
nas alíneas a a h do § l' do art. 1';
VI - investimentos efetivamente realizados em desenvolvimento tecnológico no País, nos limites fixados em regulamento.
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Art. 5º Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão as regras definidas em regulamento.
Art. 6º As empresas fabricantes dos produtos referidos na alíneah do § 1º do art. 1º, que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instaladas no País, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § 1º do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativo àqueles produtos, desde que a exportação tenha sido intermediada pela montadora,
Art. 7º O Poder Executivo poderá estabelecer, para as empresas
referidas no § F do art. 1º, em cuja produção forem utilizados insumos
importados, relacionados no inciso II do mesmo artigo, índice médio
de nacionalização anual, decorrente de compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.
§ 1º O índice médio de nacionalização anual será uma proporção entre o valor das partes, peças, componentes, conjuntos, subconjuntos e matérias-primas produzidos no País e a soma do valor destes
produtos produzidos no País com o valor FOB das importações destes
produtos, deduzidos os ímpostos e o valor das importações realizadas
sob o regime de drawback utilizados na produção global das empresas, em cada ano-calendário.
§ 2º Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas, definidas em regulamento, o índice de que trata este
artigo deverá ser atendido no prazo de até quatro anos, conforme
dispuser o regulamento, sendo que o primeiro ano será considerado
a partir da data de início da produção dos referidos produtos, até 31
de dezembro do ano subseqüente, findo o qual se utilizará o critério
do ano-calendário.

Art. 8" O comércio realizado no âmbito do Mercosul, dos produtos relacionados no art. 1Q, obedecerá às regras específicas aplicáveis.
Art. 9º O disposto nos artigos anteriores .somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação, celebrados nos termos dos Decretos-Leis nOs 1.219, de 15 de maio de 1972,
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e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 10. A autorização de importação e o desembaraço aduaneiro dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § 1º do art. 1º são
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo das demais exigências legais e regulamentares:
I -

Certificado de Adequação à legislação nacional de trânsito;

II - Certificado de Adequação às. normas ambientais contidas
na Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993.
§ 1º Os certificados de adequação de que tratam os incisos I e
II serão expedidos, segundo as normas emanadas do Conselho N acionaI de Trânsito (Contran) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama).
§ 2º As adequações necessárias à emissão dos certificados serão
realizadas na origem.
§ 3º Sem prejuízo da apresentação do certificado de que trata o
inciso I, a adequação de cada veículo à legislação nacional de trânsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.
Art. 11. O Poder Executivo poderá conceder, para as empresas
referidas no § 1º do art. 1º, nas condições fixadas em regulamento,
com vigência de 1º de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2010, os
seguintes benefícios:
I - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente na importação de máquinas, equipamentos, inclusive
de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos
e aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, bem como
os respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
II - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente na importação de matérias-primas, partes, peças,
componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-acabados
- e pneumáticos;
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III - redução de até 2_5% do Im?osto sobre Produtos Industrializados incidente nadaqUlsb,çalo de matenas-pnmas, produtos mtermediários e matenms e em a agem,
IV - extensão dos benefícios de que tratam os incisos IV, VI,
VII, VIII e IX do art. 1'.

Art. 12. Farão jus aos benefícios desta medida provisória os
empreendimentos habilitados pelo Poder Executivo até 31 de março
de 1997.
Parágrafo único. Para os empreendimentos que tenham como
bjetivo a fabricação dos produtos relacionados naalínea h do art. 1',
~ data limite para a habilitação será 31 de março de 1998.
Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se referem os artigos
anteriores. bem como os mecanismos de controle necessários à verificação do cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Parágrafo único. O reconhecimento dos benefícios de que trata
esta medida provisória estará condicionado à apresentação da habilitação mencionada no caput deste artigo.

Art. 14. A inobservância das proporções, dos limites e do índice
a que se referem os arts. 2' e 7' estará sujeita a multa de:
I - setenta por cento incidente sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1', que
contribuir para o descumprimento da proporção a que se refere o
inciso II do art. 2';
II - setenta por cento incidente sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1', que
exceder os limites adicionais a que se refere o § 1Q do art. 2º;
III - sessenta por cento incidente sobre o valor FOB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. 1', que exceder a proporção a que se refere o inciso III
do art. 2 9 ;
IV - sessenta por cento incidente sobre o valor FOB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
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inciso II do art. la, que exceder os limites adicionais a que se refere o
§ 1· do art. 2·;
V - setenta por cento incidente sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso II do art. 1", que
concorrer para o descumprimento do índice a que se refere o caput do
art.7!!;
VI - 120% incidente sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas nos incisos II e III do art. 1", que
exceder a proporção a que se refere o inciso I do art. 2·;
VII - setenta por cento incidente sobre o valor FOB das importações dos produtos relacionados no inciso II do art. 1·, realizadas nas
condições previstas no mesmo inciso, que exceder a proporção a que
se refere o inciso IV do art. 2"Parágrafo único. O produto da arrecadação das multas a que se
refere este artigo será recolhido ao Tesouro Nacional.
Art. 15. O tratamento fiscal previsto nesta media provisória:
I - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais;
II - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros da
mesma natureza e com aqueles previstos na legislação da Zona
Franca de Manaus, das Áreas de Livre Comércio, da Amazônia
Ocidental, do Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor) e do Fundo
de Investimentos da Amazônia (Finam).
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, lS de dezembro de 1996; 175· da Independência e lOS·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.533, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Extingue créditos oriundos de contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), no valor e condições
que especifica, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 6~ da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Fica extinto todo e qualquer crédito do Instituto Nacionai do Seguro Social (INSS) oriundo de contribuições sociais por ele
arrecadadas ou decorrente do descumprimento de obrigações acessórias, cujo valor:
I - total das inscrições em Dívida Ativa, efetuadas até 30 de
novembro de 1996, relativamente a um mesmo devedor, seja igualou
inferior a R$ 1.000,00 (mil reais);
II - por lançamento feito até 30 de novembro de 1996, decorrente de notificação ou de auto-de-infração não inscrito em Dívida
Ativa, seja igualou inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais).
Parágrafo único. Os valores previstos neste artigo referem-se ao
montante dos créditos atualizados em 1" de dezembro de 1996, inclusive com todos os acréscimos legais incidentes.
Art. 2" A extinção de processos judiciais em decorrência da
aplicação desta medida provisória não implicará condenação em
honorários, custas e quaisquer outros ônus de sucumbência contra o
exeqüente, ainda que tenham sido oferecidos embargos à execução.

Art. 3" O disposto nesta medida provisória não se aplica aos
créditos incluídos em parcelamento.
Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.534, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o número de Cargos de Direçâo e Funções Gratificadas das Instituições
Federais de Ensino Superior e dos Centros
Federais de Educação Tecnológica, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os Cargos de Direção e as Funções Gratificadas das
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de
Educação Tecnológica observarão, quanto ao número total e classificação, os quantitativos constantes do anexo a esta medida provisória.

Parágrafo único. Os cargos e funções não previstos no anexo
serão extintos após o cumprimento do estabelecido no art. 2' desta
medida provisória.
Art. 2' Ficam os Ministros de Estado da Educação e do Desporto e da Administração Federal e Reforma do Estado autorizados a
expedir ato conjunto de distribuição dos cargos e funções indicados no
caput do artigo anterior, em relação a cada instituição de ensino.
§ 1!:! As nomeações, exonerações e apostilamentos decorrentes
da aplicação do disposto no caput deste artigo serão publicados no
Diário Oficial da União, pelas instituições, no prazo de vinte dias, a
contar da publicação do ato de distribuição dos cargos e funções.

§ 2' No prazo de vinte dias, a contar da efetivação dos atos
mencionados no parágrafo anterior as instituições farão publicar no
Diário Oficial da União, relação nominal dos titulares dos cargos e
funções a que se refere o anexo, indicando, inclusive, o número de
cargos e funções vagos, sua denominação e respectivos níveis.

Art. 3' Nas universidades e nos estabelecimentos isolados de
ensino superior, mantidas pela União, o servidor público designado
reitor ou vice-reitor, diretor ou vice-diretor,pro tempore, cujo exercício

das atribuições implicar deslocamento de sede, poderá ter custeio de
sua estada a partir da posse, na forma de regulamento a ser aprovado
pelo Poder Público.
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Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, igualmente, ao
rvidor designado interventor de instituição de ensino superior,
se
. I
federal ou particu ar.
Art. 4' Ficam excluídos do Quadro II do Anexo I, a que se refere
a alínea b, art. 4' da Lei n' S.670, de 30 de junho de 1993, onze CD-3,
22 CD-4, 33 FG-l, 132 FG-4, 44 FG-5, 55 FG-6, onze FG-7 e 44 FG-S.

Art. 5' Ficam declarados revogados os atos do Poder Executivo
editados até 18 de dezembro de 1996, pertinentes à distribuição de
Cargos de Direção e Funçães Gratificadas das Instituiçães Federais
de F.nsino Superior e Centros Federais de Educação Tecnológica.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Revogam-se o Anexo III à Lei n'' 8.956, de 15 de dezembro de 1994, e o Anexo I à Lei n? 8.957, de 15 de dezembro de 1994.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Luis Carlos Bresser Pereira
ANEXO
(Medida Provisória n" 1.534, de 18 de dezembro de 1996)
Cargos e Funçães das Instituiçães Federais de Ensino Superior
e dos Centros Federais de Educação Tecnológica
Cargo/Função
Cargos de Direção
CD·1
CD·2
CD·g
CD·4
Subtotal
Funções Gratificadas
FG·1
FG·2

Quantitativos

40
205
617
1.481
2.343
4.129
1.119
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CargolFunção

I

Quantitativos

FG-3
FG·4
FG-5
FG·6
FG-7
FG·8
FG-9

901
2.809
1.607
2.012
2.280
457
209
Subtotal

15.523

Total

17.866

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.535, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos
servidores do Banco Central do Brasil. e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1" O quadro de pessoal do Banco Central do Brasil é
formado pela Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil,
composta por cargos de Analista do Banco Central do Brasil, de nível
superior, e por cargos de Técnico de Suporte do Banco Central do
Brasil, de nível médio, e pela Carreira Jurídica do Banco Central do
Brasil, composta por cargos de Procurador do Banco Central do
Brasil, de nível superior.
Parágrafo único. O quantitativo de cargos de que trata o caput
é o constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2º Não se aplica o instituto da redistribuição aos servidores
do Banco Central do Brasil e para o Banco Central do Brasil.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6693-6964, dez. l~~b

6709
CAPÍTULO II
Das Atribuições

Art. 3" São atribuições do cargo de Analista do Banco Central
do Brasil:
I _ formulação e implementação de planos, programas e pro'etos de gestão das reservas internacionais, das dívidas públicas
lnterna e externa, da política monetária, da emissão de moeda e
papel-moeda;
II - regulação e fiscalização do Sistema Financeiro;

III - estudos e pesquisas relacionados com as políticas econômicas adotadas e ao acompanhamento do balanço de pagamentos e
do desempenho das instituições financeiras autorizadas a funcionar
no País;
IV - atuação em todas as atividades vinculadas às competências legais do Banco Central do Brasil;
V - representação da autarquia junto a órgãos governamentais e instituições internacionais;
VI - atividades de natureza organizacional e outras a elas
relacionadas.
Art. 4" São atribuíções do cargo de Procurador do Banco Central do Brasil:
I - as pertinentes ao procuratório judicial e extrajudicial e à
defesa dos interesses do Banco Centro do Brasil, em juízo e fora dele;
II - consultoria e assessoramento jurídicos, e todas as demais
próprias da profissão de advogado.
Art. 5" São atribuições do cargo de Técnico de Suporte do Banco
Central do Brasil:
I - suporte e apoio técnico e administrativo às atividades dos
Analistas e Procuradores do Banco Centro do Brasil;
II - operação do complexo computacional e da Rede de Teleprocessamento do Banco Central (Sisbacen);
III - suporte e apoio à distribuição de moeda e papel-moeda
ao sistema bancário;
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IV - supervisão da execução de atividades de suporte e apoio
técnico terceirizadas;
V - levantamento e organização de dados vinculados aos
sistemas. de operações, controle e gestão especializada exercida pelo
Banco Central do Brasil e outras de apoio técnico especializado;
VI - atividades de suporte e apoio técnico que, por envolverem
sigilo e segurança do sistema financeiro, não possam ser terceiriza,
das;
VII - operação de máquinas em geral e as especiais destinadas
aos serviços do meio circulante.
CAPÍTULO III
Do Ingresso
Art. 6' O ingresso no quadro de pessoal do Banco Central do
Brasil far-se-á mediante concurso público específico, de provas ou de
provas e títulos, no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo.
§ 1º O concurso público a que se refere este artigo realizar-se-á
em duas etapas, ambas de caráter eliminatório, compreendendo a
primeira o exame de conhecimentos específicos, e a segunda programa de capacitação.

§ 2' Para os cargos de nível superior, além do exame de conhecimentos específicos, será obrigatória a realização de prova de títulos.
§ 3' O Banco Central do Brasil manterá políticas próprias de
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, cabendo à sua diretoria definir normas específicas e os pré-requisitos de formação e
titulação especializada a serem exigidos nos concursos de ingresso,
observadas as diretrizes do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.
CAPÍTULO IV
Do Desenvolvimento
Art. 7' O desenvolvimento do servidor em cada uma das carreiras de que trata o art. 1º ocorrerá mediante progressão funcional e
promoção.
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§ 1º Progressão funcional é a passagem do servidor para o
adrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
~lasse, observado o interstício de 730 dias, redutível, mediante procesSO de avaliação de desempenho em até 182 dias, exceto Odo padrão
I da classe D dos cargos das Carreiras de Especialista e Jurídica do
Banco Central do Brasil.
§ 2º Promoção é a passagem do servidor do último padrão de
uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior, mediante processo especial de avaliação de desempenho, observado o
interstício mínimo de 365 dias.
§ 3º Observadas as diretrizes do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, o Banco Central do Brasil baixará
instruções sobre as sistemáticas de avaliação de desempenho de que
trata este artigo.

CAPÍTULO V
Dos Vencimentos e das Gratificações

Art. 8" A estrutura das carreiras e a tabela de vencimentos dos
servidores do Banco Central do Brasil são as constantes do Anexo II
desta medida provisória.
Art. 9º Os vencimentos dos cargos da Carreira Jurídica e de
Especialista da Banco Central do Brasil constituem-se exclusivamente de vencimento básico, Gratificação de Qualificação (GQ) e Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), não se lhes aplicando
as vantagens de que tratam a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de
1992, e prevista no art. 1º, inciso I, e § do Decreto-Lei n" 2.333, de 11
de junho de 1987.
Art. 10. Fica instituída a Gratificação de Qualificação (GQ), em
percentual incidente sobre o vencimento básico do servidor, observado o seguinte:
I -

Analista e Procurador do Banco Central do Brasil:

a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação Básica de Especialista do Banco Central do
Brasil ou de Aperfeiçoamento de Procuradores, em nivel básico;
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b) de quinze por cento aos servidores que concluírem com aproveitamento, os cursos de formação para Gestão do Banco Central do
Brasil, em Nível de Gestão Tática, Formação Plena de Especialistas
do Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento de Procuradores, em
nível pleno, de pós-graduação lato sensu, com pelo menos trezentas e
sessenta horas-aula, ou de mestrado, até o máximo de trinta por cento
do quadro de pessoal de nível superior;
c) de trinta por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
os cursos de Formação para Gestão do Banco Central do Brasil, em
Nível de Gestão Estratégica, Formação Sênior de Especialistas do
Banco Central do Brasil, Aperfeiçoamento Sênior de Procuradores,
ou de doutorado, até o máximo de quinze por cento do quadro de
pessoal de nível superior;
II - Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil:
a) de cinco por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de formação básica de Técnico de Suporte;
b) de dez por cento aos que concluírem, com aproveitamento,
curso de Supervisão de Atividade de Suporte, ou profissionalizante
em nível de 2Q grau de escolaridade, até o máximo de cinqüenta por
cento do quadro de pessoal do cargo.
§ 1Q A Diretoria do Banco Central do Brasil baixará instruções
sobre:
a) os critérios de participação nos cursos de que tratam os incisos
I e II deste artigo, a quantidade de oportunidades, as áreas de
formação, bem como o enquadramento dos servidores na gratificação,
considerados o exercício de funções e a participação nos programas
de pesquisa, formação, desenvolvimento e de especialização lato e
estricto sensu, promovidos ou patrocinados pelo Banco, inclusive
anteriormente à edição desta medida provisória;
b) a distribuição dos quantitativos da GQ, segundo as necessidades de cada área do Banco Central do Brasil.
§ 2' Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos neste artigo.
Art. 11. Fica criada a Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC), nos percentuais e gradações constantes do Anexo lII.
§ 1Q O percentual da GABC para o servidor do padrão I da classe
D dos cargos de Analista e de Procurador do Banco Central do Brasil
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rá de trinta e cinco por cento, podendo se ampliado para cinqüenta
secinco por cento a partir do 366Q dia de exercício, mediante avaliação
de desempenho vinculada ao estágio probatório.
§ 2Q OS percentuais a que se refere o caput poderão ser acrescidos de até 10 pontos percentuais, nas condições a serem fixadas pela
Diretoria do B~~co Central do Brasil, enquanto estiver o servidor em
exercício de atividades:
a) externas de fiscalização do sistema financeiro nacional, inclusive de câmbio;
b) que importem risco de quebra de caixa;
c) que requeiram profissionalização específica.
Art. 12. Observado o disposto no art. 62 da Lei n? 8.112, de 11
de dezembro de 1990, ficam criadas funções de confiança denominadas Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC), de exercício
privativo por servidores ativos da autarquia, no quantitativo, valores
e distribuição previstos na forma constante do Anexo IV desta medida
provisória.
§ 1" O servidor investido em FCBC perceberá os vencimentos
do cargo efetivo, acrescidos do valor da função para a qual foi designado.
§ 2º O servidor que perceber décimos incorporados e enquanto
no exercício de função comissionada fará jus, além da remuneração
do cargo efetivo:
a) a vinte e cinco por cento da retribuição da função, se essa
retribuição for igualou inferior à soma dos décimos incorporados;
b) à diferença entre a retribuição da função e a soma das parcelas
incorporadas, acrescida de vinte e cinco por cento da soma das
parcelas incorporadas, na hipótese de o valor da função ser superior
à soma dos décimos.
§ 3Q Em decorrência do disposto no caput deste artigo, ficam
extintas, com suas denominações e níveis, as funções comissionadas
até então vigentes no Banco Central do Brasil, no quantitativo constante do Anexo IV desta medida provisória.
§ 4Q As funções comissionadas percebidas por servidores do
Banco Central do Brasil anteriormente à vigência desta medida
provisória serão incorporadas, observadosos valores equivalentes aos
percentuais constantes da tabela de correlação conforme Anexo VII,
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gerando efeitos financeiros somente a partir de 1· de dezembro de
1996.
§ 5· A Diretoria do Banco Central do Brasil disporá sobre a
realocação dos quantitativos e a distribuição das FCBC dentro da
estrutura organizacional, observados 08 níveis hierárquicos, os valo.
res de retribuição correspondentes e o respectivo custo global estabelecidos no Anexo IV.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais
Art. 13. São de Natureza Especial os cargos de Presidente e de
Diretor do Banco Central do Brasil, COm a remuneração determinada
na forma do Anexo V desta medida provisória.
Art. 14. São mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram sob o
Regime Geral da Previdência Social até 31 de dezembro de 1990.
Art. 15. O Banco Central do Brasil poderá manter sistema de
assistência à saúde dos seus servidores ativos, inativos e pensionistas, mediante dotações orçamentárias da autarquia e contribuição
mensal dos participantes.
§ 1· A contribuição mensal do servidor ativo, inativo e pensionista corresponde a um por cento de sua remuneração, inclusive o
adicional por tempo de serviço, e a contribuição relativa aos depeno
dentes não presumidos será de um a três por cento daquela remuneração.
§ 2· A Diretoria do Banco Central do Brasil definirá as normas
para funcionamento do sistema de assistência à saúde a que se refere
este artigo.

Art. 16. O Banco Central do Brasil observará, para efeito de
calendário de trabalho de seus servidores, os dias de funcionamento
do Sistema Financeiro Nacional.
Art. 17. Além dos deveres e das proibições previstos na Lei n'
8.112, de 1990, aplicam-se aos servidores em efetivo exercício no
Banco Central do Brasil:
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I - o dever de manter sigilo sobre as operações ativas e passivas e serviços prestados pelas instituições financeiras (sigilo bancário), de que tiverem conhecimento em razão do cargo ou da função;

II -

as seguintes proibições:

a) prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade é controlada ou fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, salvo
os casos de designação específica;

b) firmar ou manter contrato com instituição financeira pública
ou privada, bem assim com instituiçõés autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, em condições mais vantajosas que as usualmente ofertadas aos demais clientes.

§ 1· A inobservância ao dever previsto no inciso I é considerada
falta grave, sujeitando o infrator à pena de demissãoou de cassação
de aposentadoria ou disponibilidade, de que tratam os arts. 132 e 134
da Lei n" 8.112, de 1990.

§ 2· As infrações às proibições estabelecidas no inciso II são
punidas com a pena de advertência ou de suspensão, conforme os arts.
129, 130 e seu § 2·, da Lei n? 8.112, de 1990.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Transitórias
Art. 18. A partir de 1· de dezembro de 1996, os ocupantes dos
cargos de Técnico do Banco Central e de Auxiliar são enquadrados,
respectivamente, nos cargos de Analista e de Técnico de Suporte da
Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil e os do cargo de
Procurador do Banco Central do Brasil são enquadrados no cargo de
Procurador da Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil, observado o posicionamento constante do Anexo VI.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes
dos cargos em extinção dos anteriores Planos de Cargos e Salários do
Banco Central do Brasil.
Art. 19. Os vencimentos pagos pelo Banco Central do Brasil a
seus servidores no período de lº dejaneiro de 1991 até 30 de novembro
de 1996, quando excedam os valores dos vencimentos devidos aos
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servidores do Plano de Classificação de Cargos (PCC) de que trata a
Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão consideradas como pro
labore facto, sendo as diferenças computadas apenas para apuração
dos novos vencimentos nas carreiras do Banco Central do Brasil
estabelecidas nesta medida provisória.
§ 1º O servidor poderá requerer até 31 de janeiro de 1997, sob
pena de decadência, revisão dos valores recebidos conforme previsto
no caput quando, para efeito de acerto de contas, seus pagamentos,
direitos e obrigações serão revistos segundo a tabela de vencimentos
aplicada aos servidores do PCC, devendo, se for o caso, O débito
verificado ser quitado de forma definitiva, tanto pelo servidor quanto
pelo Banco Central do Brasil na forma da legislação em vigor.

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica aos pagamentos decorrentes de decisão judicial, provisória ou definitiva, das quais
caiba recurso ou ação rescisória ou de decisão liminar ou de sentença
posterionnente cassada ou revista.
Art. 20. Se do enquadramento nas carreiras constantes desta
medida provisória ou da aplicação da tabela de retribuição dos cargos
de Natureza Especial aos atuais dirigentes, enquanto investidos na
função, resultarem valores inferiores aos anteriormente percebidos,
a diferença será paga como vantagem pessoal nominalmente identificada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geral ou
antecipação de reajustes de vencimento.
Art. 21. O Banco Central do Brasil, até 30 de junho de 1997,
apurará o valor dos recolhimentos e pagamentos efetuados por uma
ou ambas as partes a título de contribuição para o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS), Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e para entidades de previdência complementar, e os não
recolhidos ao Plano de Seguridade Social do Servidor, para efeito de
acerto de contas entre as instituições e entre estas e o servidor, na
forma que dispuser o regulamento.
§ 1Q Enquanto não for efetuado o acerto de contas a que se refere
o caput, ficam mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos que se aposentaram a partir de 1º
de janeiro de 1991.
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§ 2" Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos empregados
do Banco Central do Brasil, de competência até 31 de dezembro de
1990, atualizados até a data do saque, terão movimentação livre a
partir de 10 dejaneiro de 1997, descontados os saques efetuados após
aquela data;
§ 3" Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores do
Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de
1990, ficarão indisponíveis inclusive para as hipóteses de saques
autorizados com base no art. 20 da Lein? 8.036, de 11 de maio de 1990,
até a completa apuração e acerto de contas de que trata o caput.
Art. 22. O Banco Central do Brasil promoverá o acerto de
contas com as entidades privadas de previdência complementar por
ele patrocinadas relativo a beneficios complementares devidos a
aposentados e pensionistas no Regime Geral de Previdência Social,
na forma da legislação pertinente e de seus normativos internos.
Parágrafo único. Os encargos de que trata este artigo serão
assegurados pelo Banco Central do Brasil e pelas entidades de previdência complementar, na forma da legislação pertinente, devendo ser
transferidos integralmente à entidade de previdência privada, patrocinada pela autarquia e seus servidores, mediante constituição das
reservas necessárias, apuradas atuarialmente.

Art. 23. Os anuênios adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil são transformados em Adicional por Tempo de Serviço,
. conforme disposto no art. 67 da Lei n? 8.112, de 1990.
Art. 24. Os periodos de licenças-prêmio adquiridos pelos servidores do Banco Central do Brasil até 15 de outubro de 1996 poderão
Ser usufruídos, ou contados em dobro para efeito de aposentadoria,
ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento, na forma da
legislação em vigor até aquela data.
Art. 25. Ressalvado o contido no § 1" do art. 21, aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento do
servidor do Banco Central do Brasil regido pela Lei nº 8.112, de 1990,
o disposto nesta medida provisória.
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Art. 26. Os saldos de férias e de abonos-assiduidade, adquiridos
pelos servidores do Banco Central do Brasil até l Q de dezembro de
1996, serão regularizados até 31 de dezembro de 1997.
Art. 27. Ficam criadas, até 31 de dezembro de 1997, quinze
Funções Comissionadas Temporárias, de livre nomeação, a fim de
atender a situações que ponham em risco a execução das atribuições
do Banco Central do Brasil, em decorrência da mudança do regime
jurídico de seus servidores.
Parágrafo único. O valor da retribuição da Função Comissionada Temporária é de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

Art. 28. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Luis Carlos Bresser Pereira

ANEXO I
Quantitativos de Cargos das Carreiras do
Banco Central do Brasil
Carreira

Cargo

Técnico de Suporte do Banco Central
Especialista do Banco Central dó do Brasil
Brasil
Analista do Banco Central do Brasil

Total para a Carreira
Jurídica do Banco Central do Brasil

Total para a Carreira
Total para o Banco Central do
Brasil

Procurador do Banco Central do
Brasil

Servidores

711
5.459
6.170

200
200
6.370
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ANEXOU
1. Quadro de Pessoal - Estrutura e Vencimento
1.1.

Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil
Car go de Analista do Banco Central do Brasil

1.1.1-

Vencimento-Básico
Classe

(VB,)

Padrão

40h semanais
A

B

IV
III
II

I
IV

3.903,30
3.614,10
3.346,20
3.09S,1O

-

2.922,60
2.757,00
2.600,70
2.453,40

III
II

C

I
IV

2.35S,90
2.268,00
2.180,70
2.096,70

III
II

I

D

III
II

2.055,30
2.014,80
1.975,20

I

,

2 C argo de Técnico de Suporte do Banco Central do Bras 1
1.1..
Vencimento-Básico

Classe

Padrão

(VEm)

40h semanais
A

IV
III
II

I
B

IV
III
II

I
C

IV
III
II

I
D

III
II

I

1.120,20
1.087,20
1.045,20
1.005,00
966,30
929,10
884,70
842,40
802,20
763,80
720,30
679,50
640,80
604,50
570,00
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ANEXO II
1. Quadro de Pessoal - Estrutura e Vencimento
1.2. Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil
1 2 1 Cargo de Procurador do Banco Central do Brasil

...

Vencimento-Básico
(VBs)

Padrão

Classe

40h semanais
A

B

IV
III
lI,

3.903,30

I
IV

3.098,10

3.614,10

3.346,20
2.922,60

III
II

2.757,00
2.600,70
2.453,40

I
IV

C

2.358,90
2.268,00

III
II

2.180,70
2.096,70

I
D

III
II

2.055,30
2.014,80
1.975,20

I

ANEXO III
1. Gratificação de Atividade do Banco Central (GABC)
1 1 Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil

Analista do Banco Central do Brasil

Classe

Padrão

A

IV
III
II

I
B

IV
III

11
C

% e Base da

GABC

65%·A-I
65%·A-I

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil
Classe

Padrão

A

IV
III
II

65%-A-I
65%-A-I

75%·B·I
75%-B-I
75%-B-I

I

75%·B·I

IV
III
II

7S%-C-I
75%-C-I
7S%-C-I

I

75%-C-r

I
B

IV
III
II

C

% e Base da

GABC

9O%-A·IV
90%-A·III

SOo/o-A-II
9O%-A-!

90%-B-IV
SOo/o-B-H!

I

9O%-B-II
90%-B·I

IV

90%-C-IV

III

90%-C-I1I

11

9Offo-e-II

I

90%-C-I
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Analista do Banco Central do Brasil
Classe

Padrão

D

1II
II
I
I

%e Base da

GABC
750/0-D·I
75%-D-I

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil

Classe

Padrão

D

1II
II
I

55'f~D-I(I)

% e Base da

GABC
90%-D~III

90%-D-1I
90o/o-D-I

35%-D·1(1}

..

1 2 Carreira Juridica do Banco Central do Brasil..
procurador do Banco Central do Brasil
Classe

A

B

C

D

Padrão

%e Base da
GABC

IV

65o/o-A-I

III

65%-A~I

II

65%-A-I

I

65%-A-I

IV

75%-B-I

III

75%-B-I

II

750/0-B-I

I

75%·B-l

IV

75%-C-I

1II

75o/o-C-I

II

75o/c-C-I

I

75%-C-I

1II

750/0-D-I

II

750/0-D·I

I

55%-D-I(I)

I

35o/~D-I(I)

(1) Conforme disposto no § lI!do art. 11 desta mp.
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ANEXO IV
1. Funções Comissionadas do Banco Central (FCBC) Criadas
Cargos

Nível

Servidores

Vr. Unitário

R$

Total
R$

Direção

FDS-1

Analista

e
Procurador

1-

1.975,20

1.975,20

FDE-1

39

1.876,20

73.171,80

FDE-2

46

1.678,80

77.224,80

FDT-1

246

1.086,30

267.229,80

FDO-1

531

987,60

524.415,60

Assessoramento

FCA-1

11

1.876,20

20.638,20

FCA-2

39

1.678,80

65.473,20

FCA-3

17

1.086,30

18.467,10

FCA-4

112

987,60

110.611,20

FCA-5

229

592,50

135.682,50

Total

1.271

-

1.294.889,40

Suporte
Técnico
de
Suporte

FST-1

12

354,90

4.258,80

FST-2

96

213,00

20.448,00

FST-3

56

177,30

9.928,80

Total

164

TOTAL

1.435

-

34.635,60
1.329.525,00
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2. Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil Extintas
Cargos

Técnico
e

Procurador

Nível

AP01
AP03
AP04
AP06
AP08
AP 13
AP 15
AP16
AP18
AP20
AP23

1
44
85
186
217
922·
115
976
150
713
289

2.218,50
1.941,38
1.830,38
1.331,25

1.109,25
776,63
554,63
444,00
333,00
277,50
222,00

-

3.698

Total

Auxiliar

Vr. Unitário
R$

Servidores

AP83
AP85
AP86
AP88
AP89

11
102
56
162
132

Total
Adicional Especial

TOTAL

222,00

Total
R$

2.218,50
85.420,72
155.582,30
247.612,50
240.707,25
716.052,86
63.782,45
433.344,00
49.950,00
197.857,50
64.158,00
2.256.686,08

83,25

2.442,00
16.983,00
7.770,00
17.982,00
10.989,00

463

-

56.166,00

238

-

185.353,14

4.399

-

2.498.205,22

166,50

138,75
111,00

ANEXO V

Cargos de Natureza Especial
Nível

Servidores

Valor Unitário
R$

Total
R$

Presidente

1

8.000,00

8.000,00

Diretor

8

8.000,00

64.000,00

TOTAL

9

-

72.000,00
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ANEXO VI
Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
Cargo extinto
Referência
Carreira
A
B
C
D

..

·E

F
G
H

Auxiliar

I

I
J
L
M
N
O

Técnico de Suporte do Banco Central do Brasil
Servidores
Classe
Padrão
IV
III
11
I

-

B

IV
III
11
I

3
106
306
176

C

IV
III
11
I

78
16
9
7

D

III
11
I

6
2
2

A

-

P

711

Total para a Carreira/Cargo

Cargo extinto
Referência
Carreira
A
B
C
D

Analista do Banco Central do Brasil
Padrão
Servidores

Classe
A

IV
III
11
I

67
30
80
473

B

IV
III
11
I

602
487
471
202

C

IV
III
11
I

74
196
868
672

D

III
11
I

138
445
278

E

F
Técnica

G
H

I
J
L
M
N
O

P
Total para a Carreira/Cargo

5.073
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ANEXO VI
Posicionamento para Enquadramento nas Carreiras
Procuradordo Banco Central do Brasil
Classe
Padrão
Servidores

Cargo extinto

Carreira

Referência

A

11
I

25

B

IV
III
11
I

20
16
4
13

C

IV
III
11
I

D

III
11
I

-

-

F
G
H

I
J
L
M
N
O

P
Total para a Carreira/Cargo
Total para o Banco Central do Brasil

-4

III

A

E

Procurador

4

IV

B
C
D

46
15
150
5.934

..

ANEXO VII
Funções Comissionadas do Banco Central do Brasil
Estruturas Extintas
Equivalência para Efeito de Incorporação de Décimos
Estrutura
Crlada
(Equivalência)

100% FCA-l
100% FCA-2
100% FCA-3
15%FCA-4

Estruturas Extintas

(Código)
003034,003026,052434,100439,440035,937983,999008
006033,100463,445045,446041,780049
013064,100498,101494,449067,781061,909939,952001,953970,
966894
613673
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Estrutura
Criada
(Equivalência)

Estruturas Extintas
(Código)

601624,602620,603627,605620,606626,607622,608629,609722,614645,
615625,616680,617628,618624,619620,620688,621641,631175,640190,
641219,642215,643211,644218
032310,033324,034320,035335,036340,038342,039357,302660,302732,
2ü%FCA-4
350699,353701,520233,521230,919845,972894
22,50% FCA-4 604623
019097,020192,020109,020206,071633,080594, 081590, 085561, 100595,
110590, 111597, 113590, 114596, 115592,120596, 121592, 122599,123595,
124591,125598,126594,127598,128597, 130591140597,141593,142590,
143596,144592,145599,146595,147591,200590,200638,201634, 202630,
25% FCA-4
203599,203637,204595,204633,205591,205630,206598,207594,208590,
209597,210595,211591,300691,301566,303690,500208,502200,503207,
505200,506206,507202,508209,509205,510203,914002,914797,917893,
922005,923869,924865,925004,926841,927864,928887,929867,930008,
932841,942839,961000,969869,970832,993000,997005
495182,496189,600628,605573,611620,612677,630179,795208,
3ü%FCA-4
796182
018082,018155,018163,021083,031313,061506,061530,070602,071609,
072605,080560,083593,087564, 100560, 110531,111562,112569,113565,
114561,115568,120561,121568,122564,123560, 124567, 125563, 126560,
127566,130567,140562,141569,142565,143561,144568, 145564, 146560,
40% FCA·4
147567,200565,201561,201600,202568,202592, 202606, 203564, 204560,
350664,426164,428167,472166,473162,480169,482161,483168,484164,
486167,487163,488160,489166,491160,492167,493163,501204,915920,
918890,940909,967912,979880,980870,981001,982881,983888,985880,
986003,987883,991872,994006
Sü%FCA·4
110566,429155,470155, 790168,791164, 792152,793159,916897
52,50% FCA-4 610623
011061,012068,016071,017086,019186,019178,070505,101508,110507,
111503,112500,113506,114502,115509, 121509,122505,123501, 124508,
125504,126500,127507,128503, 130508,140503, 141500,142506, 143502,
70% FCA-4
144509,145505,146501,200506,200530,201502,201537,201596,202509,
202533,203505,203530,204501,466131,481165,973815,975940,977942,
978949,984914,112593,425133,460133,461130,462136, 463132,464139,
465135
009059,009113,009121,100501,450081,451088,453080, 457086, 459089,
100%FCA-4
908860,910945,911976,912980,913979,988936,989932
001023,002020,003018,002011,004030,051438,053430,054437,064467,
401030,403032,404039,405035,406031,407038,408034,409030,750034,
100% FDE-l
898007,934992,935999,954993,962007,963992,964000,965987,974994,
976997,990981
18,75% FCA-4
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Estrutura

Criada
(Equivalência)

lOO%FDE-2

100% FDQ-l

100% FDS-l

100% FDT-l
37,5% FST-l
50% FST-l
52,5% FST-l
70% FST-l
100% FST-l

'100% FST-2
75%FST-3

100%FST-3

Estruturas Extintas
(Código)

005037,061468,062464,063460,405043,409049, 751049,899003,900974,
901970,902977,903000,905976,906972,907979,996009
008052,008214,010057,010065,014133,014141,014079,015075,015130,
015148,060500,062502,063509,082562,082597, 083569, 084565, 086568,
088560,416088,417084,418080,420131,421138,422134,424137,427136,
427160,440086,452084,454087,455083,458082, 760137, 761133,904945,
943940,949930,946001,947954,948004,956945, 957941, 958948,959944,
960942,968900,971901,992968,995002
001015,050407,051403,400017,938009
007048,061492,062499,063495,081566,414069,413062,423130, 755060,
936979,944980,945978
043370,044385,300730,301698,301736,302694,609676,834882,840890,
920819,921815,931810
037345,300667,300705,301663,303666,350737,351709,352691,354694,
817880,832880,933830,951811,955809
350702,833886
070700,939820,941824
040312,070637,810835,950858
070661,084590,355690,813850,815853,820857,821853,830852
665878
041343,042366,071668,200603,351695,353698,816868,825867

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.536, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 1996 (*)
Reduz o Imposto de Importação para os
produtos que especifica e dá outras prouidêncuis.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
(*) Retificada no DO de 20.12.1996 (pág. 7016 desta obra).
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Art. 1" Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até 31 de dezembro de 1999:
I - redução de noventa por cento do Imposto de Importação
incidente sobre máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos
acessórios, sobressalentes e peças de reposição;
U - redução de até noventa por cento do Imposto de Importação incidente sobre matérias-primas, partes, peças, componentes,
conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos;
e
lU - redução de até cinqüenta por cento do Imposto de Importação incidente sobre os produtos relacionados nas alíneas a a c do §
1Q deste artigo.
§ F O disposto nos incisos I e II aplica-se exclusivamente às
empresas montadoras e aos fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto
de três todas ou mais e jipes;
b) caminhonetas, furgões, pick-ups e veículos automotores, de
quatro rodas ou mais, para transporte de mercadorias de capacidade
máxima de carga não superior a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias
de capacidade de carga igualou superior a quatro toneladas, veículos
terrestres para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;

e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;

fJ carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de
mercadorias; e
h) partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos
acabados e semi-acabados - e pneumáticos, destinados aos produtos
relacionados nesta e nas alíneas anteriores.
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§ 2. O disposto no inciso III aplica-se exclusivamente às importações realizadas diretamente pelas empresas montadoras e fabriantes nacionais dos produtos nele referidos, ou indiretamente, por
~ntermédio de empresa comercial exportadora, em nome de quem será
~econhecida a redução do imposto, nas condições fixadas em regulaw ento.
§ 3. A aplicação da redução a que se referem os incisos I e II não
poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação inferior a
dois por cento.
§ 4· A aplicação da redução a que se refere o inciso III deste
artigo não poderá resultar em pagamento de Imposto de Importação
inferior à Tarifa Externa Comum.
§ 5. Os produtos de que tratam os incisos I e II do caput deste
artigo deverão ser usados no processo produtivo da empresa e, adicionalmente, quanto ao inciso I, compor o seu ativo permanente,
vedada, em ambos os casos, a revenda, exceto nas condições fixadas
em regulamento.
§ 6· Não se aplica aos produtos importados nos termos deste
artigo o disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei n" 37, de 18 de
novembro de 1966.
§ 7· Não se aplica aos produtos importados nos termos do inciso
III o disposto no art. 11 do Decreto-Lei n" 37, de 1966, ressalvadas as
importações realizadas por empresas comerciais exportadoras nas
condições do § 2· deste artigo, quando a transferência de propriedade
não for feita à respectiva empresa montadora ou fabricante nacional.
§ 8· Não se aplica aos produtos importados nos termos dos
incisos I, II e III o disposto no Decreto-Lei n· 666, de 2 de julho de
1969.
Art. 2· O Poder Executivo poderá estabelecer a proporção entre:

I - o valor total FOB das importações de matérias-primas e
dos produtos relacionados nas alíneas a a h do § 1· do artigo anterior,
procedentes e originárias de países-membros do Mercosul, adicionadas às realizadas nas condições previstas nos incisos II e III do artigo
anterior, e o valor total das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa;
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II - o valor das aquisições dos produtos relacionados no inciso
I do artigo anterior, fabricado no País, e o valor total FOB das
importações dos mesmos produtos realizadas nas condições previstas
no mesmo inciso, em penado a ser determinado, por empresa;
III - o valor total das aquisições de cada matéria-prima, produzida no País, e o valor total FOB das importações das mesmas
matérias-primas, realizadas nas condições previstas no inciso II do
artigo anterior, em período a ser determinado, por empresa; e
IV - o valor total FOB das importações dos produtos relacionados no inciso II do artigo anterior, realizadas nas condições previstas no mesmo inciso e o valor das exportações líquidas realizadas, em
período a ser determinado, por empresa.
§ I" Com o objetivo de evitar concentração de importações que
prejudique a produção nacional, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo poderá estabelecer limites adicionais à importação
dos produtos relacionados nos incisos I e II do artigo anterior, nas
condições estabelecidas nestes mesmos incisos.
§ 2" Entende-se, como exportações líquidas, o valor FOB das
exportações dos produtos relacionados no § 1" do artigo anterior,
realizadas em moeda conversível, deduzidos:
a) o valor FOB das importações realizadas sob o regime de
drawback; e
b) o valor da comissão paga ou creditada a agente ou a representante no exterior.

§ 3" No cálculo das exportações líquidas a que se refere este
artigo, não serão consideradas as exportações realizadas sem cobertura cambial.

§ 4" Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas no País, definidas em regulamento, poderá ser estabelecido prazo para o atendimento às proporções a que se refere este artigo,
contado a partir da data do primeiro desembaraço aduaneiro dos
produtos relacionados nos incisos II e III do art. I".
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Art. 3' Para os efeitos dos arts. 2' e 4', serão computadas nas
exportações, deduzido o valor da comissão paga ou creditada a agente
OU a representante no exterior, as:
I - vendas a empresas comerciais exportadoras, inclusive as
constituídas nos termos do Decreto-Lei n' 1.248, de 29 de novembro
de 1972, pelo valor da fatura do fabricante à empresa exportadora; e
U tegrais.

exportações realizadas por intermédio de subsidiárias in-

Art. 4' Poderão ser computadas adicionalmente, como exportações líquidas, nas condições estabelecidas em regulamento, valores
correspondentes:
I - ao valor FüB exportado dos produtos de fabricação própria relacionados nas alíneas a a h do § I' do art. 1';

11 - às máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes, peças de reposição, fabricados no País e incorporados ao ativo permanente das empresas;
UI - ao valor FüB importado de ferramentais para prensagem
a frio de chapas metálicas, novos, bem como seus acessórios, sobressalentes e peças de reposição, incorporados ao ativo permanente das
empresas; e
IV - a investimentos efetivamente realizados em desenvolvimento tecnológico no País, nos limites fixados em regulamento.
Art. 5' Para os fins do disposto nesta medida provisória, serão
considerados os valores em dólares dos Estados Unidos da América,
adotando-se para conversão as regras definidas em regulamento.
Art. 6' As empresas fabricantes dos produtos referidos na alínea h do § I" do art. 1', que exportarem os produtos nela relacionados
para as controladoras ou coligadas de empresas montadoras ou fabricantes, instalados no País, dos produtos relacionados nas alíneas a a
g do § l' do mesmo artigo, poderão transferir para estas o valor das
exportações líquidas relativo àqueles produtos, desde que a exportação tenha sido intermediada pela montadora.
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Art. 7' O Poder Executivo poderá estabelecer, para as empresas
montadoras e fabricantes dos produtos relacionados nas alíneas a a
h do § l' do art. 1', em cuja produção forem utilizados insumos
importados, relacionados no inciso II do mesmo artigo, índice médio
de nacionalização anual, decorrente de compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.
§ l' O índice médio de nacionalização anual será uma proporção entre o valor das partes, peças, componentes, conjuntos, subcon,
juntos e matérias-primas produzidos no País e a soma do valor destes
produtos produzidos no País com o valor FOB das importações destes
produtos, deduzidos os impostos e o valor das importações realizadas
sob o regime de drawback utilizados na produção global das empresas, em cada ano-calendário.

§ 2º Para as empresas que venham a se instalar no País, para
as linhas de produção novas e completas, onde se verifique acréscimo
de capacidade instalada e para as fábricas novas de empresas já
instaladas, definidas em regulamento, o índice de que trata este
artigo deverá ser atendido no prazo de até três anos, conforme
dispuser o regulamento, sendo que o primeiro ano será considerado
a partir da data de início da produção dos referidos produtos, até 31
de dezembro do ano subseqüente, findo o qual se utilizará o critério
do ano calendário.
Art. 8' O comércio realizado no âmbito do Mercosul, dos produtos relacionados no art. 1º, obedecerá às regras específicas aplicáveis.

Art. 9' O disposto nos artigos anteriores somente se aplica às
empresas signatárias de compromissos especiais de exportação, celebrados nos termos dos Decretos-Leis n's 1.219, de 15 de maio de 1972,
e 2.433, de 19 de maio de 1988, após declarado pelo Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, nos termos da legislação pertinente, o encerramento dos respectivos compromissos.
Art. 10. A autorização de importação e o desembaraço aduaneiro dos produtos referidos nas alíneas a a c e g do § l' ao art. l' sâo
condicionados à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo das demais exigências legais e regulamentares:
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I _

Certificado de Adequação à legislação nacional de trânsito;

e
II _ Certificado de Adequação às normas ambientais contidas
na Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993.
§ 1º Os certificados de adequaçâo de que tratam os incisos I e
II serão expedidos, segundo as normas emanadas do Con~elho N.acional de Trãnsito (Contran) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama).
§ 2. As adequações necessárias àemissão dos certificados serão
realizadas na origem.
§ 3º Sem prejuizo da apresentação do certificado de que trata o
inciso I, a adequação de cada veiculo à legislação nacional de trânsito
será comprovada por ocasião do registro, emplacamento e licenciamento.
Art. 11. O Poder Executivo estabelecerá os requisitos para habilitação das empresas ao tratamento a que se referem os artigos
anteriores, bem como os mecanismos de controle necessários à veríficação do fiel cumprimento do disposto nesta medida provisória.
Parágrafo único. O reconhecimento da redução do Imposto de
Importação de que trata o art. 1· estará condicionado à apresentação
da habilitação mencionada no caput deste artigo.
Art. 12. As pessoas juridicas, tributadas com base no lucro real,
poderão promover depreciação acelerada, em valor correspondente à
depreciação normal e sem prejuízo desta, do custo de aquisição ou
construção de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos,
novos, relacionados no anexo à Medida Provisória nº 1.508-12, de 12
de dezembro de 1996, adquiridos entre a data da publicação desta
medida provisória e 31 de dezembro de 1997, utilizados em processo
industrial do adquirente.
§ 1º A parcela de depreciação acelerada constituirá exclusão do
lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
§ 2º A depreciação acumulada não poderá ultrapassar o custo
de aquisição do bem, convertido em quantidade de Ufir, na forma da
legislação pertinente.
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§ 3" A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o
parágrafo anterior, a depreciação normal, registrada na escrituração
comercial, deverá ser adicionada ao lucro liquido para determinar o
lucro real.
§ 4" As disposições deste artigo aplicam-se aos bens nele referidos, objeto de contratos de arrendamento mercantil.

Art. 13. A inobservância ao disposto nas proporções, limites e
índice a que se referem os arts. 2" e 7" estará sujeita a multa de:
I - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. F, que
contribuir para o descumprimento da proporção a que se refere o
inciso II do art. 2";
II - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso I do art. 1", que
exceder os limites adicionais a que se refere o § F do art. 2";
III - sessenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. 1", que exceder a proporção a que se refere o inciso III
do art. 2";
IV - sessenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações de matérias-primas realizadas nas condições previstas no
inciso II do art. 1", que exceder os limites adicionais a que se refere
o § F do art. 2";
V - setenta por cento aplicada sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas no inciso II do art. 1", que
concorrer para o descumprimento do índice a que se refere o caput do
art 72 ;

VI - 120% incidente sobre o valor FOB das importações realizadas nas condições previstas nos incisos II e III do art. 1", que
exceder a proporção a que se refere o inciso I do art. 2"; e
VII - setenta por cento incidente sobre o valor FOB das importações dos produtos relacionados no inciso II do art. 1",realizadas nas
condições previstas no mesmo inciso, que exceder a proporção a que
se refere o inciso IV do art. 2".
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Parágrafo único. O produto da arrecadação das multas a que se
refere este artigo será recolhido ao Tesouro Nacional.
Art. 14. O tratamento fiscal previsto nesta medida provisória:
1 - fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
federais; e
II - não poderá ser usufruído cumulativamente com outros de
mesma natureza.
Art. 15. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para os fins do disposto
nos arts. 56 e 57 da Lei n Q 8.931, de 22 de setembro de 1994.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.483-19, de 29 de novembro de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 18. Revoga-se a Medida Provisória n Q 1.483-19, de 29 de
novembro de 1996.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175 Q da Independência e 108 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luis Carlos Bresser Pereira
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIAW 1.537, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social

(PIS) devida pelas pessoas jurídicas a que se
refere o.li l' do art. 22 da Lei n" 8.212, de 24
dejulho de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. F Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), de que trata o
inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § F do art. 22 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como prejuízo, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;

II - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações
de swap, ainda não liquidadas;

In - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, SO~
ciedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos
e repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais;

c) despesas de cãmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;

e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
IV -

no caso de empresas de seguros privados:

a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios
que houverem sido computados como receitas;
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a) a parcela. dos prêmios destinada à constituição de provisões
ou reservas técnICas;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e
, hadas a parcela das contribuições destinada à constituição de
Jec,
té .
provisões ou reservas ecnicas;

Vl - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.

§ l' É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas na
cessão de créditos e de qualquer despesa administrativa.
§ 2' Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a
ajustes diários, a base de cálculo da contribuição para o PIS é o
resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.
§ 3' As exclusões e deduções previstas neste artigo restringemse a operações autorizadas às empresas ou entidades nele referidas,
desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na
legislação pertinente.

Art. 2' A contribuição de que trata esta medida provisória será
calculada mediante a aplicação da alíquota de 0,75% sobre a base de
cálculo apurada nos termos deste ato.
Art. 3' As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § l' do art. 22 da Lei n?
8.212, de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta
medida provisória.
Art. 4' O pagamento da contribuição apurada de acordo com
esta medida provisória deverá ser efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 5° Ficam convalidados os atos praticados Com base na
Medida Provisória n? 1.485-32, de 29 de novembro de 1996.
Art. 6' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Ficam revogados o art. 5' da Lei nO 7.691, de 15 de
dezembro de 1988, os arts. 1', 2' e 3' da Lei n" 8.398, de? de janeiro
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de 1992, e a Medida Provisória n" 1.485-32, de 29 de novembro de
1996.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan.

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.538, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional (NTN) e sua utilização para aquisição de
bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PNDJ,
instituído pela Lei n!! 8.031, de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n!! S.l77, de 1'! de março
de 1991, e da Lei n' 8.249, de 24 de outubro
de 1991, e altera os arts. 2!.! e 3'1 da Lei n'!
8.249/91.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1" O art. 30 daLein"8.177, de 1"de março de 1991, alterado
pela Lei n" 8.696, de 26 de agosto de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a ser
emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados na
Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com a finalidade
de prover o Tesouro N acionaI de recursos necessários para cobertu-

ra de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para realização
de operações de crédito por antecipação de receita.
§ 1" Além do disposto no caput deste artigo, a NTN poderá
ser emitida no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND), instituído pela Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990, para:
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a) aqutsiçao, pelo alienante, de bens e direitos, com os
recursos recebidos em moeda corrente;

b) permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes.

§ 2' Os recursos em moeda corrente obtidos na forma da
alínea a do parágrafo anterior serão usados para:
a) amortizar a dívida pública mobiliária federal de emissão
do Tesouro Nacional;

b) custear programas e projetos nas áreas da ciência e
tecnología, da saúde, da defesa nacional, da segurança pública e
do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.

§ 3' A NTN poderá ainda ser emitida para troca voluntária
por títulos emitidos em decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa brasileira, para utilização:
a) em projetos voltados a atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de obra
audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da documentação a ela relativa, aprovados pelo Ministério da Cultura;
b) mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura (FNC),
nos termos do inciso XI do art. 5' da Lei n" 8.313, de 23 de
dezembro de 1991.

§ 4' A troca a que se refere o parágrafo anterior será
regulamentada pelo Ministro de Estado da Fazenda, que estabelecerá, inclusive, seu limite anual,»

Art. 2' O art. 2' da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' A NTN será emitida com as seguintes características gerais:
I -

UI -

prazo: até 30 anos;
formas de colocação:

a) oferta pública, com a realização de leilões, podendo Ser
colocada ao par, com ágio ou deságio;
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b) direta, em favor de autarquia, fundação ou empresas
públicas, ou sociedade de economia mista federal, mediante
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não
podendo ser colocada por valor inferior ao par;

c) direta, em favor de interessado, e mediante expressa
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão
para atender ao Programa de Financiamento às Exportações
(Proex), instituído pela Lei nº 8.187, de 1º de junho de 1991; nas
operações de troca por Brazil lniestment Bond (BlB), de que trata
o art. 1Q desta lei; nas operações de troca por bônus previstas nos
acordos de reestruturação da dívida externa e nas operações de
troca por títulos da dívida externa para utilização em projetos de
incentivo ao setor audiovisual brasileiro, e doações ao FNC, de
que trata o art. 30, § 3º, da Lei n? 8.177, de 1º de março de 1991,
em sua atual redação.
§ 2º

.

IV - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada pelo
Banco Central do Brasil.
••........•..••.•..•..•.••..........•..•.••.••..•.••......•••..••.•..•.....•.•.•..•.••..•..•......•.••.•»

Art. 3º O parágrafo único do art. 3º da Lei nº 8.249/91 passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 39

..........•.•....••.•.....•..•....•....••....•..•..•.•.•........•...•.•.••..••.•..

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a
utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de que
trata a Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990."
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.486-34, de 29 de novembro de 1996.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 6º Revoga-se a Medida Provisória nº 1.486-34, de 29 de
novembro de 1996.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.539, DÉ 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a participação-dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Esta medida provisória regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
interação entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7º, inciso XI, da Constituição.
Art. 2º Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de comissão por eles escolhida, a forma de participação
daqueles em seus lucros ou resultados.
§ 1º Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adj etivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguin-

tes critérios e condições:
.
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
b)

programas de metas, resultados e prazos, pactuados previa-

mente.
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§ 2º O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3" Não se equipara a empresa, para os fins desta medida
provisória:
a) à pessoa física;
b)

à

entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:

1. não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
2. aplique integralmente os seus recursos em sua atividade
institucional e no País;
3. destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao público,
em caso de encerramento de suas atividades;
4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais,
comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.
Art. 3º A participação de que trata o art. 2º não substitui ou
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1º Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica
poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas
aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente
medida provisória, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2º É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre.
§ 3º A periodicidade semestral mínima referida no parágrafo
anterior poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro
de 1997, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias ou
previdenciárias.
§ 4º As participações de que trata este artigo serão tributadas
na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
como antecipação do Imposto de Renda devido na declaração de
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rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

Art. 4' Caso a negociação visando à participação nos lucros ou
resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio:
I -

mediação;

II -

arbitragem de ofertas finais;

§ l' Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o
árbitro deve restringir-se a optar pela proposta apresentada, em
caráter definitivo, por uma das partes.
§ 2' O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo
entre as partes.
§ 3' Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
§ 4' O laudo arbitral terá força normativa, independentemente
de homologação judicial.

Art. 5' A participação de que trata o art. I" desta medida
provisória, relativamente aos trabalhadores em empresas estatais,
observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.487-25, de 29 de novembro de 1996.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8' Revoga-se a Medida Provisória n' 1.487-25, de 29 de
novembro de 1996.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiva
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre medidas complementares
ao Plano Real e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
a) pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2° e 3" do Decreto-Lei nO
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6° da Lei n?
8.880, de 27 de maio de 1994;
b) reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas
a unidade monetária de conta de qualquer natureza;

c) correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.
Art. 2° É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igualou superior a um ano.
§ 1° É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
§ 29 Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período
de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em
que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3° Ressalvado o disposto no § 79 do art. 28 da Lei n" 9.069, de

29 de junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno
direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste,
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§ 4º Nos contratos de pra~o de duração igualou superior a três
cujo objeto seja a produçao de bens para entrega futura ou a
ano~, ição de bens ou direitos a eles relativos, as partes poderão
aqu;s ar a atualização das obrigações, a cada período de um ano,
P:~t~do a part.ir. da contratação, e no seu vencime_nto final, c?nside.
c d a periodIcIdade de pagamento das prestaçoes, e abatidos os
ra :mentos, atualizados da mesma forma, efetuados no período.
pag § 5º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos
celebrados a partir da data de publicação desta medida provisória até
11 de outubro de 1997.
§ 6º O prazo a que alude o pará\5"afo anterior poderá ser prorogado mediante ato do Poder Executivo,
r Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
D'strito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos moI tariamente de acordo com as disposições desta medida provisória, e,
noque com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
n § 1º A peri.odicidade anual. nos contratos. de que trata o caput
deste artigo sera contada a partir da data-limite para apresentação
da proposta OU do orçamento a que essa se referir.
§ 2º O poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 4º Os contratos celebrados no ãmbito dos mercados referidos no § 5º do art. 27 da Lei nº 9.069, de 1995, inclusive as condições
de remuneração da poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, permanecem regidos por legislação própria.
Art. 5º Fica instituída Taxa Básica Financeira (TBF), para ser
utilizada exclusivamente como base de remuneração de operações
realizadas no mercado financeiro, de prazo de duração igualou
superior a sessenta dias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo,
podendo, inclusive, ampliar o prazo mínimo previsto no caput.
Art. 6º A partir de 1º de janeiro de 1996, a Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), criada pela Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
será reajustada semestralmente.
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Art. 7' Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas,
a partir de I" de julho de 1995, as unidades monetárias de conta
criadas ou reguladas pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
serão extintas a partir de I' de janeiro de 1996.
§ I' Em l'dejulho de 1995 e em I' dejaneiro de 1996, os valores
expressos respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do caput deste artigo serão convertidos em Real, com
observãncia do disposto no art. 44 da Lei n" 9.069, de 1995, no que
•
couber.
§ 2' Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
utilizar a Ufir nas mesmos condições e periodicidade adotadas pela
União, em substituição às respectivas unidades monetárias de conta
fiscais extintas.
Art. 8' A partir de I' de julho de 1995, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deixará de calcular e
divulgar o IPC-r.
§ I' Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de
reajuste pelo IPC-r, este será substituído, a partir de I' de julho de
1995, pelo índice previsto contratualmente para este fim.
§ 2' Na hipótese de não existir previsão de índice de preços
substituto, e caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada
média de índices de preços de abrangência nacional, na forma de
regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
§ 3' A partir da referência maio de 1996, o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6' do art.
20 e no § 2' do art. 21, ambos da Lei n' 8.880, de 1994.

Art. 9' É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base
da respectiva categoria após julho de 1995, o pagamento de reajuste
relativo ã variação acumulada do IPC-r entre a última data-base,
anterior a julho de 1995, e junho de 1995, inclusive.
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual,
por intermédio da livre negociação coletiva.
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Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida
diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de
dissídio coletivo.
§ I" O mediador será designado de comum acordo pelas partes
ou, a pedido destas, pelo Ministério do Trabalho, na forma da regulamentação de que trata o § 5' deste artigo.
§ 2' A parte que se considerar sem as condições adequadas
para, em situação de equilíbrio, participar da negociação direta,
poderá, desde logo, solicitar ao Ministério do Trabalho a designação
de mediador, que convocará a outra parte.
§ 3' O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a
conclusão do processo de negociação, salvo acordo expresso com as
partes interessadas.
§ 4' Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas
motivadoras do conflito e as reivindicações de natureza econômica,
documento que instruirá a representação para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
§ 5' O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão
apresentar, fundamentadamente, suas propostas finais, que serão
objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença normativa.
§ I? A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob
pena de nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, ajusta composição do conflito de interesse das partes, e guardar adequação com o
interesse da coletividade.
§ 2' A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de
quinze dias da decisão do Tribunal.
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial
automática vinculada a índice de preços.
§ l' Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas
as antecipações concedidas no período anterior à revisão.
§ 2' Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos.
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Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça
do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas a
correção monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de
decisão judicial, de débitos relativos a ressarcimento em virtude de
inadimplemento de obrigações contratuais e do passivo de empresas
e instituições sob os regimes de concordata, falência, intervenção e .
liquidação extrajudicial.
•
Art. 16. O § 3' do art. 54 da Lei n? 8.884, de 11 de junho de 1994,
com a redação que foi dada pelo art. 78 da Lei n' 9.069, de 29 dejunho
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 3' Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através
de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou
grupo de empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um
mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha
registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).»
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.488-18, de 29 de novembro de 1996.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se os §§ I? e 2' do art. 947 do Código Civil, os
§§ l' e 2' do art. l' da Lei n" 8.542, de 23 de dezembro de 1992, o art.
14 da Lei n' 8.177, de l' de março de 1991, e a Medida Provisória n'
1.488-18, de 29 de novembro de 1996.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malrm
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.541, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Dá nova redação ao § 3!!do art. 52 da Lei
n':! 8.931, de 22 de setembro de 1994, que
dispõe sobre a amortização, juros e outros
encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 12 O § 3º do art. 52 da Lei nº 8.931, de 22 de setembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 52

.

.........................................................................................................

§ 3º No caso de amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
pública Federal, nos termos da Lei n" 8.029, de 12 de abril de
1990, os títulos serão emitidos com prazo mínimo de resgate de
dois anos, para o principal e juros.»

Art. 2º Os títulos do Tesouro Nacional de que tratam o art. 10,
inciso IH, da Lei nº 8.211, de 22 de julho de 1991, e o art. 43, § 2º, da
Lei nº 8.447, de 21 de julho de 1992, adquiridos pelo Banco do Brasil
S.A., poderão ser substituidos por outros de iguais características,
exceto quanto à cláusula de inalienabilidade.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional baixará os
atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.489-18, de 29 de novembro de 1996.
Art. 42 Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 5" Revoga-se a Medida Provisória n? 1.489-18, de 29 de
novembro de 1996.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.542, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades
federais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. I" O Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta medida
provisória.
Art. 2" O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas
que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e
não pagas, há mais de sessenta dias, para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas
(CPF), do Ministério da Fazenda.
§ I" Os órgãos e entidades a que se refere o inciso I procederão,
segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às
inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem
nas hipóteses previstas neste artigo.
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§ 20 Na data do registro, o órgão ou entidade responsável expeOIIlunicação ao devedor dando ciência de sua inclusão no Cadin,
dlra ccendo-Ihe todas as informações pertinentes ao débito.
forn e
§ 30 A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal
eia Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando conhecimenou Po devedor da existéncia do débito ou da sua inscrição em Dívida
to
a atendera• o d'ISpOSt o no paragraro
. c anteri
Ativa,
erior.
•

i

§ 4" Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa
. 'nclusão no Cadin, o órgão ou entidade responsável pelo registro
~:ocederá, no prazo de cinco dias úteis, à respectiva baixa.
§ 50 A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou da
otificação de que tratam os §§ 2 9 e 3º, ou a não-exclusão, nas
nondições e no prazo previstos no § 4", sujeitará o responsável às
cenalidades cominadas pela Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
~ pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1" de maio de 1943 (Consolidação das
Leis do Trabalho).

Art. 3" As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do
BancO Central do Brasil (Sisbacen), cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional expedir orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e juridicas incluídas no
Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente
junto ao órgão ou à entidade responsável pelo registro, ou, mediante
autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade
integrante do Cadin.

Art. 4" A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
Art. 5º O Cadin conterá as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte (CGC) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2°, inciso I;
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U - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas
ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2 Q, inciso Il,
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;

UI - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do respectivo credor ou do órgão responsável pela
inclusão;
IV -

data do registro.

Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 2' manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo
informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham
registrado no Cadin, inclusive para atender o que dispõe o parágrafo
único do art. 3'.

Art. 6' É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
II

~

concessão de incentivos fiscais e financeiros;

UI - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer titulo, de recursos públicos, e
respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade
pública decretada pelo Governo Federal;
b) às operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de
recursos por parte do órgão ou entidade credora;

c) às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil
de bens de uso pessoal ou doméstico.
Art. 7' A existência de registro no Cadin há mais de trinta dias
constitui fator impeditivo para a celebração de qualquer dos atos
previstos no artigo anterior.
§ F Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o
devedor comprove que:
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) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obri-

_ao ou o seu valor, tenha oferecido garantia idônea e suficiente ao

gaça
, na. forma da
a lei
81;
JUIZO,.
b) esteja suspensa a

. ibilid
exigi
I I ade

d o creêdiito obijeto d o registro,
.

er m os da lei.
nOs t
§ 2Q O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do
d -bito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
e
p der Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedi:ent o de que trata este artigo.
.
§ 3Q Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou a
. existência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do
de pósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
t et al ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
pOara discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4Q Em caso de relevância e urgência, e nas condições que
stabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este
artigo.
Art. 8 Q A não-observância do disposto no § 1" do art. 2 Q e nos
arts. 6Q e 7Q desta medida provisória sujeita os responsáveis às sanções
da Lei n" 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei n Q 5.452, de 1943.

Art. 9 Q Fica suspensa, até 30 de setembro de 1997, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2Q, do Decreto-Lei n" 147,
de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4Q do
Decreto-Lei n Q 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei
nQ 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.

Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
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Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçada de valor, a competência
para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, O devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme O montante do débito e o prazo solicitado.

§ l' Observados os limites e as condições estabelecidos em
portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos
inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória,
inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do
débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas de
pequeno porte optante pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei n'' 9.317, de 5 de
dezembro de 1996.
§ 2' Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.

§ 3' O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4' Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias, contados da data da protocolização do pedido.
§ 5' O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta
medida provisória, será consolidado na data da concessão, deduzido
o valor dos recolhiment.os efetuados como antecipação, na forma do
disposto no art. 11 e seu § 12, e dividido pelo número de parcelas
restantes.
§ I" Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) terão O seu valor convertido em moeda
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. nal adotando-ae, para esse fim, o valor da Ufir na data da
~'
cOIlces sao.
§ 2' No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida
A.tiva, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos

IlaC10

legais.
§ 3' O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagaento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
~stema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
filderais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
:eferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações imlicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a
~emessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o
prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamenta.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I - Imposto de Renda retido na fonte ou descontado de terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido
e não recolhido ao Tesouro Nacional;
III - Imposto de Renda decorrente de realização de lucro infracionário na forma do art. 31 da Lei n' 8.541, de 23 de dezembro de
1992, ou devido mensalmente na forma do art. 27 da Lei n'' 8.981, de
20 de janeiro de 1995, exceto quando se tratar de mícroempresa ou
empresa de pequeno porte, como definidas na Lei n'' 9.317, de 1996;
IV - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.
Art. 15. Os débitos vencidos até 31 de outubro de 1996 poderão
ser parcelados em até 72 prestações, desde que os pedidos sejam
protocolizados até 31 de janeiro de 1997, obedecidos os requisitos e
demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda N acionai, inscritos ou não
como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou
que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes
de avais e outras garantias honradas em operações externas e inter.
nas e os de natureza financeira transferidos à União por força da
extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro
de 1996, incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados
com prazo de até 72 meses, desde que os pedidos de parcelamento
sejam protocolizados até 15 de dezembro de 1996, obedecidos os
requisitos e demais condições estabelecidos nesta medida provisória.
§ l' O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia
útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial (TR),
ocorrida no mês anterior, acrescida de doze por cento ao ano, mais
0,5% ao ano sobre o saldo devedor destinado à administração do
crédito pelo agente financeiro.
§ 2' O parcelamento será formalizado, mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem
implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro do Tesouro Nacional.
§ 3' Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de
honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente, cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta de
pagamento de qualquer parcela, decorridos trinta dias do vencimento.
Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da
Lei n' 8.981, de 1995:
«Art. 84
.
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§ 8Q O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos
da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Divida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da
Fazenda N acional.»

Art. 18. Ficam dispensados a constituição de crédito da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e
a inscrição, relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei n Q 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no período.
base encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei
n" 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos
automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social (Finsoeial), exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9" da Lei n" 7.689, de 1988, na
aliquota superior a 0,5% (meio por cento), conforme Leis n''s 7.787, de
30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147, de
28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo
por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercicio de 1988, nos
termos do art. 22 do Decreto-Lei n? 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a 'I'ransmição de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(IPMF), instituído pela Lei Complementar n" 77, de 13 de julho de
1993, relativo ao ano-base 1993 e às imunidades previstas no art. 150,
inciso VI, alíneas a, b, c e d da Constituição.
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos
termos do art. 10 da Lei n" 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a
redação da Lei n? 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI -

à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

VII - ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando
de operações de importação e exportação de mercadorias quando
objeto de comércio de navegação de longo curso;
Col.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188,n. 12, t, 1, p. 6693-6964, dez. 1996

6758
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração
Social exigida na forma do Decreto-Lei nO 2.445, de 29 de junho de
1988, e do Decreto-Lei nº 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar nº 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX - ã Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), nos termos do art. 7º da Lei Complementar n? 70, de
30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. ]O da Lei
Complementar nº 85, de 15 de fev,;reiro de 1996.

§ 1º Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este
artigo serão arquivados mediante despacho do Juiz, ciente Procura,
dor da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente
relativo a débitos legalmente exigiveis.
§ 2° O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a desistir dos recursos judiciais cabíveis quando a decisão
versar, exclusivamente, sobre as matérias constantes dos incisos I a
IX do artigo anterior, desde que inexista outro fundamento relevante.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às
causas em que figure como parte a Fazenda Nacional e que versem
sobre o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na
importação de mercadorias.
Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos
das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de
valor consolidado igualou inferior a mil Unidades Fiscais de Referência, salvo se contra o mesmo devedor existirem outras execuções de
débitos que, somados, ultrapassem o referido valor.
§ ]O Serão igualmente arquivados os autos em que executados,
exclusivamente, honorários devidos à Fazenda Nacional de valor
igualou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.

§ 2 9 Os autos de execução a que se refere este artigo serão
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites
indicados.
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§ 39 O disposto neste artigo não s~ aplica às execuções ;e1ativas
_ contribuiçãO para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,

Art. 21. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas
utenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos que
. ~
de a
apresentem em JUlZO.
Art. 22. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1996, a restrição
ra transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
~unicípios destinados à execução de ações sociais, em decorrência de
. adimplementos objeto de registro no Cadastro Informativo (Cadin)
IIIno Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
tederal (Síafi).
§ 19 Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.
a

§ 2 9 Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 3" Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31
de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas
entidades da administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de
convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados nas seguintes condições:
o) o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31 de
agosto de 1996, ao órgão gestor do convênio inadimplido, que o
submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre
a conveniência do atendimento do pleito;
b) o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa
específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do
beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas o e
c, e II da Constituição;

c) o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da
concessão;
d) o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de confissão,
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consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência doBanco
do Brasil S.A., na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;
e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a
assinatura do contrato de parcelamento;
f) o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de
dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de
verificação.
§ 4" Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no
parágrafo anterior, aplica-se o disposto no art. 13 desta medida
provisória.
Art. 23. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas, pela
autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processo relativo
a restituição de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados.

Art. 24. O inciso II do art. 3" da Lei n" 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, passa a ter a seguinte redação:
«II - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instãncia nos processos relativos a restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados.»
Art. 25. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994, que não haj am sido objeto de parcelamento requerido até 30 de agosto de 1995, ou que, na data de início de vigência
desta norma ainda não tenham sido encaminhados para a inscrição
em Dívida Ativa da União, expressos em quantidade de Ufir, serão
reconvertidos para Real, com base no valor daquela fixado para 1"de
janeirode 1997.

§ F A partir de I" de janeiro de 1997, os créditos apurados serão
lançados em Reais.
§ 2" Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo em
Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral
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d Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda vigente
à~poca da ocorrência do fato gerador da obrigação.
Art. 26. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior,
bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir,
artir de 12 de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa
a ~erencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para
~;tulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês
anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 27. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n 2 1.490-16, de 29 de novembro de 1996.
Art. 28. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 29. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei n 2 352, de 17
dejunho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei n 2
2.049, de 12 de agosto de 1983; o art. 11 do D;creto-Lei n 2 2.052, de 3
de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei n- 2.163, de 1984, os arts.
91,93 e 94 da Lei n 2 8.981, de 1995, e a Medida Provisória n 21.490-16,
de29 de novembro de 1996.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 1752 da Independência e 1082
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.543, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores e de Funções
Gratificadas existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. lQ Os cargos de Natureza Especial, os do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e as Funções Gratificadas nos órgãos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
exceto os das Instituições Federais de Ensino, observarão, quanto ao
número total e classificação, as quantidades constantes do anexo, a
esta medida provisória.
§ lQ O Presidente da República disporá, mediante decreto, por
proposta do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma
do Estado, sobre as estruturas regimentais e os estatutos dos órgãos
e entidades referidos neste artigo: estabelecendo a correlação entre
as competências, atribuições e funções e os diferentes níveis dos
cargos ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e das Funções Gratificadas, de acordo com a legislação
pertinente.
§ 2Q No prazo de sessenta dias após a adequação das estruturas
regimentais e dos estatutos aos termos da legislação em vigor, o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado submeta.
rá, ao Presidente da República, proposta de extinção dos cargos e
funções de confiança excedentes.
Art. 2Q O quantitativo constante do anexo, exceto nas Instituições Federais de Ensino, compreende todos os cargos e funções
existentes no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em decorrência de legislação específica editada
até a data da publicação desta medida provisória.
Art. 3Q Fica o Poder Executivo autorizado a alocar ou remanejar, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, mediante fixação ou adequação de denominação e
especificação, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível,
cargos de Natureza Especial, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores ou Funções Gratificadas.
Art. 4Q OS atos relativos a vacância ou provimento, quando
decorrentes da adequação das estruturas regimentais e dos estatutos
dos órgãos e entidades a que alude o artigo anterior, poderão ser
efetuados mediante apostilamento.
Parágrafo único. O apostilamento de que trata este artigo deverá ocorrer no prazo de vinte dias contados da data da publicação do
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decreto que dispuser sobre a adequação da estrutura regimental ou
do estatuto do qual decorra.

Art. 5· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.491-16, de 29 de novembro de 1996.
Art. 6· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicáção.
Art. 7· Revogam-se a Lei n· 9.018, de 30 de março de 1995, e a
Medida Provisória n·1.491-16, de 29 de novembro de 1996.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira
(Anexo à Medida Provisória n· 1.543, de 18 de dezembro de 1996)
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração
Federal Direta, Autárquica e Fundacional
Cargo/Função
Natureza Especial
Direção e Assessoramento Superiores
DAS·6
DAS-5
DAS-4
DAS·3
DA8-2
DAS-1

Subtotal
Função Gratificada
FG-1
FG-2
FG-3

Quantitativos

52
140
567
1.797
2.825
6.369
7.380
19.078
9.166
8.649
11.699

Subtotal
Total

29.514
48.644
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.544, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 1996 (*)
Cria a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) para 08 servidores
militares federais das Forças Armadas, alte·
ra dispositivos das Leis n "s 6.880, de 9 de
dezembro de 1980, e 8.237, de 30 de setembro
de 1991, dispõe sobre o Auxílio-Funeral a
ex-Combatentes, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1Q Fica instituída a Gratificação de Condição Especial de
Trabalho (GCET), devida mensal e regularmente aos servidores
militares federais das Forças Armadas ocupantes de cargo militar.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças
prestadoras do serviço militar inicial.
Q
Art. 2 A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET), será calculada obedecendo à hierarquização entre os diversos postos e graduações, dentro dos respectivos círculos das Forças
Armadas e paga de 1Qde agosto de 1995 até 31 de agosto de 1996, de
acordo com o Anexo I, e a partir de 1Qde setembro de 1996, de acordo
com o Anexo lII.
Art. 3Q Simultaneamente, até 31 de agosto de 1996, será concedida uma Gratificação Temporária aos servidores de que trata o art.
1Q, no valor constante do Anexo lI.
Parágrafo único. A Gratificação Temporária é acumulável com
a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) e:
a) não servirá de base para cálculo de qualquer vantagem ou
parcela remuneratória, ressalvadas aquelas de que tratam os arts.
35,40,42 e 86 da Lei n Q8.237, de 30 de setembro de 1991;

(") Retificada no DO de 30.12.1996 (pág. 7016 desta obra).
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b) será considerada, até a sua extinção, para efeito de pensões e
remuneração na inatividade.
Art. 4" A Gratificação de Condição Especial de Trabalho
(GCET) passa a integrar a estrutura remuneratória dos militares da
ativa, inativos e pensionistas, previstas na legislação em vigor.
Art. 5· O inciso III da alínea b do § 1" do art. 3· da Lei n· 6.880,
de 9 de dezembro de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Hl - os da reserva remunerada, e, excepcionalmente, os
reformados, executando tarefa por tempo certo, segundo regulamentação para cada Força Armada."
Art. 6· Os arts. 68, 75 e 86 da Lei n? 8.237, de 1991, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 68
.
§ 1· O Adicional de Inatividade integrará, para fins de
cálculo de pensão, a estrutura de remuneração do militar falecido
em serviço ativo, inclusive com menos de trinta anos de serviço,
com base nos percentuais estabelecidos na Tabela VI do Anexo
II desta lei.
§ 2· Os efeitos financeiros decorrentes do disposto no parágrafo anterior, para os já falecidos, vigorarão a partir de 1· de
dezembro de 1996."
"Art. 75
.

VIII - multa por ocupação irregular de Próprio Nacional
Residencial>
"Art. 86. Ao militar da reserva remunerada, exceto quando
convocado, reincluido, designado ou mobilizado, e, excepcionalmente, ao reformado, que prestarem tarefa por tempo certo a
qualquer das Forças Armadas, será conferido adicional pro labore
calculado sobre os proventos que efetivamente estiver percebendo..
Art. 7· Ao ex-Combatente que tenha efetivamente participado
de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos
da Lei n" 5.315, de 12 de setembro de 1967, e que esteja percebendo
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Pensão Especial, será concedido Auxílio-Funeral, para ressarcimento
das despesas efetuadas, até o limite equivalente ao valor do soldo de
Segundo-Tenente.
Parágrafo único. O Auxílio-Funeral será ressarcido pelo órgão
responsável pelo pagamento da Pensão Especial à pessoal que houver
custeado o funeral do ex-Combatente, mediante requerimento.
Art. 8' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.492-16, de 29 de novembro de 1996.
Art. 9' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revogam-se os arts. 41 e 100 da Lei n' 8.237, de 30 de
setembro de 1991, e a Medida Provisória n' 1.492-16, de 29 de
novembro de 1996.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Clóvis de Barros Carvalho
ANEXaI
Tabela de Escalonamento dos Fatores da Gratificação de
Condição Especial de Trabalho (GCET) (Conforme art. 2')
I

-

Oficiais (Fator multiplicativo sobre o soldo de Almirante -de-Esquadra)
Posto

Fator

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro

0,733

Vice-Almirante, General-de-Dívíeão e Major-Brigadeiro

0,688

Contra-Almirante. General-de-Brigada e Brigadeiro

0,644

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

0,534

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

0,495

Capítãc-de-Corveta e Major

0,428

Capitão-Tenente e Capitão

0,341

Primeiro-Tenente

0,302

Segundo-Tenente

0,266
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sobre o soldo de Guarda-Marinha)
- Praças Especiais (Fator multiplicativo
Graduação

Fator

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

0,377

Aspirante e Cadete (último ano)

0,065

Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro deFormação de Oficiais
da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais da Reserva

0,059

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)

0,055

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos)

0,049

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

0,049

Grumete

0,049

Aprendiz-Marinheiro e aluno de Órgão de Formação de Pra,ças da Reserva

0,040

JIl- Praças (Fator multiplicativo sobre o soldo de Guarda-Marinha)
Graduação

Fator

Suboficial e Subtenente

0,377

Primeiro-Sargento

0,317

Segundo-Sargento

0,263

Terceiro-Sargento

0,221

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

0,143

Taueiro-de·Primeira-Classe

0,123

'l'aifeíro-de-Segunda-Classe

0,109

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de 1~
Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou Corneteiro
de li! Classe e Soldado Pára-Quedista (engajado)

0,089

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de lI!Classe
(não-especializados), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim
ou Corneteiro de 2l! Classe

0,082

Soldado do Exército e Soldado de 2" Classe (engajados e não-especializados)

0,065

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 31! Classe

0,049
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ANEXOU
1 -

Oficiais

Posto

Valor (R$)

Almírente-de-Esquadra, General-de-Exército f' Tenente-Brigadeiro

453,30

Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro

425,40

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

398,40

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

330,30

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel
Capitão-de-Corveta e Major

-

306,00
264,30

Capitão-Tenente e Capitão

210,60

Primeiro-Tenente

186,90

Segundo-Tenente

164,70

11 - Praças Especiais
Graduação
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial

Valor (R$)
110,70

Aspirante e Cadete (último ano)

19,20

Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de
Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais da
Reserva

17,40

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)

16,20

Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos)

14,40

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

14,40

Grumete

14,40

Aprendiz-Marinheiro e aluno de Órgão de Formação de Praças da Reserva

12,00

IH

-

Praças
Graduação

Suboficial e Subtenente
Primeiro-Sargento

Valor (R$)
110,70
93,00

Segundo-Sargento

77,10

Terceiro-Sargento

65,10

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

42,00

Taifeiro-de-Primeira-Classe

36,30

'I'aifeiro-de-Segunda-Classe

32,10
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Graduação

Valor CR$)

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de
l' Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou
Corneteiro de 1° Classe e Soldado Pára-Quedista (engajado)

26,40

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de l' Classe
(nõo-especializados), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim
ou Corneteiro de 2' Classe

24,00

Soldado do Exército e Soldado de 2' Classe (engajados e não-especializados)

19,20

Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3' Classe

14,40

Tabela de Cálculo da GCET
o Soldo de Almirante d
- Otiicrar. is (Fator multiplicativo sobre
Posto
>.

e- E squa dra)
ra

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro
Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro
Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro
Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel
Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel
Capitão-de-Corveta e Major
Capitão-Tenente e Capitão
Primeiro-Tenente

0,990
0,856
0,682
0,604
0,532

Segundo-Tenente

11 -

Fator
1,466
1,376
1,288
1,068

Praças Especiais (Fator Multiplicativo sobre o Soldo de Guarda-Marinha)
Graduação

Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial
Aspirante e Cadete (último ano)
Aspirante e Cadete (demais anos), aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica e aluno de Órgão de Formação de Oficiais da Reserva
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (último ano)
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos)

Fator
0,754
0,130
0,118
0,110

Aluno da Escola de Formação de Sargentos

0,098
0,098

Grumete
Aprendiz-Marinheiro e aluno de Órgão de Formação de Praças da Reserva

0,098
0,080
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In -

Praças (Fator multiplicativo sobre o soldo de Guarda Marinha)

Graduação
.
Suboficial e Subtenente
Primeiro-Sargento
Segundo-Sargento
Terceiro-Sargento
Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor
Taifeiro-de-Primeira-Olasse
'I'aifeiro-de-Segunda-Classe
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado do Exército e Soldado de lU
Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou Corneteiro de 111 Classe e Soldado Pára-Quedista (engajado)
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 111 Classe (não especializados), Soldado do Exército (especializado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro
de 211 Classe
Soldado do Exército e Soldado de 211 Classe (engajados e não especíaliaedos)

Soldado-Clarim ou Corneteiro de

3~

Classe

Fator
0,754
0,634
0,526

0,442
0,286
0,246
0,218

0,178

0,164
0,130
0,098

Observações:
1 -

Valor do soldo de Almi rante-de-Esquadre (Base para cálculo da GCET para os oficiais):

R$ 618,00

2 -

Valor do soldo de Guarda-Marinha (Base para cálculo da r.CET
para as praças):

R$ 293,10

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.545, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre os fundos que especifica e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Até que sejam promulgadas a lei complementar de que
trata o art. 165, § 9', da Constituição, e a lei ordinária a que se refere
o parágrafo único deste artigo, são mantidos os seguintes fundos,
extintos pelo decurso do prazo previsto no art. 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e recriados pelo art. 6" da Lei n'
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8 173 de 30 de janeiro de 1991, os quais continuarão a funcionar nos
wrm~s da respectiva legislação:
Fundo de Compensação e Variação Salariais (FCVS);
I

II -

Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR);

III - Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento
(Funtrede).
Parágrafo único. No prazo de 120 dias após a promulgação da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9", da Constituição, o Poder
Executivo encaminhará ao Congresso 'Nacional projeto de lei para
adequar o funcionamento dos fundos de que trata este artigo às
disposições da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9", da
Constituição.
Art. 2" A adequação do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundai), ratificado
pelo Decreto Legislativo n" 22, de 27 de agosto de 1990, às normas da
lei complementar de que trata o art. 165, § 9", da Constituição, será
feita, igualmente, no prazo e pela forma previstos no parágrafo único
do artigo anterior.
Art. 3" Fica ratificada a recriação do Fundo Aeroviário, de que
trata a Lei n" 9.276, de 9 de maio de 1996, que continua a funcionar
nOS termos da respectiva legislação, aplicando-se-Ihe o disposto no
parágrafo único do art. 1".
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.493-12, de 29 de novembro de 1996.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6" Revoga-se a Medida Provisória n" 1.493-12, de 29 de
novembro de 1996.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.546, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre as contribuições para Os
Programas de Integração Social e de Forma.
ção do Patrimônio do Servidor Público
(pIS I Pasep), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
'
com força de l e i : .
Art. 10 Esta medida provisória dispõe sobre as contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep), de que tratam o art. 239 da Constituição e as Leis Complementares n"s 7, de 7 de setembro de 1970, e
8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2" A contribuição para o PIS/Pasep será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
n - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, inclusive as fundações, com
base na folha de salários;
In - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ P As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de
operações praticadas com não-associados.
§ 2" Exclui-se do disposto no inciso II deste artigo os valores
correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas,
custeadas com recursos origináríos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
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§ 3" Para determinação da base de cálculo, não se incluem,
entre as receitas das autarquias, os repasses recebidos à conta das
dotações dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, não excluídas
da base de cálculo da União.
§ 4" Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista, os
recursos recebidos a titulo de repasse, oriundos do Orçamento Geral
da União.
§ 5" O disposto nos §§ 2", 3Q e 4Q somente se aplica a partir de 1º
de novembro de 1996.
Art. 3Q Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se
faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do imposto
de renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta
própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas
operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de
bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), retido pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário.
Art. 4Q Observado o disposto na Lei n" 9.004, de 16 de março de
1995, na determinação da base de cálculo da contribuição serão
também excluídas as receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
II - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível;
III - ao transporte internacional de cargas ou passageiros.
Art. 5" A contribuição mensal, devida pelos fabricantes de cio
garros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes
varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto
no varejo, multiplicado por 1,38 (um inteiro e trinta e oito centésimos).
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Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente
a que se refere este artigo.

Art. 6· A contribuição mensal devida pelos distribuidores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes,
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calcula.
da sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços
máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição
incidente sobre suas próprias vendas.
Art. 7· Para efeitos do inciso III do art. 2·, nas receitas correntes
serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecada.
das, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Art. 8· A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
I
II

0,65% sobre o faturamento;
um por cento sobre a folha de salários;

III
um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

Art. 9· À contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do Imposto sobre
a Renda.
Art. 10. A administração e fiscalização da contribuição para o
PIS/Pasep competem à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. O processo administrativo de determinação e exigência
das contribuições para o PIS/Pasep, bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União.
Art. 12. O disposto nesta medida provisória não se aplica às
pessoas jurídicas de que trata o § 1· do art. 22 da Lei n· 8.212, de 24
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para
o PIS/Pasep observarão legislação específica.
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Art. 13. Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no inciso I do art. 2Q
somente se aplica a partir de 1Q de março de 1996.
Art. 14. O disposto no inciso III do art. 8Q aplica-se às autarquias somente a partir de 1Q de março de 1996.
Art. 15. Os rendimentos auferidos nos resgates de quotas de
fundos de investimento ou clubes de investimento, efetuados a partir
de l Q de janeiro de 1996, sujeitam-se ao Imposto de Renda previsto:
I - para as aplicações financeiras de renda fixa, no caso de
fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51% do total de suas aplicações em ativos de renda fixa;
II - para as aplicações financeiras de renda variável, no caso
de fundo de investimento ou clube de investimento que mantenha, no
mínimo, 51 % do total de suas aplicações em ativos de renda variável.
Parágrafo único. Os rendimentos produzidos pelos fundos de
investimento ou clubes de investimento de que trata o inciso I serão
apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da
legislação então vigente.
Art. 16. A contribuição do Banco Central do Brasil para o Pasep
terá como base de cálculo o total das receitas correntes arrecadadas
e consideradas como fonte para atender às suas dotações constantes
do Orçamento Fiscal da União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica a
partir de 1Q de novembro de 1996.
Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.495-13, de 29 de novembro de 1996.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1Q
de outubro de 1995.
Art. 19. Revoga-se a Medida Provisória n Q 1.495-13, de 29 de
novembro de 1996.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.547, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Cria a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Fiscalização, a Gratificação
de Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
Engenheiro Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em exercício das atividades de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização a que se refere este artigo será concedida aos servidores
com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 2' Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
níveis superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Tráfego Aéreo (Dacta).
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho de Atividade de
Proteção ao Vôo a que se refere este artigo será concedida aos
servidores com carga horária de quarenta horas semanais.
Art. 3' As gratificações de que tratam os arts. l' e 2' terão como
limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto
a 0,0936% do maior vencimento básico dos respectivos níveis superior
e intermediário, observados o disposto no art. 2' da Lei n" 8.477, de
29 de outubro de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei n'
8.460, de 17 de setembro de 1992, e no art. 2' da Lei n? 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994.
§ 1" As gratificações serão calculadas obedecendo a critérios de
desempenho individual dos servidores e institucional dos órgãos e
entidades, conforme dispuser ato conjunto dos ministros das respectivas áreas e do Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, no prazo de até sessenta dias.
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§ 2' Os servidores titulares de cargos de que tratam os arts. l'
2' quando cedidos para órgãos e entidades do Governo Federal, para
~ e;ercício de funções de confiança, perceberão as gratificações:
a) sem restrições, quando para o exercício de cargos em comissão
de níveis DAS-5, DAS-6 e de Natureza Especial, ou equivalentes;
b) limitadas a cinqüenta por cento do valor previsto no caput
deste artigo, quando para o exercício de cargo em comissão de nível
DAS-4, ou equivalente.
§ 3' Não farão jus às gratificações os servidores cedidos nas
condições do § 2', para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3 e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 4' As gratificações a que se referem os arts. l' e 2' serão pagas
em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n? 13, de 27 de agosto de 1992.
§ 5' As gratificações serão pagas a partir de I" de janeiro de
1995, em valor equivalente a setenta por cento do previsto no caput
deste artigo, até a regulamentação de que trata o § 1'.
Art. 4' O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto em regulamento.
Art. 5' O Anexo I da Lei n' 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
passa a ser o constante desta medida provisória para efeito de enquadramento dos servidores e correlação dos padrões de vencimento.
Art. 6' O docente da Carreira de Magistério, integrante. do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a
que se refere a Lei n? 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao
Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção (CD)
ou Função Gratificada (FG), nas Instituições Federais de Ensino,
desde que faça opção nos termos do art. 2' da Lei n' 8.911, de 11 de
julho de 1994.
§ l' O docente a que se refere este artigo cedido para órgãos e
entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional,
para o exercício de cargo de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 e
DAS-4, ou equivalentes, quando optante pela remuneração do cargo
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efetivo, perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao
Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 2· O acréscimo previsto no parágrafo anterior poderá ser
percebido no caso de docente cedido para o Ministério da Educação e
do Desporto para o exercício de cargo em comissão de nível DAS-3.

Art. 7· Fícam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.496-24, de 29 de novembro de 1996.
Art. 8· Esta medida provisóri_a entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9· Revoga-se a Medida Provisória n· 1.496-24, de 29.de
novembro de 1996.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luis Carlos Bresser Pereira

ANEXO
(Medida Provisória n· 1.547, de 18 de dezembro de 1996)
Valor

Carreíres

Classes

Inicial

Oficial de
Chancelaria

Assistente de
Chancelaria

A
Especial
Subtotal
Inicial
A
Especial
Subtotal

Total Geral

Quant,

Padrões

Correspondente
aos Padrões

Cargos

de I a VIII
deIaVI!
de I a V

do Anexo II da
Lei uI! 8.460/92
D-I a C-I1I
C-IV a B-IV
B-VaA-I1I

de

500
350
150
1.000

de I a VIII
deIaVII
de I a V

D-I a C-I1I
C-IV a B-IV
B-V a A-I1I

600
420
180
1.200
2.200
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.548, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP), das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1s Fica instituída a Gratificação de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejamento devida aos ocupantes dos cargos efetivos:
I
da Carreira Finanças e Controle;
II - da Carreira de Planejamento e Orçamento;

UI - da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
IV - de Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500;
V - de nível superior do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), em exercício de atividades de elaboração de planos e
orçamentos públicos;
VI - de nível intermediário do Ipea, em exercício de atividades
de apoio direto à elaboração de planos e orçamentos públicos, em
quantitativo fixado no ato a que se refere o § 1s do art. 2º desta medida
provisória.
.
Parágrafo único. A Gratificação de Desempenho e Produtividade a que se refere este artigo será concedida aos servidores com carga
horária de quarenta horas semanais.

Art. 2º A Gratificação de Desempenho e Produtividade terá
como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada
ponto a 0,1820% e 0,0936% do maior vencimento básico, respectivamente, do nível superior e do nível intermediário, observados o
disposto no art. 2º da Lei n" 8.477, de 29 de outubro de 1992, e os
limites estabelecidos no art. 12 da Lei nO 8.460, de 17 de setembro de
1992, e no art. 2º da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
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§ 1" A Gratificação de Desempenho e Produtividade será calcu,
lada obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores
e institucional dos órgãos e entidades, conforme dispuser ato conjunto
dos Ministros de Estado da Fazenda, da Administração Federal e
Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamento, até 31 de maio
de 1995.

§ 2Q O número de servidores em exercício em cada um dos
órgãos e entidades que integram os Sistemas de Controle Interno do
Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração
Pública Federal, bem como os em exercício nos seus respectivos órgãos
centrais, com pontuação acima de oitenta por cento do limite de
pontos fixados para a avaliação de desempenho individual não poderá
superar trinta por cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 3" O número de servidores de nível intermediário do Ipea, com
pontuação acima de setenta por cento do limite de pontos fixados para
a avaliação de desempenho individual, não poderá superar trinta por
cento, sendo que somente dez por cento dos beneficiários poderão se
situar no intervalo de noventa a cem por cento.
§ 4" Os servidores titulares de cargos de que tratam os incisos
I, Il, IV, V e VI do art. 1" quando cedidos para órgãos e entidades do
Governo Federal não integrantes dos Sistemas de Controle Interno
do Poder Executivo e de Planejamento e de Orçamento da Administração Pública Federal, bem como dos órgãos centrais desses sistemas, para o exercício na Vice-Presidência da República ou de cargos
em comissão, de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, DAS-4, ou, equivalentes, perceberão a Gratificação de Desempenho e Produtividade.

§ 5" Não farão jus à gratificação os servidores cedidos nas
condições do § 4", para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento de nível DAS-3, e inferiores ou equivalentes, ou para
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 6" A gratificação de que trata o art. 1" será paga em conjunto,
de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que
trata a Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de 1992.

§ 7" A gratificação de Desempenho e Produtividade será paga
a partir de 1" de março de 1995, em valor equivalente a setenta por
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do previsto no caput deste artigo para o nível intermediário e
ceIl,;O ara o nível superior, até a regulamentação de que trata o § I'.
3.610 P
§ 8' Ficam vedadas, a partir desta data, a transferência e a
istribuição d: car!50~ dos quadros. de pessoal de .quaisquer ó~gãos
red A dministraçao Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
da"
para o Ipea.
Art. 3' A investidura nos cargos de Especialista em Políticas
l' 'blicas e Gestão Governamental, Analista de Orçamento, Analista
dU Finanças e Controle e Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
e ende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
~:los, em duas etapas, ,sendo a primeira eliminatória e classificatória e a segunda constituída de curso de formação.
Parágrafo único. As carreiras e o cargo de que trata o caput deste
artigo exígem do candidato diploma de curso superior e conhecimentos em nível de pós-graduação.

Art. 4' Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático (GDD), devida aos ocupantes de cargos efetivos da Carreira de
Diplomata.
§ I' A Gratificação de Desempenho Diplomático terá como limite máximo 2.238 pontos por servidor, correspondendo cada ponto a
O1820% do maior vencimento básico do nível superior observados o
disposto no art. 2' da Lei n' 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos
no art. 12 da Lei n' 8.460, de 1992, e no art. 2' da Lei n' 8.852, de
1994.
§ 2' A Gratificação de Desempenho Diplomático será calculada
obedecendo a critérios de desempenho individual dos servidores e
institucional do ministério, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal
e Reforma do Estado, até 31 de agosto de 1995.
.

§ 3' Aos servidores da Carreira de Diplomata, quando cedidos
para órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o
exercício de cargo em comissão, aplica-se o disposto nos §§ 4' e 5' do
art. 2'.
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§ 4· A gratificação de que trata este artigo será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n· 13, de 1992.

§ 5· A Gratificação de Desempenho Diplomático será paga a
partir de 1· de maio de 1995, em valor equivalente a 36%, até a
regulamentação de que trata o § 2·.
Art. 5· O disposto nesta medida provisória aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes de falecimento de
servidor público federal, observado o disposto no regulamento.
Art. 6· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.497-25, de 29 de novembro de 1996.
Art. 7· Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 8· Revoga-se a Medida Provisória n· 1.497-25, de 29 de
novembro de 1996.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luis Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.549 DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras providências.

. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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CAPÍTULO I
Da Presidência da República
Seção I
Da Estrutura

.Art. 1· A Presidência da República é constituída, essencialmenela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comu-

U;,
Pça-o Social, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e pela Casa
DIca
r

Militar.
§ 1. Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
a)

o Conselho de Governo;

b) o Advogado-Geral da União;

c) o Alto Comando das Forças Armadas;
d)

o Estado-Maior das Forças Armadas.

§ 2. Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos
de consulta do Presidente da República:
a) o Conselho da República;
b)

o Conselho de Defesa Naciona!.
Seção II
Das Competências e da Organização

Art. 2· À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação prévia e supletiva da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até
cinco Subchefias, sendo uma executiva.
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Art. 3· À Secretaria-Geral da Presidência da República compg,
te assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execução das atividades administrativas da Presidência da República
e supletivamente da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica:
I
II

Gabinete;
Subsecretaria-Geral;

III

Gabinete Pessoal do Presidente da República;

IV

Assessoria Especial;

V

Secretaria de Controle Interno.

Art. 4· À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos
assuntos relativos à política de comunicação social do governo e de
implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta e de sociedades sob
controle da União, tendo como estrutura básica o Gabinete e até
quatro Subsecretarias, sendo uma executiva.
Art. 5· À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no
assessoramento sobre assuntos estratégicos, inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação estratégicas,
na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da
concepção estratégica nacional, na promoção de estudos, elaboração,
coordenação e controle de planos, programas e projetos de natureza
estratégica, assim caracterizados pelo Presidente da República, e do
macrozoneamento ecológico-econômico, bem como a execução das
atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do
Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura básica, além do
Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o Gabinete e até três
Subsecretarias, sendo uma executiva.
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Art. 6" À Casa Militar da Presidência da República compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho.de suas atribuições, nos assuntos referentes à administração
militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como pela
segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da
República, bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo
como estrutura básica o Gabinete e até cinco Subchefias, sendo uma
executiva.
Art. 7" Ao Conselho de Governo-compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental,
dividindo-se em dois níveis de atuação:
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado,
pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e
pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente da
República, ou, por sua determinação, pelo Ministro de Estado Chefe
da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este fim
designado pelo Presidente da República;
II - Cãmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único ministério, integradas pelos Ministros de
Estado das áreas envolvidas e presididas, quando determinado, pelo
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ I" Para desenvolver as ações executivas das câmaras mencionadas no inciso Il, serão constituídos comitês executivos, integrados
pelos secretários executivos dos ministérios, cujos titulares as integram, e pelo Subchefe Executivo da Casa Civil da Presidência da
República, presididos por um de seus membros, designado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
§ 2" O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação
do Presidente da República.
§ 3" É criada a Câmara de Políticas Regionais do Conselho de
Governo, ficando o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a
criação das demais câmaras.
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§ 4º O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento integrarão, sempre que necessário, as
demais câmaras de que trata o inciso II do caput.
§ 5· O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das câmaras e comitês a que se referem o inciso 11 do
caput e o § 1º.
Art. 8º Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o
Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes,
assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da administração,
sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário quando impugnado ato, ou omissão, presidencial, dentre
outras atribuições fixadas na Lei Complementar nO 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Art. 9° O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos
ministros militares, pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e pelo Chefe do Estado-Maior de cada uma das forças
singulares, tem por competência assessorar o Presidente da República nas decisões relativas ã política militar e à coordenação de assuntos
pertinentes às Forças Armadas.
Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunirse-á quando convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa Militar.

Art. 10. Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes a estudos
para fixação da política, estratégia e a doutrina militares, bem como
na elaboração e coordenação dos planos e programas daí decorrentes,
no estabelecimento de planos para o emprego das forças combinadas
ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos ministros militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, na coordenação dos planos de pesquisa, de
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mas de aplicação dos recursos decorrentes e na coordenação das
representações das Forças Armadas no País e no exterior.
Art. 11. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a composição e as competências previstas na Constituição, têm
a organização e o funcionamento regulados pelas Leis nOs 8.041, de 5 de
junho de 1990, e 8.183, de 11 de abril de 1991, respectivamente.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho
da República terão como secretários executivos, respectivamente, o
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 12. Fica criado o Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo coordenar as ações
visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de
meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate
à fome e à pobreza.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição
e as competências do Conselho do Programa Comunidade Solidária,
a que se refere o art. 2º.
CAPÍTULO I!
Dos Ministérios

Seção!
Da Denominação

Art. 13. São os seguintes os Ministérios:
I
da Administração Federal e Reforma do Estado;
da Aeronáutica;
I!
da Agricultura e do Abastecimento;
UI
da Ciência e Tecnologia;
IV
V
das Comunicações;
da Cultura;
VI
VII
da Educação e do Desporto;
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VIII
do Exército
da Fazenda;
IX
X
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
XI
da Justiça;
XII
da Marinha;
XIII
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
XIV
de Minas e Energia; .
XV
do Planejamento e Orçamento;
XVI
da Previdência e Assistência Social;
XVII
das Relações Exteriores;
XVIII
da Saúde;
XIX
do Trabalho;
XX
dos Transportes.
Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos mio
nistérios, da Casa Civil da Presidência da República e do EstadoMaior das Forças Armadas.
Seção II
Das Áreas de Competência

Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de
cada ministério são os seguintes:
I - Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado:
a) políticas e diretrizes para a reforma do Estado;
b) política de desenvolvimento institucional e capacitação do
servidor, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
.
c) reforma administrativa;
d) supervisão e coordenação dos sistemas de pessoal civil, de
organização e modernização administrativa, de administração de
recursos da informação e informática e de serviços gerais;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6693-6964, dez. 1998

6789
e) modernização da gestão e promoção da qualidade do Setor
público;
() desenvolvimento de ações de controle da folha de pagamento
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil (Sipec);
Il - Ministério da Aeronáutica:
política aeroespacial nacional civil e militar;
b) organização dos efetivos e o aparelhamento e o adestramento
da Força Aérea Brasileira;
c) defesa aérea nacional;
d) operação do Correio Aéreo Nacional;
a)

e) orientação, incentivo, apoio e controle das atividades aeronáuticas civis e comerciais, privadas e desportivas;

() estabelecimento e exploração, direta ou mediante autorização
ou concessão, da infra-estmtura aeronáutica, inclusive os serviços de
apoio necessário à navegação aérea;
g) orientação, incentivo, coordenação, apoio e realização de pesquisas e desenvolvimento direta ou indiretamente relacionadas com
os assuntos aeronáuticos e espaciais;
h)

orientação técnica, incentivo e apoio à indústria aeronáutica

e espacial;
i) planejamento, equipamento e operação da infra-estrutura
aeronáutica e dos serviços de apoio necessário à Força Aérea Brasileira e à aeronáutica civil;
In - Ministério da Agricultura e do Abastecimento:
a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização,
abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuário;

c) mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;
informação agrícola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;

d)
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fi fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuã.
rias e da prestação de serviços no setor;
g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e
vegetais;
h) proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao
processo produtivo agricola e pecuário;
i) pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;

j) meteorologia e climatologia;l) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo;
m) energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural;
n) assistência técnica e extensão rural;

IV -

Ministério da Ciência e Tecnologia:

a) política nacional de pesquisa científica e tecnológica;

b) planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;

c) política de desenvolvimento de informática e automação;
d) política nacional de biossegurança;

V -

Ministério das Comunicações:

a) política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;

b) regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;

c) controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências;
d) serviços postais;

VI - Ministério da Cultura:
a) política.nacional de cultura;
b) proteção do patrimônio histórico e cultural;
VII - Ministério da Educação e do Desporto:
a) política nacional de educação e política nacional do desporto;
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b) educação pré-escolar;
c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, en'no Illédio, ensino superior, ensino supletivo, educação tecnológica,
.:ducação especial e educação a distãncia, exceto ensino militar;

d) pesquisa educacional;
e)

pesquisa e extensão universitária;

fJ magistério;
g) coordenação de programas de atenção integral a crianças e
adolescentes;
VIII - Ministério do Exército:

a) política militar terrestre;

b) organização dos efetivos, aparelhamento e adestramento das
forças terrestres;
c) estudos e pesquisas do interesse do Exército;
d) planejamento estratégico e execução das ações relativas à
defesa interna e externa do País;
e) participação na defesa da fronteira marítima e na defesa
aérea;
fJ participação no preparo e na execução da mobilização e desmobilização nacionais;
g) fiscalização das atividades envolvendo armas, munições, ex.plosivos e outros produtos de interesse militar;
h) produção de material bélico;

IX -

Ministério da Fazenda:

a) moeda, crédíto, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;

b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização

e arrecadaçãoç

c) administração orçamentária e financeira, controle interno,
auditoria e contabilidade públicas;
d) administração das dívidas públicas interna e externa;
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e) administração patrimonial;

fJ negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
preços em geral e tarifas públicas e administradas;
h) fiscalização e controle do comércio exterior;

g)

X -

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

a) política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos
serviços;
b)

propriedade intelectual e transferência de tecnologia;

c) metrologia, normalização e qualidade industrial;
comércio exterior;
e) turismo;

d)

fJ formulação da política de apoio, à microempresa, empresa de
pequeno porte e artesanato;
g) execução das atividades de registro do comércio;
h)

política relativa ao café, açúcar e álcool;

XI - Ministério da Justiça:
a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais;
b) política judiciária;
c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos
índios e das minorias;
d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal,
Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
e) defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e
promoção da sua integração à vida comunitária;

fJ defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;
g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;
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h) nacionalidade, imigração e estrangeiros;
i)

documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;

j) ouvidoria-geral;
l) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuiaOS
necessitados, assim considerados em lei;
t a,
XII - Ministério da Marinha:
a) política naval e doutrina militar naval;
b) constituição, organização, efetivos e aprestamento das forças
navais;
c) planejamento estratégico e emprego das Forças Navais na
defesa do País;
d) orientação e realização de estudos e pesquisas do interesse da
Marinha;
e) política marítima nacional;
f) orientação e controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no interesse da segurança da navegação, ou da defesa
nacional;
g) segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre;
h) adestramento militar e supervisão de adestramento civil no
interesse da segurança da navegação nacional;
i) polícia naval;
XIII - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:
a) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações
relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos;
b) formulação e execução da política nacional do meio ambiente
e dos recursos hídricos;

c) preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais
renováveis;

implementação de acordos internacionais na área ambiental;
e) política integrada para a Amazônia Legal;

d)
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XIV - Ministério de Minas e Energia:
a) geologia, recursos minerais e energéticos;
b) aproveitamento da energia hidráulica;

c) mineração e metalurgia;
d)

petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear;

XV - Ministério do Planejamento e Orçamento:
a) formulação do planejamento estratégico nacional;
b) coordenação e gestão do sistema de planejamento e orçamento
federal;
c) formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas
estatais;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento;

e) realização de estudos e pesquisas socioeconômicas;

fJ formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano;
g)

administração dos sistemas cartográficos e de estatísticas

nacionais;
h)

acompanhamento e avaliação dos gastos públicos federais;

i) fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição;

Ji defesa civil;
l) formulação de diretrizes, avaliação e coordenação das negociações com organismos multilaterais e agéncias governamentais estrangeiras, relativas a financiamentos de projetos públicos;

XVI -

Ministério da Previdência e Assistência Social:

a) previdência social;

b) previdência complementar;

c) assistência social;
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XVII -

Ministério das Relações Exteriores:

a) política internacional;

b) relações diplomáticas e serviços consulares;

c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas
e culturais com governos e entidades estrangeiras;
d) programas de cooperação internacional;

e) apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em
agências e organismos internacionais e multilaterais;
XVIII -

Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;
b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;

c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos
índios;
d) informações de saúde;
e) insumos críticos para a saúde;
f) ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;
.
g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e
alimentos;
h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde;

XIX -

Ministério do Trabalho:

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho;

b) trabalho e sua fiscalização;

c) política salarial;
d) formação e desenvolvimento profissional;

e) relações do trabalho;
f) segurança e saúde no trabalho;
g) política de imigração;
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xx -

Ministério dos Transportes:

a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aqua-

viário;
b) marinha mercante, portos e vias navegáveis;

c) participação na coordenação dos transportes aeroviários.
§ 1· Em casos de calamidade pública ou de necessidade de
especial atendimento a população, o Presidente da República poderá
dispor sobre a colaboração dos ministérios civis e militares com os
diferentes níveis da Administração Pública.

§ 2· A competência atribuída ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, de que trata a letra h, inciso X, deste artigo,
inclui o planejamento e o exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro, previstos em leis e regulamentos.
§ 32 A competência atribuída ao Ministério do Trabalho, de que
trata a alínea b, inciso XIX, deste artigo, compreende a fiscalízação
do cumprimento das normas legais ou coletivas de trabalho portuário,
bem como a aplicação das sanções previstas nesses instrumentos.

Seção II!
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis
Art. 15. Haverá, na estrutura básica de cada ministério civil:
I - Secretaria Executiva, exceto no Ministério das Relações
Exteriores;

n
In

Gabinete do Ministro;
Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda;

§ lº No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar n· 73, de 10 de fevereiro
de 1993.

§ 2· Caberá ao Secretário Executivo, titular do órgão a que se
refere o inciso I deste artigo, além da supervisão e da coordenação das
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cretarias integrantes da estrutura do ministério, exercer as funções

~~e lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.

§ 3· Integram a estrutura das Secretarias Executivas duas
subsecretarias.

SeçãoN
Dos Órgãos Específicos

Art. 16. Integram a estrutura básica:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, até quatro secretarias;
II - do Ministério da Agriculturae do Abastecimento, além
do Conselho Nacional de Política Agrícola, da Comissão Especial de
Recursos, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e
do Instituto Nacional de Meteorologia, até três secretarias;
III - do Ministério da Ciência e Tecnologia, além do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Informática e Automação, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional de Tecnologia e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
até quatro secretarias;
IV - do Ministério das Comunicações, além do Conselho
Nacional de Comunicações, até três secretarias;
V - do Ministério da Cultura, além do Conselho Nacional
de Política Cultural, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e
da Comissão de Cinema, até quatro secretarias;
VI - do Ministério da Educação e do Desporto, além do
Conselho Nacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, até sete secretarias;
VII - do Ministério da Fazenda, além do Conselho Monetário
Nacional, do Conselho Nacional de Política Fazendária, do Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno, dos 1·, 2· e 3·
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Conselhos de Contribuintes, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura,
do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, da Procuradoria-GeraI da Fazenda Nacional, da Escola de Administração Fazendária e
da Junta de Programação Financeira, até sete secretarias;
VIII - do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
além do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial, do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de
Exportação e do Conselho Deliberativo da Política do Café, até cinco
secretarias;
IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, do Conselho Nacional de Trânsito, do
Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do
Departamento de Polícia Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa
Nacional, da Ouvidoria-Geral da República e da Defensoria Pública
da União, até cinco secretarias;
X - do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do Conselho Nacional dos
Recursos Naturais Renováveis, do Comitê do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, até quatro secretarias;
XI -

do Ministério de Minas e Energia, até duas secretarias;

XII - do Ministério do Planejamento e Orçamento, além da
Comissão de Financiamentos Externos, do Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais e da Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira, até seis secretarias, sendo uma especial;
XIII - do Ministério da Previdência e Assistência Social, além
do Conselho Nacional da Seguridade Social, do Conselho Nacional de
Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, do
Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do Cadastro NaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6693-6964, dez. 1996
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cional de Informações Sociais e da Inspetoria-Geral da Previdência
Social, até três secretarias;

XIV - do Ministério das Relações Exteriores, o Cerimonial, a
Secretaria de Planejamento Diplomático, a Inspetoria-Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta COmposta de até três subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o
Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de
Promoções;
XV ~ do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de
Saúde e da Central de Medicamentos (Cerne), observado o disposto
no art. 15 da Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990, até duas secretarias;
XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional
do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, até cinco secretarias;
XVII - do Ministério dos Transportes, além da Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer), até três secretarias.
§ l' São mantidas as estruturas básicas dos ministérios militares.
§ 2' O Conselho de Política Externa, a que se refere o inciso XIV
deste artigo, será presidido pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral
Adjunto, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores, e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
.
CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção,

e Criação de Orgãos e Cargos
Art. 17. São transformados:
I - a Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência da República, em Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
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II - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, em Ministério do Planejamento e Orçamento;
III - a Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República, em Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado;
IV - o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
V - o Ministério da Previdência Social, em Ministério da
Previdência e Assistência Social;
VI - o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
VII -

na Secretaria-Geral da Presidência da República;

o Gabinete Pessoal, em Gabinete Pessoal do Presidente da
República;
a)

b) a Assessoria, em Assessoria Especial.

Art. 18. Ficam transferidas as competências:
I -

para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

a) da Secretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

b) das Secretarias de Desenvolvimento Regional, de Defesa Civil, de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e de Desenvolvimento da
Região Sul, todas do Ministério da Integração Regional;

c) das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Áreas Metropolitanas, ambas do Ministério da Integração Regional;
d) das Secretarias de Habitação e de Saneamento, do Ministério
do Bem-Estar Social;

II - para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal:
a) da Secretaria de Irrigação, do Ministério da Integração Regional;
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b) do Jardim Botânico do Rio de Janeiro;

III -

para a Casa Civil da Presidência da República, da
";a
de
Relações com Estados, Distrito Federal e Municípios,
ta..
-R
'
I
Secre
do Ministério
da Int
n egraçao
egionai;
IV - para o Ministério da Previdência e Assistência Social,
da Secretaria da Promoção Humana, do Ministério do Bem-Estar
social;
V -

para o Ministério da Justiça:

a) da Coordenadoria Nacional para'Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério do Bem-Estar Social;

b) atribuídas ao Ministério da Fazenda pela Lei n" 5.768, de 20
d dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei n? 7.291, de 19 de dezembro
d: 1984 e nos Decretos-Leis nOs 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204 de 27 de fevereiro de 1967, nos termos e condições fixados em ato
conjunto dos resp~ctivo~ Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetáno Nacional;
VI - para a Secretaria Executiva, em cada ministério, das
Secretarias de Administração-Geral, relativas à modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento
e finanças;
VII - para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, da Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, da
Casa Civil da Presidência da República;

VIII -

no Ministério da Educação e do Desporto:

a) do Conselho Superior de Desporto, para o Conselho Deliberativodo Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),
de que trata o § l' do art. 33 desta medida provisória;
b) da Secretaria de Desportos e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp),

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do Ministério da Integração Regional, passa a integrar a estrutura do Ministério do PlanejaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6693-6964, dez. 1996

mento e Orçamento, com as atribuições previstas no art. 14 da Lei n'
7.827, de 27 de setembro de 1989.
Art. 19. Ficam extintos:
I - as Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
Centro Brasileiro para a Infãncia e Adolescência (CBIA), vinculadas
ao Ministério do Bem-Estar Social;
II
o Ministério do Bem-Estar Social;
III - o Ministério da Integração Regional;
IV - no Ministério da Justiça:
a) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
.b) a ·Secretaria de Polícia Federal;
c) a Secretaria de Trãnsito;
d) a Secretaria Nacional de Entorpecentes;
V - a Secretaria de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
VI - a Secretaria de Projetos Especiais, no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado;
VII
as Secretarias de Administração-Geral, em cada ministério;
VIII
no Ministério da Educação e do Desporto:
a) o Conselho Superior de Desporto;
b) a Secretaria de Desportos;
c) a Secretaria de Projetos Educacionais Especiais;
IX - a Subchefia para Divulgação e Relações Públicas, na
Casa Civil da Presidência da República.
Art. 20. A Secretaria Especial, referida no inciso XII do art. 16,
será supervisionada diretamente pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, e terá as seguintes competências:
I - integração dos aspectos regionais das políticas setoriais,
inclusive desenvolvimento urbano;
Col-Leis RlIp. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6693-6964, dez. 1996

6803
II - política e controle da aplicação dos fundos constitucionais
de desenvolvimento;
UI -

defesa civil.

Art. 21. Ficam extintos os cargos:
I - de Secretário das Secretarias de Áreas Metropolitanas;
de Desenvolvimento Regional; de Defesa Civil; de Desenvolvimento
do Centro-Oeste; de Desenvolvimento da Região Sul; de Desenvolvimento Urbano; de Irrigação; e de Relações com Estados, Distrito
Federal e Municípios, todos do Ministério da Integração Regional;
II - de Secretário das Secretarias Nacional de Entorpecentes; de Trãnsito; dos Direitos da Cidadania e Justiça; e de Polícia
Federal, todos do Ministério da Justiça;
III - de Secretário das Secretarias de Habitação; de Saneamento; e da Promoção Humana, todos do Ministério do Bem-Estar
Social;
IV - de Presidente das Fundações de que trata O inciso I do
art. 19 desta medida provisória;
V - de Secretário Executivo; de Chefe de Gabinete; e de
Consultor Jurídico, nos ministérios de que tratam os incisos II e III
doart. 19 desta medida provisória;
VI - de Secretário de Administração-Geral, nos ministérios
civis de que trata O art. 13 desta medida provisória;
VII - de Secretário da Secretaria de Projetos Especiais, no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
VIII - de Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional e
de Subchefe de Divulgação e Relações Públicas, ambos na Casa Civil
da Presidência da República;
IX - de Secretário de Planejamento Estratégico, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
X - de Secretário de Projetos Educacionais Especiais, no
Ministério da Educação e do Desporto;
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XI - com atribuição equivalente aos de Chefe de Assessoria
Parlamentar e de Chefe de Gabinete de Secretário Executivo nos
ministérios civis, existentes em 31 de dezembro de 1994.
Art. 22. Ficam, também, extintos os cargos de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; de
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República; de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República; de Ministro de Estado Chefe da Casa Militar da Preaidân,
cia da República; de Ministro de Estado Chefe da Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República; de Ministro de
Estado da Integração Regional; de Ministro de Estado do Bem-Estar
Social; de Ministro de Estado da Previdência Social; e de Ministro de
Estado do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
Art. 23. Os titulares dos cargos de Natureza Especial de Chefe
da Casa Militar da Presidência da República, de Secretário-Geral da
Presidência da República, de Secretário de Comunicação Social da
Presidência da República e de Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e do cargo de que trata o art. 26, terão
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de
Ministro de Estado.
Art. 24. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, de Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, de Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social e de Ministro de Estado do Meio Ambiento, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Art. 25. Fica criado o cargo de Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, a política nacional do desporto;
II -

supervisionar o desenvolvimento dos esportes no País;

III - manter intercãmbio com organismos públicos e privados,
nacionais, internacionais e estrangeiros;
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IV - articular-se com os demais segmentos da Administração
pública, tendo em vista a execução de ações integradas na área dos
esportes.

Art. 26. O titular do cargo de Natureza Especial de Secretário
Executivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo,
a que se refere o § 3Q do art. 7Q desta medida provisória, será também
o titular da Secretaria Especial do Ministério do Planejamento e
Orçamento.
Parágrafo único. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei complementar, de acordo com o art.
43, § 1Q, inciso lI, da Constituição, para incluir o titular da Secretaria
Especial a que se refere o caput, nos Conselhos Deliberativos da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e no Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Art. 27. O acervo patrimonial dos órgãos referidos no art. 19
desta medida provisória será transferido para os ministérios e órgãos
que tiverem absorvido as correspondentes competências, facultado ao
Poder Executivo, após inventário, alienar o excedente ou doá-lo aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou, mediante autorização legislativa específica, a instituições de educação, de saúde ou de
assistência social, sem fins lucrativos, reconhecidas na forma da lei.
§ 1Q O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata o
caput deste artigo será transferido para os ministérios e órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes competências, ficando o Poder
Executivo autorizado, a seu critério, a ceder a Estados e Municípios,
com ônus para o Governo Federal, e por período não superior a doze
meses, os servidores necessários à continuidade dos serviços a eles
descentralizados.
§ 2Q Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos bens
móveis utílizados para o desenvolvimento de ações de assistência
social, pertencentes aos órgãos a que se refere o art. 19 desta medida
provisória, que poderão ser alienados a instituições de educação, de
saúde ou de assístêncía social, mediante termos de doação, desde que
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já estejam de posse das citadas entidades, em função de convênios ou
termos similares, firmados anteriormente com os órgãos extintos.
§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Distrito
Federal, aos Estados ou aos Municípios em que se encontrem, terra,
nos de propriedade da União acrescidos das benfeitorias construídas
em decorrência de contratos celebrados por intermédio da extinta
Secretaria de Projetos Educacionais Especiais, ou apenas estas ben,
feitorias, sempre acrescidas dos móveis e das instalações nelas exis,
tentes, independentemente de estarem ou não patrimoniados.
§ 4º Durante o processo de inventário, o Presidente da Comis,
são do Processo de Extinção da Secretaria de Projetos Educacionais
Especiais, mediante autorização do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto, poderá manter ou prorrogar contratos ou convênios
cujo prazo de vigência da prorrogação não ultrapasse 31 de dezembro
de 1996, desde que preenchidos pelo contratado ou conveniado os
requisitos previstos na legislação pertinente.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a manter os servi.
dores da Administração Federal indireta, não ocupantes de cargo em
comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento que, em 19
de novembro de 1992, se encontravam à disposição de órgãos da
Administração direta.
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados ou desmembrados por esta medida provisória, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos
na Lei Orçamentária Anual.
.
Art. 30. No prazo de 180 dias contados da data da publicação
desta medida provisória, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação, estrutura, competências e atribuições da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
§ 1º Enquanto não constituída a Agência Brasileira de Inteligência, a unidade técnica encarregada das ações de inteligência,
composta pela Subsecretaria de Inteligência, Departamento de Administração-Geral e Agências Regionais, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, continuará exercendo as competências e atribuições
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vistas na legislação pertinente, passando a integrar, transitoria::nte, a estrutura da Casa Militar da Presidência da República.
§ 2" Sem prejuízo do disposto no art. 29 desta medida provisó.a o Secretário-Geral e o Secretário de Assuntos Estratégicos da
~r~sidência da República disporão, em ato conjunto, quanto à transf rência parcial, para uma coordenação, de caráter transitório, vinc~ada à Casa Militar, dos recursos orçamentários e financeiros, do
acervo patrimonial, do pessoal, inclusive dos cargos em comissão ou
funçãO de direção, chefia ou assessoramento, bem assim dos alocados
à ora extinta Consultoria Jurídica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, necessários às ações de apoio à unidade técnica a que se refere
O parágrafo anterior, procedendo-se à incorporação do restante à
Secretaria-Geral da Presidência da República.

Art. 31. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribui.ções pertinentes e a seus titulares, as competências e incumbências
estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados,
transferidos ou extintos por esta medida provisória, ou a seus titulares.
Art. 32. O Poder Executivo disporá, em decreto, na estrutura
regimental dos órgãos essenciais da Presidêncía da República e dos
ministérios civis, sobre as competências e atribuições, denominação
das unidades e especificação dos cargos.
Art. 33. Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo
(Fundesp), instituído pelo art. 42 da Lei n" 8.672, de 6 de julho de
1993, transformado em Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto (Indesp), autarquia federal, com a finalidade de promover
e desenvolver a prática do desporto.
§ I" O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) disporá em sua estrutura básica de um Conselho Deliberativo, composto de até dez membros, e de uma diretoria integrada por
um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da
República.
§ 2" As competências dos órgãos que integram a estrutura
regimental do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
(Indesp) serão fixadas em decreto.
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Art. 34. Fica o Jardim Botânico do Rio de Janeiro transformado
em Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, passando a integrar a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de prorno,
ver, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre os recursos
f1oristicos do Brasíl.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 35. Até que sejam aprovados os planos de carreira da
Administração Pública Federal, aplicam-se ao pessoal em exercício
no Minístério do Planejamento e Orçamento e no Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado a legislação e as normas
regulamentares vigentes para os servidores em exercício nos órgãos
da Presidência da República, em especial a referida no art. 20 da Lei
n" 8.216, de 13 de agosto de 1991.
Parágrafo único. Exceto nos casos previstos em lei e até que se
cumpram as condições definidas no caput, as requisições de servidores para os órgãos mencionados serão irrecusáveis e deverão ser
prontamente atendidas.
Art. 36. As entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta serão vinculadas aos órgãos da Presidêncía da República e aos ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo
único do art. 4º e § 2º do art. 5º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de
fevereiro de 1967, e sujeitas à supervisão exercida por titular de órgão
de assistência imediata ao Presidente da República ou por Ministro
de Estado, mantidas as extinções e dissoluções de entidades realizadas ou em fase final de realização, com base na autorização concedida
pela Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
Parágrafo único. A supervisão de que trata o caput deste artigo
pode se fazer diretamente, ou através de órgãos da estrutura do
ministério.
Art. 37. O Poder Executivo disporá, no prazo máximo de 180
dias, sobre a organização, a reorganização e o funcionamento dos
ministérios e órgãos de que trata esta medida provisória, mediante
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aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de
sua lotação de pessoal.
Art. 38. O Poder Executivo deverá rever a estrutura, funções
e atribuições da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de
forma a separar as funções e atividades diversas da utilização de
recursos hídricos, com o objetivo de transferi-Ias para a secretaria
especial, do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Art. 39. Fica transferida a responsabilidade pelo pagamento
dos inativos e das pensões pagas:
I - pelo Ministério da Integração Regional para o Ministério
do Planejamento e Orçamento;
II - pelo Ministério do Bem-Estar Social e pela Fundação
Legião Brasileira de Assistência para o Ministério da Previdência e
Assistência Social e para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), na forma estabelecida em regulamento;
III - pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência para o Ministério da Justiça.
Art. 40. Os cargos vagos, ou que venham a vagar dos ministérios e entidades extintas, serão remanejados para o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, devendo, no caso de
cargos efetivos, serem redistribuídos, e, no caso de cargos em comissão e funções de confiança, utilizados ou extintos, de acordo com o
interesse da administração.
Parágrafo único. No encerramento dos trabalhos de inventariança, e nos termos fixados em decreto, poderão ser remanejados
para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado,
com os respectivos ocupantes, os cargos e funções estritamente necessários à continuidade das atividades de prestação de contas decorrentes de convênios, contratos e instrumentos similares firmados pelos
órgãos extintos e seus antecessores.
Art. 41. Enquanto não for aprovado e implantado o quadro de
provimento efetivo do Indesp, fica o Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes autorizado a requisitar servidores do Ministério da
Educação e do Desporto e suas entidades vinculadas, para ter exercício naquele instituto.
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Art. 42. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos essenciais da Presidência da República e dos ministérios
civis, de que trata o art. 32, ficam mantidas as estruturas, as comps,
tências, inclusive as transferidas, e atribuições, a denominação das
unidades e a especificação dos respectivos cargos, vigentes em 27 de
junho de 1995.
Art. 43. O art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 47. A autorização para o funcionamento, o credenciamento e o recredenciamento periódico de universidade ou estabelecimento isolado de ensino superior, e o reconhecimento de
cursos e habilitações oferecidos por essas instituições, e bem
assim a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições
de ensino superior não universitárias, serão tornados efetivos,
em qualquer caso, mediante ato do Poder Executivo, após parecer
favorável do Conselho de Educação competente .»

Art. 44. O art. 17 da Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 17. Os imóveis de que trata o art. 14, quando irregular sua ocupação, serão objeto de reintegração de posse liminar
em favor da União, independentemente do tempo em que o imóvel
estiver ocupado.
§ 1" O Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, por intermédio do órgão responsável pela administração
dos imóveis, será o depositário dos imóveis reintegrados.

§ 2º Julgada improcedente a ação de reintegração de posse
em decisão transitada em julgado, o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado colocará o imóvel à disposição do
juízo dentro de cinco dias da intimação para fazê-lo.»
Art. 45. O art. 3' da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3º O FGTS será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três representantes da categoria dos trabalhadores e três representanCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t, 1, p. 6693-6964, dez. 1996
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tes da categoria dos empregadores, além de um representante de
cada órgão e entidade a seguir indicados:
I
II

Ministério do Trabalho;
Ministério do Planejamento e Orçamento;

III

Ministério da Fazenda;

IV

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;

V
VI

Caixa Econômica Federal;
Banco Central do Brasil.

§ 2' Os ministros de Estado e os presidentes das entidades
mencionadas no caput deste artigo serão os membros titulares
no Conselho Curador, cabendo, a cada um deles, indicar o seu
respectivo suplente ao Presidente do Conselho, que os nomeará.

Art. 46. O art. 22 da Lei n" 9.028, de 12 de abril de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. Cabe à Advocacia-Geral da União, por seus órgãos, inclusive os a ela vinculados, nas suas respectivas áreas de
atuação, a representação judicial dos titulares dos Poderes da
República, de órgãos da Administração Pública Federal direta e
de ocupantes de cargos e funções de direção em autarquias e
fundações públicas federais, concernente a atos praticados no
exercício de suas atribuições institucionais ou legais, competindo-lhes, inclusive, a impetração de mandado de segurança em
nome desses titulares ou ocupantes para defesa de suas atribuições legais..
Art. 47. Fica prorrogado, até 31 de março de 1996, o mandato
dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 48. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho
de Administração na estrutura organizacional da Casa da Moeda do
Brasil.
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Art. 49. Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias n"s 752, de 6 de dezembro de 1994, 797, 800, de
30 de dezembro de 1994, 931, de I" de março de 1995, 962, de 30 de
março de 1995, 987, de 28 de abril de 1995, 1.015, de 26 de maio de
1995, 1.038, de 27 de junho de 1995, 1.063, de 27 de julho de 1995,
1.090, de 25 de agosto de 1995, 1.122, de 22 de setembro de 1995,
1.154, de 24 de outubro de 1995, 1.190, de 23 de novembro de 1995,
1.226, de 14 de dezembro de 1995, 1.263, de 12 de janeiro de 1996,
1.302, de 9 de fevereiro de 1996, 1.342, de 12 de março de 1996, 1.384,
de 11 de abril de 1996, 1.450, de 10 de maio de 1996, 1.498, de 7 de
junho de 1996, 1.498-19, de 9 dejulho de 1996, 1.498-20, de 8 de agosto
de 1996, 1.498-21, de 5 de setembro de 1996, 1.498-22, de 2 de outubro
de 1996, 1.498-23, de 31 de outubro de 1996, fi 1.498-24, de 29 de
novembro de 1996.
Art. 50. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 51. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, os §§ I", 2" e 3" do
art. 22 da Lei n" 5.227, de 18 de janeiro de 1967, o parágrafo único do
art. 2º do Decreto-Lei nº 701, de 24 de julho de 1969, os §§ 1º e 2º do
art. 36 da Lei nº 5.869, de 11 dejaneiro de 1973, e a Medida Provisória
nº 1.498-24, de 29 de novembro de 1996.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luís Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.550, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Organiza e disciplina os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória
com força de lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6693-6964, dez. 1996
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TÍTULO!
Das Finalidades do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo
Art. 1Q O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo visa
à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, à administração financeira do Tesouro Nacional e à verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos.
Art. 2Q O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem
prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes,
bem como de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União;
U - comprovar.a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
Hl - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional;
V - manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam
permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

TÍTULon
Da Organização, Estrutura e Competências
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
CAPÍTULO I
Da Organização e Estrutura .
Art. 3Q O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de
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Gestão, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria Federal
de Controle, e as atividades de Administração Financeira e Contabilidade, sob a orientação técnica e normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional.

Art. 4· O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo tem
como Órgão Central o Ministério da Fazenda e compreende:
I II -

III -

o Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
a Secretaria Federal de Controle;
a Secretaria do Tesouro Nacional;

IV - as unidades de controle interno dos ministérios militares,
do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União e do Ministério
das Relações Exteriores, como órgãos setoriais.
§ 1" Os órgãos setoriais a que se refere o inciso IV deste artigo
sujeitam-se à supervisão técnica e à orientação normativa da Secretaria Federal de Controle e da Secretaria do Tesouro Nacional, nas
áreas de sua atuação.

§ ·2· As áreas de programação financeira dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo subordinam-se tecnicamente à
Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 5· Integram a Secretaria Federal de Controle:
I - as unidades seccionais do Sistema de Controle Interno,
denominadas Secretarias de Controle Interno, com atuação nos ministérios civis, exceto o Ministério das Relações Exteriores;
II - as unidades regionais do Sistema de Controle Interno nos
Estados, denominadas Delegacias Federais de Controle;

III -

a Corregedoria-Geral do Sistema de Controle Interno.

Art. 6· Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro
Nacional os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou órgãos equivalentes, das entidades da Administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos
conselhos fiscais deverão ser, preferencialmente, servidores integranCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12. t. I, p. 6693·6964, dez. 1996
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I - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos;

II - promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
III - realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos;
IV - verificar a exatidão e suficiência dos dados relativos à
admissão de pessoal, a qualquer título, na Administração direta e
indireta, e à concessão de aposentadorias, reformas e pensões na
Administração direta, autárquica e fundacional;
V - disciplinar e manter regístros sobre a contratação de
consultorias e auditorias independentes, no âmbito da Administração
Pública Federal;
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de
auditoria das entidades da Administração indireta;
VII - prestar informações sobre a situação físico-financeira
dos projetos e atividades constantes dos orçamentos da União;
VIII - manter regístros sobre a composição e atuação das
comissões de licitações;
IX - executar a contabilidade analítica dos órgãos do Poder
Executivo, exceto aqueles jurisdicionados aos órgãos setoriaís do
Sistema de Controle Interno;
X - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ou de
irregulares, formalmente apontados, praticados por agentes públicos,
propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
XI
União;

exercer o controle da execução dos orçamentos da

XII - estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização de programas executados com recursos dos orçamentos da
União;
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XIII - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre
legislaçãO concernente à execução orçamentária, financeira e patri~onial no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIV - realizar auditorias especiais e integradas nos órgãos e
entidades jurisdicionadas aos órgãos setoriais do Sistema de Controle
Interno;
XV - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de
governo, inclusive ações' descentralizadas executadas à conta de
recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

XVI - apoiar, por intermédio de suas unidades seccionais, a
supervisão ministerial nas suas áreas de competência e de atuação.
Seção 11

Das Áreas de Administração Financeira e Contabilidade
Art. la. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional, no desempenho das atribuições previstas no art. 2º desta medida provisória:
I - elaborar a programação financeíra mensal e anual do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Unica do Tesouro Nacional e
subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa
pública;
II -

zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;

III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou organismos internacionais;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta ou indireta, do Tesouro Nacional;
VI - gerir a dívida pública mobiliária e a dívida externa de
responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhaCo\. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6693-6964, dez. 1996
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mento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;
VIII - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado
registro contábil dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
X -

instituir e manter o Plano de Contas Único da União;

XI - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam realizar e verificar a contabilização dos
atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as
informações gerenciais necessárias à tomada de decisões e ao apoio à
supervisão ministerial;
XII - elaborar o Balanço Geral da União, as contas do Presidente da República e a consolidação dos balanços dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
XIII - promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de Administração Financeira e Contabilidade.
TÍTULüm

Dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Art. 11. As atividades de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal direta, organizadas de forma a serem
disciplinadas, no prazo de até sessenta dias, pelo Poder Executivo,
têm como órgão central o Ministério do Planejamento e Orçamento.

§ 1º Integram os Sistemas de Planejamento e de Orçamento da
Administração Pública Federal:
a) o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
b) o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Esta-

tais;

c) a Secretaria de Planejamento e Avaliação;
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d) a Secretaria de Assuntos Internacionais;

e) a Secretaria de Orçamento Federal;

fJ

a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Esta-

tais;
g) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
h) na qualidade de órgãos setoriais, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios civis, militares e órgãos da Presidência
da República.

§ 2' Os órgãos setoriais integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento ficam sujeitos à supervisão, orientação e
coordenação técnica do órgão central.
§ 3' Consideram-se empresas estatais as empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e
demais empresas em que-a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.

§ 4' Dentre os membros do conselho de administração das empresas estatais, inclusive as criadas por lei especlal, haverá um
representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, que estará subordinado tecnicamente à Secretaria de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 5' Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de
outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos
integrantes dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento realizarão o
acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e ações do Governo Federal, como parte do processo de avaliação da gestão de recursos
públicos, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.

TÍTULüIV
Do Provimento dos Cargos e das Nomeações
CAPÍTULO I
Do Provimento dos Cargos

Art. 12. Os ocupantes dos cargos das Carreiras Finanças e
Controle e de Planejamento e de Orçamento integrantes das estrutuCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6693-6964, dez. 1996
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ras dos sistemas previstos nos arts. 4º e 11 desta medida provisória
poderão ter exercícios nos seus órgãos centrais, conforme dispuser ato
do respectivo Ministro de Estado.
Art. 13. Os cargos permanentes das carreiras de Planejamento e Orçamento e de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão
governamental, dos níveis intermediário e superior do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da categoria funcional Técnico de Planejamento, P-1501 do Grupo P-1500, criada pelo Decreto
n" 75.461, de 7 de março de 1975, integram a estrutura de recursos
humanos dos sistemas de Planejamento e de Orçamento do Poder
Executivo, cujo exercício será definido pelo Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento.
§ 1º Ficam lotados no Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado 960 cargos da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criados pela Lei n" 7.834, de 6
de outubro de 1989, cujo exercício dar-se-á em quaisquer órgãos,
entidades e sistemas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante ato do respectivo Ministro de Estado
e de acordo com as atribuições dos respectivos cargos.
§ 2º Em caráter excepcional, os servidores da categoria funcionaI de Técnico de Planejamento, P-150l, do Grupo P-1500, poderão
ter exercício também nas autarquias e fundações vinculadas ao
Ministério do Planejamento e Orçamento, mediante ato do respectivo
Ministro de Estado, aplicando-se, no caso, a restrição imposta no § 5º
do art. 2º da Medida Provisória nº 1.548, de 18 de dezembro de 1996.
Art. 14. Fica restabelecido o quantitativo original de cargos
criados pelo Decreto-Lei n' 2.346, de 23 de julho de 1987, distribuído
conforme o anexo desta medida provisória.
CAPÍTULO II
Das Nomeações
Art. 15. É vedada a nomeação para o exercício de cargo em
comissão no ãmbito do Sistema de Controle Interno, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v.
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1 - responsáveis por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas da União, por tribunal de contas de
Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho
de contas de Município;
Il - punidas, em processo disciplinar, mediante decisão da
qual não caiba recurso em âmbito administrativo, por ato lesivo ao
patrimônio público de qualquer esfera de governo;

In - condenadas em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos Il e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n" 7.492, de 16 de
junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Parágrafo único. As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se também às nomeações para cargos em comissão que impliquem
gestão de dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de
patrimônio, na administração direta e indireta dos Poderes da União,
bem como de membros para comporem as comissões de licitação.
Art. 16. Os Secretários Federal de Controle e do Tesouro N acionaI serão nomeados pelo Presidente da República.

Art. 17. Os cargos em comissão no âmbito dos Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e Orçamento serão providos,
preferencialmente, por ocupantes dos cargos permanentes constantes
dos arts. 12 e 13.
CAPÍTULO III
Das Vedações e Garantias

Art. 18. Além das proibições contidas no art. 117 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado ao Secretário Federal de
Controle e ao Secretário do Tesouro Nacional exercer:
I -

n -

atividade político-partidária;
profissão liberal.

Art. 19. Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado aos integrantes da Carreira Finanças e Controle, no
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lízação e Avaliação de Gestão, sob pena de responsabilidade administrativa.
§ 1" Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento
especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio.
§ 2º O servidor, exercendo funções de controle interno, deverá
guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos sob
sua fiscalização, obtidos em decorrência do exercício de suas funções,
utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata.

§ 3º Os integrantes da Carreira Finanças e Controle observarão
o código de ética profissional aprovado pelo Presidente da República.
Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a
forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado scbre os
dados oficiais do Governo Federal relativos à execução dos orçamentos da União.
Art. 21. Aos dirigentes das unidades do Sistema de Controle
Interno, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, nas
respectivas áreas de atuação, mediante representação do responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação
legal, ou em desacordo com a classificação funcional-programática
constante do Orçamento Geral da União.

TÍTULüV
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 22. Em caráter de emergência ou de excepcionalidade e
observado o processo licitatório, a Secretaria Federal de Controle
poderá contratar serviços de empresas de auditoria independente
para, sob sua coordenação, atuar junto a entidades organizadas sob
a forma de sociedades de economia mista e de empresas públicas do
Governo Federal.
Art. 23. A Secretaria Federal de Controle fará publicar, trimestralmente, no Diário Oficial da União informações sobre os trabalhos
de auditoria, fiscalização e acompanhamento dos programas de governo.
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6693-6964, dez. 1996

6823

Art. 24. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo
de cento e vinte dias, sobre a competência, a estrutura e o funcionamento dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno, bem
como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda disporá
sobre a área de atuação de cada unidade seccional do Controle
Interno, que, excetuando o Ministério das Relações Exteriores, poderá abranger mais de um ministério civil e suas entidades vinculadas
e supervisionadas.
Art. 25. Ficam transferidos para o Ministério da Fazenda os
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) e as Funções Gratificadas (FG) da estrutura organizacional das
secretarias de controle interno, dos ministérios civis, exceto do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 26. Fica alterada a denominação da Secretaria Central de
Controle do Ministério da Fazenda para a Secretaria Federal de
Controle.
Art. 27. Fica O Ministério da Fazenda autorizado a requisitar,
até 31 de dezembro de 1997, servidores públicos de suas entidades
vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, na
Secretaria Federal de Controle e na Secretaria do Patrimõnio da
União, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou
função de confiança.
Art. 28. Ficam criados, na estrutura básica do Ministério do
Planejamento e Orçamento:
I - o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento;
II - o Conselho de Coordenação e controle das Empresas
Estatais;
III - a Secretaria de Coordenação e controle das Empresas
Estatais.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir as
competências e a adotar, em até sessenta dias, as providências
necessárias à organização e ao funcionamento da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
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Art. 29. Ao Conselho Federal de Planejamento e Orçamento
órgão superior de natureza consultiva, compete colaborar na formu:
lação das diretrizes e estratégias de desenvolvimento nacional equí,
librado e na compatibilização das ações de natureza setorial e espa.
cial, apreciar as propostas de planos setoriais e regionais de desen,
volvimento e articular a execução dos planos, programas e projetos
governamentais de desenvolvimento.
§ 1" O conselho de que trata o caput deste artigo será presidido
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e terá sua
composição e o regimento interno estabelecido pelo Poder Executivo,
no prazo de sessenta dias.
§ 2" O Ministério do Planejamento e Orçamento proporcionará
ao conselho os meios técnicos e administrativos necessários ao exercício de suas competências.

Art. 30. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais com
os objetivos e a execução da política econõmica mediante:
I - estabelecimento de diretrizes gerais e estratégias básicas de políticas para a atuação das empresas estatais;
H - aprovação dos contratos de gestão e dos acordos de
desempenho entre a União e as empresas estatais;

IH - aprovação dos parâmetros para a política de preços e
tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas
ou oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos
definidos pelo Ministério da Fazenda;
IV - estabelecimento da política de operações de crédito,
inclusive operações de arrendamento mercantil, para as empresas
estatais;
V - aprovação do Programa de Dispêndios Globais e da
proposta do orçamento de investimento das empresas estatais a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
VI - aprovação dos parâmetros para as políticas salarial e de
beneficios e vantagens dos empregados das empresas estatais;
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VII - aprovação das propostas dos acordos coletivos de trabaJbo das empresas estatais, na forma da legislação em vigor;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a atuação dos reprean
da União nos conselhos de administração das empresas
se nt .tes
estataIs;
IX - estabelecimento de diretrizes para a participação das
empresas estatais como patrocinadoras de fundos de pensão.
Art. 31. O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais terá:
I - como membros permanentes:
a) o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que o
presidirá;
b) o Ministro de Estado da Fazenda, que será seu Vice-Presiden-

te;

c) o titular da Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais;
d) o titular da Secretaria de Política Econõmica do Ministério da
Fazenda;
II - como membros não-permanentes:
a) o Ministro de Estado do Trabalho, nas reuniões em que for
objeto de deliberação matéria salarial ou trabalhista;

b) outros Ministros de Estado, nas reuniões em que forem objeto
de deliberação matérias de interesse de empresa estatal sob sua
supervisão.
§ 1· Poderão participar das reuniões do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a critério do presidente, sem
direito a voto:
I - os diretores-presidentes das empresas estatais, nas reuniões em que forem objeto de deliberação matérias de interesse
específico das respectivas empresas;

II - os titulares de outros órgãos e entidades da Administração
Federal, com atribuições relativas às matérias objeto de deliberação.
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§ 2º A Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais exercerá as funções de Secretaria Executiva do Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
§ 3º Os Ministros de Estado serão substituidos em seus impe.
dimentos pelos respectivos Secretários-Executivos.
§ 4º O Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Es.
tatais aprovará, no prazo de sessenta dias, o seu regimento interno.

Art. 32. Até que sejam aprovadas as estruturas regimentais
dos órgãos de que trata esta medida provisória, fica mantida a
especificação dos respectivos cargos vigente em 26 de setembro de
1995.
Art. 33. As despesas decorrentes desta medida provisória COrrerão à conta das dotações orçamentárias dos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Orçamento.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei n' 8.460, de 17 de
setembro de 1992, o parágrafo único, com a seguinte redação:
«Parágrafo único. Excepcionalmente, nas unidades seccio
nais do Sistema de Controle Interno (Ciset) poderá ser designadc
para o exercício de FG, servidor efetivo dos quadros dos órgão,
em que a Ciset tiver atuação..

Art. 35. Ficam convalidados os atos praticados com base ns
Medida Provisória nº 1.499-33, de 29 de novembro de 1996.

Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de sur
publicação.
Art. 37. Revogam-se o Decreto-Lei n' 2.037, de 28 de junho di
1983, e a Medida Provisória nº 1.499-33, de 29 de novembro de 1996
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
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ANEXO
(Medida Provisória n? 1.550, de 18 de dezembro de 1996).
Denominação
Analista de Finanças e Controle
Técnico de Finanças e Controle
Total

Situação
D.L. 2.346
3.000
4.000
7.000

Situação
Anterior

Situação
Nova

1.457
2.444
3.901

4.500
2.500
7.000

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.551, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMMJ e ao Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Os arts. 5", 10, 11, 16 e parágrafo único do art. 29 do
Decreto-Lei n" 2.404, de 23 de dezembro de 1987, alterado pelo
Decreto-Lei nº 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, pela Lei n? 7.742, de
20 de março de 1989, e pela Lei n" 8.032, de 12 de abril de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 5º

.

III -

..

a) por belonaves, nacionais ou estrangeiras, quando não empre-

gadas em viagem de caráter comercial;
b) nas atividades de explotação e de apoio à explotação de
hidrocarbonetos e outros minerais sob a água, desde que na zona
econômica exclusiva brasileira;
IV .
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c) exportados temporariamente para outro país e condicio,
nados a reimportação em prazo determinado;
d) armamentos, produtos, materiais e equipamentos impor.
tados pelos ministérios militares, ficando condicionados, em cada
caso, à declaração do titular da Pasta respectiva de que a impor.
tação destina-se a fins exclusivamente militares e é de interesse
para a segurança nacional;

e) destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme
disposto em lei, cabendo ao CNPq encaminhar ao órgão competente do Ministério dos Transportes, para fins de controle, relação de importadores e.o valor global, por entidade, das importa.
ções autorizadas;

v -

..

b) importadas em decorrência de atos firmados entre peso
soas jurídicas, de direito público externo, celebrados e aprovados
pelo Presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional, que contenham cláusula expressa de isenção de pagamento
do AFRMM, sendo o pedido de reconhecimento de isenção formn.
lado ao órgão competente do Ministério dos Transportes;

c) que sejam objeto das operações previstas nos regimes
estabelecidos no art. 78 do Decreto-Lei n· 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando a isenção condicionada à exportação para o
exterior das mercadorias submetidas aos referidos regimes aduaneiros especiais, excetuando-se do atendimento desta condição
de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de
outubro de 1990, nos termos do § 2· do art. 1· da Lei n'' 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
d) importadas pela União através de órgão federal da Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais supervisionadas;

e) que retornem ao País nas seguintes condições:
1. enviadas em consignação e não vendidas nos prazos
autorizados;
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2. por defeito técnico que exija sua devolução, para reparo
ou substituição;
3. por motivo de modificações na sistemática do país importador;
4. por motivo de guerra ou calamidade pública;
5. por quaisquer outros fatores comprovadamente alheios à
vontade do exportador brasileiro;

fJ que sejam destinadas ao consumo ou industrialização na
Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental, excluídas armas,
munições, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de
passageiros;
g) importadas por permissionários autorizados pelo Ministério da Fazenda, para venda, exclusivamente em lojas francas,
a passageiros de viagens internacionais;
h) submetidas a transbordo ou baldeação em portos brasileiros, quando destinadas à exportação e provenientes de outros
portos brasileiros;
i) que estejam expressamente definidas em lei como isentas
doAFRMM.

§ 1" Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro,
que efetuarem baldeação ou transbordo em um ou mais portos
nacionais, não incidirá novo AFRMM, referente ao transporte
entre os citados portos, se este já tiver sido calculado sobre o frete
desde a sua origem até seu destino final.
§ 2" Ficam suspensas do pagamento do AFRMM, passando
o novo prazo de recolhimento, correspondente à totalidade ou à
parte de carga, a partir da data de sua nacionalização, nos
seguintes casos, desde que não estejam alcançados pelas isenções
previstas nesta lei:
a) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros especiais:

1. trânsito aduaneiro;

2. entreposto aduaneiro;
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3. entreposto industrial;
. b) as mercadorias submetidas aos seguintes regimes aduaneiros atípicos:

1. depósito especial alfandegado;
2. depósito afiançado;
3. depósito franco.»
«Art. 10

.

1e) para pagamento de prestações de principal e encargos de
empréstimos concedidos pelo agente financeiro, com recursos de
outras fontes, que tenham por objeto as modalidades de apoio
previstas nos itens 1, 2 e 3 da alínea a do inciso I do art. 16;
II - compulsoriamente, na amortização de dívidas vencidas decorrentes dos ·empréstimos referidos nas alíneas d e e do
inciso anterior.
........................................................................................................

)}

«Art. 11. Os valores depositados nas contas especial (art.
8', inciso III) e vinculada (art. 10) poderão ser aplicados pelo
agente financeiro em operações de mercado aberto, com títulos
públicos federais, de emissão do Tesouro Nacional, revertendo-se
o produto da aplicação à conta do Fundo da Marinha Mercante»
«Art. 16

.

I - em apoio financeiro reembolsável, mediante concessão
de empréstimo, ou para honrar garantias concedidas:
a) a empresas brasileiras de navegação, até 85% do valor do
projeto aprovado:

1. para construção de embarcações em estaleiros brasileiros;
2. para o reparo de embarcações próprias, quando realizado
por empresas brasileiras;
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3. para a manutenção ou modernização de embarcações
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamentos
necessários) quando realizadas por empresas brasileiras;
b) a empresas brasileiras de navegação, estaleiros brasileiros e outras empresas ou entidades brasileiras, para projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação
de recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou .reparo naval;

c) a estaleiros brasileiros, para financiamento à produção de
embarcações destinadas à exportação, até oitenta por cento do
seu preço de venda;
d) à Marinha do Brasil, para a construção de embarcações
auxiliares, hidrográficas e oceanográficas, em estaleiros brasileiros;

e) a empresas brasileiras, para a construção de diques flutuantes, dragas e cábreas, no interesse da marinha mercante
brasileira, em estaleiros brasileiros;

fJ para outras aplicações em investimentos, no interesse da
marinha mercante brasileira;
II -

no pagamento ao agente financeiro:

a) de valor correspondente à diferença apurada entre o custo
de captação para o agente financeiro e o custo dos financiamentos
contratados com o beneficiário;
b) das comissões devidas pela concessão de financiamentos
realizados com recursos do FMM e de outras fontes, a título de
administração ou risco das operações;

c) da comissão devida pela administração de operações
aprovadas pelo Ministro de Estado dos Transportes com base no
§ 5° do art. 12 do Decreto-Lei nO 1.801, de 18 de agosto de 1980,
ou contratadas até 31 de dezembro de 1987;

III - na diferença entre o custo interno efetivo de construção de embarcações e o valor das operações contratadas, com
recursos do FMM e de outras fontes, limitada a dez por cento do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n.
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valor do contrato de construção de embarcação destinada ao
mercado interno;
IV - na constituição de um crédito-reserva, até o limite de
vinte por cento do valor do contrato de financiamento, concedido
com recursos do FMM e de outras fontes, à produção de embarcação destinada à exportação, visando assegurar o término da
obra, no caso de descumprimento da correspondente obrigação
de fazer, por parte do estaleiro.
§ 1° As comissões de que tratam as a!ineas b e c do
inciso U deste artigo serão fixadas pelo Conselho Monetário
N acional e revisadas a cada biênio, e serão cobertas, exclusivamente, com recursos do FMM, deduzida a parcela destinada ao serviço da dívida assumida pela União, na qualidade de sucessora da extinta Superintendência Nacional da
Marinha Mercante (Sunamam).
§ 2° As operações financeiras reembolsáveis, resultantes
das aplicações a que se referem os incisos lU e IV, deste artigo,
terão seus prazos e encargos regulados na forma do disposto no
art. 26 .»
«Art. 29
..
Parágrafo único. O orçamento anual do FMM poderá conter
dotações para despesas que se refiram ao pagamento do serviço
da dívida, de estudos e projetos do interesse da marinha mercante e dos serviços administrativos da arrecadação .»
Art. 2° Fica o FMM autorizado a efetuar, até 30 de junho de
1996, cessão de créditos ao Agente Financeiro, relativos às operações
de financiamento realizadas com recursos do FMM.
§ 1° A autorização concedida nos termos do caput deste artigo
fica condicionada à audiência prévia da Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 2° Nos casos em que exercida a faculdade de que trata O caput
deste artigo, o agente financeiro transferirá ao FMM direitos que
detenha contra o Tesouro Nacional.
§ 3° Caso o montante dos direitos do agente financeiro contra o
Tesouro Nacional seja inferior ao dos valores cedidos, o saldo será
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liquidado na forma referida no inciso II do art. 16 do Decreto-Lei n?
2.404, de 1987, com a redação dada pelo art. 1· desta medida provisória.
§ 4· O FMM utilizará os direitos recebidos do agente para
quitação de suas obrigações vencidas junto à União, na qualidade de
sucessora da extinta Sunamam, em relação ao sistema bancário e à
indústria naval.
§ 5· A União responderá pela inexistência parcial ou total do
crédito cedido nos termos do caput deste artigo, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ficando para tanto autorizada a emissão de títulos do Tesouro Nacional, com registro na Central de
custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
§ 6· Os valores recebidos pelo FMM, em pagamento de qualquer
obrigação referente aos contratos cedidos, em conformidade com o
disposto no caput deste artigo, entre a data-base de referência estabelecida no Contrato de Cessão e a data de sua celebração, serão
devidos pelo FMM ao agente financeiro e remunerados, a partir de
seu recebimento até a data de sua liquidação, pelo mesmo critério de
remuneração aplicado às disponibilidades do FMM.
Art. 3· Não se aplicam ao disposto no inciso V, alínea c, do art.
5' do Decreto-Lei n· 2.404, de 1987, as operações realizadas nos
termos do § 2· do art. 1· da Lei n· 8.402, de 1992.
Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.501-16, de 29 de novembro de 1996.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6· Revogam-se o parágrafo único do art. 15 e os arts. 17,
18,19 e 20 do Decreto-Lei n" 2.404, de 23 de dezembro de 1987, o art.
11 da Lei n· 7.742, de 20 de março de 1989, e a Medida Provisória n·
1.501-16, de 29 de novembro de 1996.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Alcides José Saldanha
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.552, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito extraordinário no valor
de R$ 21.000.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1e Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.503-7, de 29 de novembro de 1996.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Revoga-se a Medida Provisória nº 1.503-7, de 29 de
novembro de 1996.
Brasilia, 18 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 19.12.1~96, pág. 27618.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.553, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - subscrever aumento de capital do Banco do Brasil S.A.,
té o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), mediante
a emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN), nas modalidades
ti ~nativa e negociável, com prazo máximo de quinze anos e prazo
nO'nimo de resgate de três anos, para principal e encargos, e taxas de
Ju~os calculada na forma do § 3· do art. 2· da Lei n· 8.249, de 24 de
outúbro de 1991;

H - substituir as Notas do 'I'esouro Nacional, série N, da
arteira do Banco do Brasil S.A., até o limite de R$ 1.550.000.000,00
(um bilhão, quinhento~ e c~nqü~n!a milhões de reais), por títulos .de
aracterísticas financeiras iguais as daqueles a que se refere o InCISO
c
.
I deste artigo;

IH - alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n· 8.031, de 12
de abril de 1990, e ao Fundo de Amortização da Dívida Mobiliária
Federal, de que trata a Lei n" 9.069, de 29 de junho de 1995, até o
montante de R$ 2.880.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e oitenta
milhões de reais);
IV - votar, em assembléia geral de acionistas do Banco do
Brasil S.A., pela atribuição de voto restrito às ações preferenciais;
V - pagar ao Banco do Brasil S.A., com atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI)
da fundação Getúlio Vargas e juros de seis por cento ao ano:
a) o valor equivalente a um sexto da taxa de expediente a que se
refere o art. 10 da Lei n· 2.145, de 29 de dezembro de 1953, cobrada
pela emissão de licenças, guias de importação ou qualquer documento
de efeito equivalente, no período compreendido entre 1· de julho de
1988 e 31 de dezembro de 1991, para ressarcir os custos incorridos
comos serviços de Comércio Exterior prestados por aquela instituição
financeira, no mesmo período;
b) as despesas com pessoal e encargos administrativos, relativas
aos serviços prestados na área de Comércio Exterior, no período
compreendido entre 1· de janeiro de 1992 e 30 de julho de 1995;
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c) o valor da equalização de taxa de juros referente ao diferencial
entre o custo de captação de recursos - Taxa Referencial (TR) e juros
de 21% ao ano - e a taxa pactuada - Taxa Referencial (TR) e juros
de nove por cento ao ano - em empréstimo concedido, por aquela
instituição financeira, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, em
1991, destinado a financiar a primeira etapa do Projeto Linha Vermelha;
d) comissões referentes a serviços prestados, em especial os
serviços executados na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro
Nacional, reconhecidas como líquidas, certas e exigíveis por Grupos
de Trabalho criados pela Portaria MF nº 150, de 26 de abril de 1995,
cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

VI - pagar a diferença entre os valores recolhidos a título de
adicional ou prêmio e as importâncias devidas como indenizações e
demais despesas, relativas ao Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), incidentes a partir da vigência da Lei n'
8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Proagro Novo);
VII - pagar ao Brasilian American Merchant Bank (Bamb),
subsidiária integral do Banco do Brasil S.A, o valor, capitalizado
semestralmente, da equalização de taxas referente à diferença entre
O custo médio de captação externa de recursos pelo Banco do Brasil
S.A. e os dividendos obtidos com o investimento decorrente da participação acionária na Jari Celulose S.A., sucessora da Companhia
Florestal Monte Dourado;
VIII - pagar ao Banco do Brasil S.A., o valor correspondente
à atualização monetária pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas e juros de seis
por cento ao ano incidentes sobre os pagamentos realizados às Usinas
de Leite, no âmbito do Programa Nacional do Leite para as Crianças
Carentes (PNLCC).
§ 1º Na alienação das ações de que trata o inciso III deste artigo,
considerar-se-á a média dos preços de abertura e fechamento das
cotações nos vinte pregões anteriores à data da publicação desta
medida provisória ou à data da alienação, prevalecendo o maior preço
apurado.
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§ 2' O pagamento do preço das ações alienadas na forma do

. ciso!Ir deste artigo poderá ser efetuado com os títulos da dívida
~blica federal de que trata o inciso L
§ 3' As normas e condições para a efetivação dos pagamentos
de que trata o inciso VI deste artigo serão fixadas em ato conjunto dos
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.
§ 4' O Ministério da Fazenda informará ao Congresso Nacional,
semestralmente, até a quitação do débito, os valores pagos pela
União, por conta do Proagro, na forma do inciso VI deste artigo.

§ 5' A equalização a que se refere o inciso VII deste artigo é
devida desde a data de cada desembolso e as subseqüentes serão
efetuadas a cada período de doze meses, contado da data da assembléia geral ordinária que aprovar o balanço da companhia.
Art. 2' As dívidas da União, a que se referem os incisos V a VIII
do art. I' desta medida provisória, assim como as dívidas da União
para com o Banco do Brasil S.A. reconhecidas como líquidas,certas e
exigíveis pelos Grupos de Trabalho criados pela Portaria MF n? 150,
de 1995, cujos relatórios foram aprovados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, poderão ser pagas com Títulos do Tesouro Nacional, emitidos para esse fim, registrados na Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos (Cetip),
Parágrafo único. Os títulos a que se refere o caput deste artigo,
cujo prazo de vencimento não poderá exceder a dezoito anos, serão
atualizados pelo Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de até
quinze por cento ao ano.

Art. 3' Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adquirir,
por cessão, crédito oriundo de empréstimo externo concedido, em 15
de setembro de 1980, pelo Banco do Brasil S.A. ao Bank Handlowy W
Warszowie S.A., mediante o pagamento do saldo devedor atualizado
da referida operação.
Art. 4' As disponibilidades financeiras dos Fundos a que se
referem o parágrafo único do art. 6' do Decreto-Lei n? 2.295, de 21 de
novembro de 1986, e o art. I' da Lei n? 8.150, de 28 de dezembro de
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1990, serão aplicadas por intermédio de instituição financeira pública
federal, na forma disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à
parcela de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, na
forma do art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990.
Art. 5º As sociedades de economia mista de capital aberto,
detentoras de saldo credor na conta de registro das contrapartidas de
ajuste de correção monetária do ativo permanente e do patrimônio
líquido em balanço com data-base anterior à publicação da Lei nº
8.920, de 20 de julho de 1994, poderão deixar de destinar referido
saldo para a constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente nos
casos em que o balanço semestral da sociedade tenha sido aprovado
pelo Conselho de Administração e se dele constar, expressamente,
provisão para o pagamento dos dividendos referentes ao primeiro
semestre de 1994.
Art. 6º O art. 2' da Lei nº 8.249, de 1991, fica acrescido do § 3º:
«§ 3º Será admitida, para fins de cálculo dos juros das NTN,
a utilização da taxa média de rentabilidade das Letras do Tesouro
Nacional (LTN), colocadas junto ao público no início de cada
período de fluência da taxa de juros, ou, na sua impossibilidade,
a utilização da taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), divulgada pelo Banco Central do Brasil.»
Art. 7º O caput do art. 2º da Lei nº 9.094, de 14 de setembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º O FND fica autorizado a resgatar quotas da União
ou a pagar Obrigaçôes do FND de titularidade da União, até o
montante estabelecido nesta lei, mediante transferência das
ações subscritas na forma do artigo anterior.»
Art. 8º Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) autorizado a adquirir e o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND)
autorizado a alienar ao BNB açôes de propriedade do FND que estão
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depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, as quais deverão
permanecer depositadas neste último Fundo, em nome do BNB.

Art. 9· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.504-9, de 29 de novembro de 1996.
Art. 10 Esta medida provisória entra em vigor na data da sua
publicação.
Art. 11 Revoga-se a Medida Provisória n'' 1.504-9, de 29 de
novembro 1996.
Brasília, 18 de dezembro de 1996, 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.554, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera os arts. 2~, 3~, 4'2; 5'.! e 7'2 da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993" que dispõe
sobre a contratação por tempo determinado
para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Os arts. 2·, 3·, 4·, 5· e 7· da Lei n" 8. 745, de 9 de dezembro
de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2º

.

VII - atividades de identificação e demarcação desenvolvidas pela Funai;
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VIII - atividades de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).»
«Art. 39

.

§ 22 A contratação de pessoal, nos casos dos incisos V, VI e
VII do art. 22 , poderá ser efetivada à vista de notória capacidade
técnica ou científica do profissional, mediante análise do curricuZum uitae»
«Art. 49

III -

,

.

doze meses, no caso dos incisos IV, VII e VIII do art.

2º-,

§ 12 No caso do inciso II deste artigo, os contratos poderão
ser estipulados pelo prazo mínimo de trinta dias, admitindo-se
renovações desde que o prazo total não exceda o limite estabelecida no mesmo inciso.

§ 22 Nos casos dos incisos V e VI do art. 22 , os contratos
poderão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos.»
«Art. 52 As contratações somente poderão ser feitas com
observãncia da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado e do Ministro de Estado sob cuja supervisão
se encontrar o órgão ou entidade contratante, conforme estabelecido em regulamento.»
«Art. 7Q

.

II - nos casos dos incisos I a III e V a VIII do art. 22, em
importância não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do
serviço público, para servidores que desempenhem função semeCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6693-6964, dez. 1996
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Ihante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado
de trabalho;
III - no caso do inciso III do art. 2°, quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que obedecido o disposto no inciso II
deste artigo.
.........................................................................................................

Art. 2° Os contratos por tempo determinado, celebrados:
I - com fundamento no art. 17 da Lei n Q 8.620, de 5 de janeiro
de 1993, poderão ser prorrogados por doze meses;
II - para combate a surtos endêmicos, de que trata o art. 2Q ,
inciso Il, da Lei n? 8.745, de 1993, poderão ser, excepcionalmente,
prorrogados até 31 de março 1998;
III - para atividades de análise e registro de marcas e patentes
pelo INPI, de que trata o art. 2Q , inciso VIII, da Lei nQ 8.745, de 1993,
poderão ser, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de
1997.
Art. 3Q Ficam cavalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n" 1.505-9, de 29 de novembro de 1996.
Art. 4Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5· Revogam-se o parágrafo único do art. 5Q da Lei n Q 8.745,
de 9 de dezembro de 1993, e a Medida Provisória nQ 1.505-9, de 29 de
novembro de 1996.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175° da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luis Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.555, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extrac-,
dinário até o limite de R$ 106.000.000,00
para os fins que especifica.
'

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lbe
confere o art. 62, combinado com o§ 3' do art. 167 da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$
106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para atender à progra,
mação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da Reserva de Contingência, conforme indicado
no Anexo U desta medida provisória.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na forma do Anexo Ill.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.513-4, de 29 de novembro de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.

Art. 6' Revoga-se a Medida Provisória n? 1.513-4, de 29 de
novembro de 1996.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 19.12.1996, págs. 27620/27621.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.556, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização de instituições financeiras, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" A redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos
estabelecidos nesta medida provisória, e por normas baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional, no âmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou transformação
em instituição não financeira, inclusive agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionário de Unidade da Federação.
§ 1" A extinção das instituições financeiras a que se refere o
caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de
incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
societária legalmente admitida.

§ 2" O Conselho Monetário Nacional regulamentará o funcionamento das agências de fomento previstas neste artigo.
Art. 2" A adoção das medidas adequadas a cada caso concreto
dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas as condições estabelecidas nesta medida
provisória.
Art. 3" Para os fins desta medida provisória, poderá a União, a
seu exclusivo critério:
I - adquirir o controle da instituição financeira, exclusivamente para privatizá-Ia ou extingui-Ia;
II - financiar a extinção ou transformação da instituição financeira em instituição não financeira, quando realizada por seu
respectivo controlador;
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lU - financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a priva,
tização da instituição financeira;
IV - adquirir créditos contratuais que a instituição financeira
detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e
refinanciar os créditos assim adquiridos;
V - em caráter excepcional e atendidas as condições especifi.
cadas no art. 6·, financiar parcialmente programa de saneamento da
instituição financeira, que necessariamente contemplará sua capita,
lização e mudanças no seu processo de gestão capazes de assegurar
sua profissionalização;
VI - prestar garantia a financiamento concedido pelo Banco
Central do BrasiL

§ 1· A adoção das medidas previstas neste artigo será precedida
das autorizações que se fizerem necessárias na legislação da Unidade
da Federação respectiva.
§ 2· Os créditos de que trata o inciso IV deste artigo serão
aqueles existentes em 31 de março de 1996, acrescidos dos juros
contratuais pro rata die até a data da aquisição, de acordo com as
condições e encagos financeiros previstos nos contratos originais.

§ 3· O refinanciamento de que trata o inciso IV deste artigo será
precedido da assunção, pela Unidade da Federação, das dívidas de
responsabilidade das entidades por ela controladas.
Art. 4· O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à
privatização da instituição financeira, de que trata o inciso III do
artigo anterior, concedido pela União ou pelo Banco Central do Brasil,
restringe-se aos casos em que haja:
I -

autorização legislativa da Unidade da Federação para:

a) a privatização, dentro de prazo acordado com a União, da
respectiva instituição financeira;

b) a utilização do produto da privatização no pagamento do fínanciamento ou refinanciamento de que tratam os incisos III e IV do
artigo anterior ou, a critério da União, de outra dívida para com esta;
oci.
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c) quando for o caso, o oferecimento em garantia das ações de
sua propriedade no capital da instituição financeira a ser privatizada;
OU

II - a desapropriação em favor da União das ações do capital
social da instituição financeira, na forma do Decreto-Lei n 2 2.321, de
25 de fevereiro de 1987.
Art. 52 O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que
conceder, para os fins de que trata esta medida provisória, poderá:
I -

contar exclusivamente com a garantia da União;

II - aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro Nacional ou de entidades da
Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias de que
trata o inciso II deste artigo sejam representadas por títulos da dívida
pública mobiliária federal, negociados em leilões competitivos, o valor
nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos vinte por
cento o montante garantido.
Art. 62 Nas hipóteses dos incisos III e V do art. 32 , quando não
houver transferência de controle acionário, ou, detendo a Unidade da
Federação a maioria do capital social em mais de uma instituição
financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu controle, a participação da União e do Banco Central do Brasil não poderá
ultrapassar cinqüenta por cento dos recursos necessários, devendo a
Unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas,
envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos em montante pelo
menos equivalente ao da participação da União:
I - quitação antecipada de dívidas do controlador e de entidades por este controladas junto à instituição financeira;
II - assunção de dívidas de instituição financeira junto a
terceiros, existentes em 31 de março de 1996 e registradas em
balanço, incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;

III - capitalízação da instituição financeira.
Art. 72 Quando a participação da União se der exclusivamente
mediante a utilização do previsto no inciso IV do art. 32 , a aquisição
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dos créditos estará condicionada a que haja a competente autorização
legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira
ou sua transformação em instituição não financeira, ressalvado o
disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do crédito não tenha o seu controle acionário transferido nem seja extinta,
ou transformada em instituição não financeira, o contrato de refinan,
ciamento deverá prever a entrega, pela Unidade da Federação, de
ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a,
no mínimo, cinqüenta por cento do total refinanciado, para fins de
posterior amortização.
Art. 8" Nos casos de que tratam o art. 6" e o parágrafo único do
art. 7", a adoção das medidas autorizadas nesta medida provisória
dependerá ainda de decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual
se dará à vista de:
I - aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de projeto de
saneamento da instituição financeira que necessariamente inclua Sua
capitalização e mudanças em seu sistema de gestão capazes de
assegurar sua profissionalização;
II - parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal do
Estado controlador com o esforço exigido pelo projeto de saneamento
da instituição financeira.
Art. 9" A União pagará as aquisiçães de controle e de créditos e
concederá os financiamentos de que trata o art. 3", com títulos do
Tesouro Nacional ou mediante securitização das obrigações, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional emitidos nos
termos do caput deste artigo, quando detidos por instituiçães financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central
do Brasil, em condiçães a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. 10. Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do art. 4",
o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional,
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em até cinco dias úteis, os valores recebidos em moeda corrente ou
em títulos da dívida pública federaL

Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput
deste artigo, admitidos como meio de pagamento da alienação da
instituição financeira, deverão ser substituídos, pelo alienante, por
títulos da dívida pública federal, para efeito de repasse ao Tesouro
NacionaL
Art. 11. Na hipótese do inciso II do art. 42 , o resultado líquido
da privatização da instituição financeira será utilizado pela União na
quitação total ou parcial do financiamento ou refinanciamento concedido com base nesta medida provisória.
Art. 12. Poderá ser exercida por pessoa jurídica, a critério do
Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que
tenham seu controle adquirido na forma do art. 32 , inciso I, bem assim
daquelas que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n 2 2.321, de 1987.
Art. 13. O financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta medida provisória deverá contar com adequadas garantias
ou contragarantias, que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de
receitas próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155, 157 e 159,
inciso I, letra a, e inciso Il, da Constituição, bem assim, quando for o
caso, ações representativas do controle acionário da instituição financeira.
Art. 14. Os contratos de financiamento ou refinanciamento de
que trata esta medida provisória deverão prever, além das garantias
e contragarantias referidas no artigo anterior:
I - estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar, em caso de
inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas
próprias e recursos de que trata o artigo anterior, o montante dos
valores não pagos, com os acréscimos legais e contratuais;

II - que os pagamentos deles decorrentes não estarão sujeitos
a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores
à sua celebração;
III - que, na hipótese de não transferência do controle acionário da instituição ou da não transformação em instituição não finanCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6693-6964, dez. 1996
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ceira, pelo menos cinqüenta por cento dos dividendos por ela distribuídos ao controlador serão utilizados para a amortização das obrigações financeiras previstas no contrato.

Art. 15. A exclusivo critério da União, poderão ser recebidos
bens, direitos e ações de propriedade de Unidade da Federação em
dação em pagamento das dívidas contraídas na forma desta medida
provisória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão aceitos a preço
de mercado; quando não houver preço de mercado, o preço será
estabelecido com base em avaliação realizada por três consultores
independentes contratados pelas partes.

Art. 16. Ocorrendo impontualidade no pagamento de financiamento ou refinanciamento de que trata esta medida provisória, a
Unidade da Federação devedora pagará, a partir do vencimento da
obrigação, encargos financeiros equivalentes ao custo médio de capo
tação do Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento ao
mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem prejuízo das demais
cominações legais ou contratuais.
Art. 17. Os contratos de financiamento ou refinanciamento decorrentes desta medida provisória deverão ser celebrados até 30 de
junho de 1997.
Art. 18. Observado o disposto no artigo seguinte, a privatização
das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido com
base nesta medida provisória, das que tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei n" 2.321, de 1987, e
de outras instituições financeiras incluídas no Programa Nacional de
Desestatização, será feita mediante oferta pública, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.

Art. 19. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta medida provisória poderão contemplar a participação dos
empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados programas.
Art. 20. O regime de administração especial temporária a que
estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser
prorrogado, por até 180 dias, em adição aos prazos previstos no
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Decreto-Lei n" 2.321, de 1987, se a respectiva Unidade da Federação
tiver firmado, com o ?overno Feder>:l, protocolo'para a i~pleI.Jle~t~
_ das medidas previstas nesta medida provrsoria, ou se a instituição
à:anceira estiver em processo de privatização, devidamente ajustado
com o Banco Central do Brasil.

Art. 21. No processo de redução da participação do setor público
estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar
as institnições financeiras federais a assumir os passivos detidos
junto ao público pelas instituições financeiras estaduais.
§ l' A União assegurará à instituição financeira federal que
assumir os passivos junto ao público a equalização da diferença
existente entre o valor a ser recebido da instituição financeira estadual e de seu controlador em decorrência da operação e o valor a ser
pago ao Banco Central do Brasil pelos recursos obtidos em linha de
financiamento específica para dar suporte aos passivos assumidos.
§ 2' A equalização de que trata o parágrafo anterior observará
o previsto no art. 9'.

Art. 22. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
medida provisória.
Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida provisória n' 1.514-4, de 29 de novembro de 1996.
Art. 24. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 25. Revoga-se a Medida Provisória n' 1.514-4, de 29 de
novembro de 1996.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.557, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Concede subvenção econômica ao preço
do óleo diesel consumido por embarcações
pesqueiras nacionais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção
econômica ao preço do óleo diesel adquirido para o abastecimento de
embarcaçôes pesqueiras nacionais, limitada ao valor da diferença
entre os valores pagos por embarcações pesqueiras nacionais e es~
trangeiras.
Parágrafo único. O Poder Executivo disciplinará as condiçôes
operacionais para o pagamento e controle da subvenção de que trata
este artigo.
Art. 2Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.517-3, de 29 de novembro de 1996.
Art. 3" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4Q Revoga-se a Medida Provisória n" 1.517-3, de 29 de
novembro de 1996.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175 Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Arlindo Porto
Francisco Dornelles
Raimundo Brito
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.558, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera a redação dos arts. 14, 18, 34, 44
e 49 da Lei n" 9.082, de25 dejulho de 1995,
e do art. 35 da Lei n" 9.293, de 15 dejulho de
1996, que dispõem, respectivamente, sobre as
diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
.
Art. 1º Os arts. 14,18,34,44 e 49 da Lei nº 9.082, de 25 de julho
de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
..Art. 14
.
§ 3º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade de sua
aplicação original.»
..Art. 18. As transferências de recursos da União, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para Estados, Distrito Federalou Municípios a qualquer título, inclusive auxílios financeiros
e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na
forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de
recursos originários da repartição de receitas previstas em legislação específica e as repartições de receitas tributárias e as
destinadas a atender a estado de calamidade pública legalmente
reconhecido mediante ato ministerial, e dependerão da unidade
beneficiada comprovar, no ato da assinatura do instrumento
original que:
....•................••.....................................................•...........................»
«Art.

34
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VIII - a entrega de recursos à Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n Q 87, de 13 de setembro de 1996;
IX - o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de
servidores civis do Poder Executivo.
......•.............................................................................................•...»

"Art. 44
.
"Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo
não se aplica a projeto de lei que vise ao resgate antecipado, pela
União, de créditos securitizados, resultantes da quitação de
débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência, sub-rogados e assumidos, respectivamente, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).»
"Art. 49

.

§ 4" Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo
as dotações para atendimento de despesas com:

I -

pessoal e encargos sociais;

II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do
Instituto Nacional do Seguro Social;
III -

pagamento do serviço da dívida;

IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Unico de Saúde;
V - as Operações Oficiais de Crédito supervisão do Ministério da Fazenda;

recursos sob

VI - o Sistema Nacional de Defesa Civil;
VII - o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea);
VIII - os subprojetos e subatividades que estavam em
execução em 1995, financiados com recursos externos e contrapartida;
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IX

os subprojetos e subatividades financiados com doa-

X
XI

a atividade Crédito para Reforma Agrária;
pagamento a bolsas de estudo;

ções;

XII
pagamento de benefícios de prestação continuada
(Lei n· 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e desenvolvimento de
ações de enfrentamento à pobreza;
XIII - pagamento de despesas com alimentação, no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto;
XIV - pagamento de abono salarial e de despesas à conta
de recursos diretamente arrecadados, no âmbito do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT);
XV - pagamento de compromissos contratuais no exteríor>
Art. 2· O art. 35 da Lei n· 9.293, de 15 de julho de 1996, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 35

.

IX - a entrega de recursos às Unidades Federadas e seus
Municípios, na forma e condições detalhadas no anexo da Lei
Complementar n· 87, de 13 de setembro de 1996 .
........................................................................................................

}}

Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.525-1, de 29 de novembro de 1996.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5· Revoga-se a Medida Provisória n· 1.525-1, de 29 de
novembro de 1996.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.559, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera a legislação do Imposto de Renda
e da contribuição social sobre o lucro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro,
correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do
disposto nos §§ 3' e 4' do art. 10 do Decreto-Lei n? 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.

Art. 2' O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3' da Lei n? 8.003, de 14
de março de 1990, da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro de que trata a Lei n" 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3' O disposto no art. 35, § 1', alínea b, n" 4, do Decreto-Lei
n- 1.598, de 1977, com a redação dada pelo art. l Q do Decreto-Lei n"
1.730, de 17 de dezembro de 1979, não se aplica à:
I - transferência do registro contábil de participações societárias do ativo permanente para o ativo circulante ou realizável a longo
prazo, em decorrência da inclusão da empresa controlada ou coligada
no Plano Nacional de Desestatização;
II - colocação em disponibilidade, para alienação, de participações societárias em empresa coligada ou controlada, pertencentes
a empresas sob controle de Estado, do Distrito Federal ou de Município.

Art. 4' O disposto no art. 65 da Lei n? 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante
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encedor de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal
vu do M~nicípio, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas
de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas
'urídicas de direito público, nos casos de desestatização por elas
JpromoVI'd as.

Art. 5" Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do Imposto de Renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties de qualquer natureza.
Art. 6" Não incidirá o Imposto de Renda na Fonte sobre os
rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serV1ço~ de telecomunicações, por empresas
de telecomunicações que centralIze, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa ou
entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil
e no exterior.
Art. 7· Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra
nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 8" Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na Fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ónus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de I" de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 99 Serão admitidos como despesas com instrução, previstas
no art. 8", inciso II, alínea b, da Lei n" 9.250, de 26 de dezembro de
1995, os pagamentos efetuados a creches.

Art. 10. O art. 10 da Lei n" 9.250, de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
«§ 3" O disposto neste artigo aplica-se, independentemente
do limite de rendimentos, ao contribuinte que auferir rendimenCol, Leis Rep. l"ecL .nrasu, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6693-6964, dez. 1996
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tos tributáveis exclusivamente do trabalho assalariado, desde
que o valor do desconto simplificado não ultrapasse R$ 8.000,00
(oito mil reais)...
Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.506-7, de 12 de dezembro de 1996.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Art. 13. Revoga-se a Medida Provisória n" 1.506-7, de 12 de
dezembro de 1996.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.560, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece critérios para a consolidação,
a assunção e o refinanciamento, pela União,
da dívida pública mobiliária e outras que
especifica, de responsabilidade dos Estados e
do Distrito Federal.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Fica a União, no âmbito do Programa de Apoio à Rees·
truturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados e nos termos desta medida
provisória, autorizada, até 30 de junho de 1997, a:
I - assumir a dívida pública mobiliária dos Estados e do
Distrito Federal, bem como ao exclusivo critério do Poder Executivo
Federal, outras obrigações decorrentes de operações de crédito interno e externo;
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II - assumir os empréstimos tomados pelos Estados e pelo
Distrito Federal junto à Caixa Econômica Federal, com amparo na
Resolução n" 70, de 5 de dezembro de 1995, do Senado Federal;

III - compensar, ao exclusivo critério do Ministério da Fazenda, os créditos então assumidos com eventuais créditos de natureza
contratual, líquidos, certos e exigíveis, detidos pelas Unidades da
Federação contra a União;
IV - refinanciar os créditos decorrentes da assunção a que se
refere O inciso I,juntamente com créditos titulados pela União contra
as Unidades da Federação, estes a exclusivo critério do Ministério da
Fazenda.
§ l' As dívidas de que trata o inciso I são aquelas constituídas
até 31 de março de 1996 e as que, constituídas após essa data,
consubstanciam simples rolagem de dívidas anteriores.

§ 2' Não serão abrangidas pela assunção a que se referem os
incisos I e II, nem pelo refinanciamento a que se refere o inciso IV:
a) as obrigações origínárias de contratos de natureza mercantil;

b) ;>.S obrigações decorrentes de operações com organismos financeiras internacionais;

c) as obrigações já refinanciadas pela União.
§ 3' As operações autorizadas neste artigo dependerão do estabelecimento, pelas Unidades da Federação, de Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado com o Governo Federal.

Art. 2' O Programa. de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, além
dos objetivos específicos para cada Unidade da Federação, conterá
obrigatoriamente metas ou compromissos quanto a:
I
(RLR);

dívida financeira em relação à Receita Líquida Real

II
resultado primário, entendido como a diferença entre as
receitas e despesas não financeiras;

III

despesas com funcionalismo público;

IV

arrecadação de receitas próprias;
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v - privatização, permissão ou concessão de serviços públicos, reforma administrativa e patrimonial;
VI -

despesas de investimento em relação à RLR.

Parágrafo único. Entende-se como Receita Líquida Real, para
os efeitos desta medida provisória, a receita realizada nos doze meses
anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em que se estiver
apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito,
de alienação de bens, de transferências voluntárias ou de doações
recebidas com o fim específico de atender despesas de capital e, no
caso dos Estados, as transferências aos Municípios por participações
constitucionais e legais.
Art. 3º Os contratos de refinanciamento de que trata esta medida provisória serão pagos em até 360 prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price, observadas as seguintes
condições:
I -

juros: no mínimo de seis por cento ao ano;

II - atualização monetária: IGP-DI, calculado pela Fundação
Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-lo.

§ 1º Para apuração do valor a ser refinanciado relativo à dívida
mobiliária, as condições financeiras básicas estabelecidas no caput
poderão retroagir até 31 de março de 1996.
§ 2º Para as demais obrigações, o saldo devedor será atualizado
até a data de celebração do contrato de refinanciamento com base nas
condições originalmente pactuadas.
§ 3º A parcela a ser. amortizada na forma do art. 6º poderá ser
atualizada de acordo com o disposto no § 1º.
§ 4º Nas hipóteses dos §§ 1º e 3º, caberá à União arcar com os
eventuais custos decorrentes de sua aplicação.
§ 5º Enquanto a dívida financeira da Unidade da Federação for
superior a sua RLR anual, o contrato de refinanciamento deverá
prever que a Unidade da Federação:
a) não poderá emetir novos títulos públicos no mercado interno,
exceto nos casos previstos no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
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b) somente poderá contrair novas dívidas, inclusive empréstimOS externos junto a organismos financeiros internacionais; se cumprir as metas relativas à dívida financeira na trajetória estabelecida
na programa;
c) não poderá atribuir a suas instituições financeiras a administração de títulos estaduais e municipais junto a centrais de custódia
de títulos e valores mobiliários.
§ 62 A não-observância das metas e compromissos estabelecidos
no programa implicará, durante o período em que durar o descumprimento, sem prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos
de financiamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados neste artigo pelo custo médio de captação da dívida mobiliária
federal, acrescido de um por cento ao ano, e na elevação em quatro
pontos percentuais do comprometimento estabelecido com base no
art. 52.
Art. 42 Os contratos de refinanciamento deverão contar com
adequadas garantias que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação
de receitas próprias e dos recursos que tratam os arts. 155, 157 e 159,
inciso I, a e II , da Constituição.
Art. 5° Os contratos de refinanciamento poderão estabelecer
limite máximo de comprometimento da RLR para efeito de atendimento das obrigações correspondentes ao serviço:
I - da dívida decorrente do refinanciamento de que trata esta
medida provisória e das refinanciadas com base nas Leis n" 7.976, de
20 de dezembro de 1989, e 8.727, de 5 de novembro de 1993;

II -

da dívida externa contratada até 30 de setembro de 1991;

III -

das dívidas refinanciadas com base no art. 58 da Lei nO
8.212, de 24 dejulho de 1991, e na Lei n'' 8.620, de 5 de janeiro de 1993.
§ 1° Os valores que ultrapassaram o limite terão seu pagamento postergado, sobre eles incidindo os encargos financeiros dos contratos de refinanciamento, para o momento em que o serviço das
mesmas dívidas comprometer valor inferior ao limite.
§ 2° O limite de comprometimento estabelecido na forma deste
artigo será mantido até que os valores postergados na forma do
parágrafo anterior estejam totalmente liquidados e a dívida financeiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6693·6964, dez. 1996
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ra total da Unidade da Federação seja igualou inferior a sua RLR
anual.
§ 3° Estabelecido nos contratos de refinanciamento o limite de
comprometimento, este não poderá ser reduzido nem ser aplicado a
outras dívidas que não sejam as relacionadas no caput deste artigo.
§ 4° Eventual saldo devedor resultante da aplicação do disposto
neste artigo poderá ser renegociado nas mesmas condições previstas
nesta medida provisória, em até 120 meses, a partir do vencimento
da última prestação do contrato de refinanciamento.
§ 5° No caso do parágrafo anterior, as prestações não poderão
ser inferiores ao valor da última prestação do contrato de refinanciamento.
Art. 6° Fica a União autorizada a receber das Unidades da
Federação bens, direitos e ações, para fins de amortização extraordinária dos contratos de refinanciamento celebrados na forma desta
medida provisória.
Art. 7° A União poderá contratar com ínstituição financeira
pública federal os serviços de agente financeiro para celebração,
acompanhamento e controle dos contratos de refinanciamento de que
trata esta medida provisória, cuja remuneração será, nos termos dos
contratos de refinanciamento, custeada pelas Unidades da Federação.
Art. 8° O Ministério da Fazenda encaminhará às comissões de
Finanças da Câmara dos Deputados e do Senado Federal cópias dos
contratos de refinanciamento disciplinados nesta medida provisória.
Art. 9° A União poderá emitir títulos do Tesouro Nacional, com
prazo de resgate e juros estabelecidos em atos do Ministro de Estado
da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento e Orçamento, com
vistas à obtenção dos recursos necessários à execução do disposto
nesta medida provisória.
Art. 10. O § 4· do art. 4° da Lei n" 5.655, de 20 de maio de 1971,
com a redação dada pela Lei nO 8.631, de 4 de março de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«§ 4· A Eletrobrás destinará os recursos da RGR aos fins
estipulados neste artigo, inclusive à concessão de financiamento
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às empresas concessionanas, para expansão e melhoria dos
serviços públicos de energia elétrica e para reativação do programa de conservação de energia elétrica, mediante projetos específicos, podendo, ainda, aplicar tais recursos na aquisição de ações
do capital social de empresas concessionárias, sob controle dos
Governos estaduais, com o objetivo de promover a respectiva
desestatização.»
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108"
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Raimundo Brito
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.561, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996
Regulamenta o disposto no inciso VI do
art. 4'2 da Lei Complementar n" 73, de 10 de
fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção
da União nas causas em que figurarem, come
autores ou réus, entes da Administração indireta; regula os pagamentos devidos pela
Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária; revoga a Lei n'.! 8.197, de 27 dejunho
de 1991, e a Lei nº 9.081, de 19 de julho de
1995, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O Advogado-Geral da União, e os representantes judiciais das autarquias, das fundações e das empresas públicas federais,
autorizados pelo dirigente máximo da entidade, poderão transigir em
juízo para terminar o litígio, nas causas de valor até R$ 10.000,00
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(dez mil reais), requerer a desistência da ações em curso ou dos
respectivos recursos judiciais, e abster-se de propor ações e de interpor recursos, nas causas, em face de um mesmo réu, de valor igualou
inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), em que interessadas essas entidades na qualidade de autoras, rés, assistentes ou opoentes, nas condições aqui estabelecidas.
§ 12 Quando o valor da causa for superior aos limites fixados no

caput, as disposições deste artigo, sob pena de nulidade, somente serão
aplicáveis com a prévia e expressa autorização do Ministro de Estado ou
do titular de Secretaria da Presidência da República a cuja área de
competência estiver afeto O assunto, no caso da União, e da autoridade
máxima da autarquia, da fundação ou da empresa pública.
§ 22 Não se aplica o disposto no caput deste artigo às causas
relativas ao patrimônio imobiliário da União.
Art. 2 2 O Advogado-Geral da União e os titulares das autarquias, fundações e empresas públicas federais poderão autorizar a
realização de acordos, homologáveis pelo Juízo, nos autos dos processos ajuizados, para O pagamento de débitos de valores não superiores
a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), em parcelas mensais e sucessivas até o máximo de trinta.
§ 12 O saldo devedor da dívida será atualizado pelo índice de
variação da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), e sobre o valor da
prestação mensal incidirão juros à taxa de doze por cento ao ano.
§ 22 Inadimplida qualquer parcela, pelo prazo de trinta dias,
instaurar-se-á o processo de execução ou nele prosseguir-se-á, pelo
saldo.
§ 32 As autoridades indicadas no caput deste artigo poderão
concordar com pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer
valores, desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre
que se funda a ação (art. 269, inciso V, do Código de Processo Civil).
Art. 3 2 Não havendo Súmula da Advocacia-Geral da União (art.
inciso XII, e 43, da Lei Complementar n'' 73, de 1993), O Advogado-Geral da União poderá dispensar a propositura de ações ou da
interposição de recursos judiciais, independentemente da observância do limite previsto no caput do art. 1º, quando a controvérsia

4 2,
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jurídica instalada houver sido decidida pelo Supremo Tribunal Federalou pelos Tribunais Superiores, em suas máximas composições
colegiadas e nas suas respectivas áreas de competência.
Art. 42 A União poderá intervir nas causas em que figurarem,
como autoras ou rés, autarquias, fundações, sociedades de economia
mista e empresas públicas federais.
Art. 52 Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública federal,
estadual ou municipal e pelas autarquias e fundações públicas, em
virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente, na ordem
cronológica da apresentação dos precatórios judiciários e à conta do
respectivo crédito.
Parágrafo único. É assegurado o direito de preferência aos credores de obrigação de natureza alimentícia, obedecida, entre eles, a
ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios judiciários.
Art. 62 As disposições desta medida provisória não se aplicam
às autarquias, às fundações e às empresas publicas federais quando
contrariarem as normas em vigor que lhes sejam específicas.
Art. 72 Aplicam-se as disposições desta medida provisória, no
que couber, às ações propostas e aos recursos interpostos pelas
entidades legalmente sucedidas pela União.
Art. 8 2 A representação judicial das autarquias e fundações
públicas por seus procuradores ou advogados independe da apresentação do instrumento de mandato.
Art. 9 2 Aplica-se às autarquias e fundações públicas O disposto
no art. 188 do Código de Processo Civil.
Art. 10. Revogam-se a Lei n 2 8.197, de 27 de junho de 1991, e a
Lei n" 9.081, de 19 de julho de 1995.
Art. 11. Esta medida provisória entre em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 1752 da Independência e 108 2
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
Geraldo Magela da Cruz Quintão
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MEDIDA PROVISÓRIA Ne 1.562, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996
Define diretrizes e incentivos fiscais para
o desenvolvimento regional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1e Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 2010:
I -

os seguintes incentivos fiscais ao desenvolvimento regio-

nal:
a) a dedução em favor dó Fundo de Investimento do Nordeste
(Finor), do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e do Fundo
de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres), de
que trata o art. 12 , parágrafo único, alíneas a, b eg, do Decreto-Lei nQ
1.376, de 12 de dezembro de 1974;
b) o reinvestimento de que trata o art. 19 da Lei n" 8.167, de 16
de janeiro de 1991;

c) a redução de cinqüenta por cento do Imposto de Renda de que
tratam os arts. 14 da Lei n e 4.239, de 27 de junho de 1963, e 22 do
Decreto-Lei n" 756, de 11 de agosto de 1969;
II - o prazo fixado pelo art. Ieda Lei n? 8.874, de 29 de abril de
1994, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação
de empreendimentos industriais e agrícolas, nas áreas de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para
fins de isenção do Imposto de Renda, de que tratam os arts. 13 da Lei
n e 4.239, de 1963, e 23 do Decreto-Lei n e 756, de 1969, com a redação
dada pelo art. 1e do Decreto-Lei n" 1.564, de 29 de julho de 1977.
Parágrafo único. No prazo de um ano a contar da data da
publicação desta medida provisória, o Poder Executivo promoverá
ampla avaliação do sistema de incentivos de que trata este artigo e
apresentará projeto para a sua revisão e aperfeiçoamento, e, bem
assim, proposta de reorganização e fortalecimento institucional das
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ando a garantir-lhes maior eficiência e operacionalidade na execução
sde suas funcõ
nçoes.
Art. 2· Os dispositivos da Lei n· 8.167, de 16 de janeiro de 1991,
adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5º

.

.........................................................................................................

II - em ações ordinárias ou preferenciais, observada a
legislação das sociedades por ações .
.........................................................................................................

§ 4· As debêntures a serem subscritas com os recursos dos
fundos deverão ter garantia real ou flutuante, cumulativamente
ou não, admitida, em relação à primeira, sua constituição em
concorrência com outros créditos, a critério do banco operador,
além de fiança prestada pela empresa e acionistas.
§ 5· A emissão de debêntures se fará por escritura pública
ou particular.

§ 8· Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a
empresa emissora deverá assumir, na escritura de emissão, a
obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel que faça parte do
projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência
de Desenvolvimento Regional, o que deverá ser averbado no
competente registro.»

«Art. 7º

.

II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa do último exercício;
«Art. 9 2

.

§ 7·

.
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I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais, observa,
das as normas das sociedades por ações;
........................................................................................................»

Art. 12

o:

.

§ 1Q O descumprimento do disposto no caput deste artigo,
que caracterize desvio da aplicação de recursos, resultará:
11 - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice
adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de até vinte por cento e outros
encargos definidos em regulamento, deduzidas, no caso de aplicação de recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já
amortizadas.
§ 4· Poderão, igualmente, ser cancelados pelo Conselho
Deliberativo os incentivos concedidos a empresas:
I - que não tenham iniciado a implantação física de seus
projetos no prazo de seis meses após sua aprovação, salvo motivo
de força maior, devidamente reconhecido pela Superintendência
de Desenvolvimento Regional;
II - que, em função de inadimplência para com a Superintendência de Desenvolvimento Regional, tenham tido suspensas as liberações dos recursos por período superior a seis meses
consecutivos;
III - cujos projetos se tenham tornado inviáveis, em fimção de fatores supervenientes de natureza técnica, econômica,
financeira, mercadológica ou legal;
IV -

que tenham desistido da implantação de seus proje-

tos.
§ 5· Nas hipóteses de que tratam os incisos lI, III e IV do
parágrafo anterior, se ficar evidenciado que os recursos dos
fundos foram aplicados corretamente, a Superintendência de
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Desenvolvimento Regional poderá conceder prazo para recompra
das ações e resgate das debêntures emitidas pela empresa e que
integrem a carteira do fundo.
§ 6' Nos casos previstos no parágrafo anterior, salvo com
relação aos projetos inviáveis, a Superintendência de Desenvolvimento Regional poderá, previamente, conceder prazo para
transferência do controle acionário, só se aplicando aquela regra
se essa transferência não se efetivar.
§ 7' Em qualquer hipótese, se forem constatados indícios
de desvio na aplicação dos recursos liberados, aplicam-se as
regras dos art. 12 a 15 desta lei. »

«Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos fundos será feita mediante processo administrativo a ser
instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional,
que solicitará, quando julgar necessário, a participação do banco
operador, admitida ao infrator ampla defesa...
Art. 3' Fica vedada a transferência para fora da região de
máquinas e equipamentos adquiridos com a participação dos recursos
do Finar ou do Finam e integrantes de projetos aprovados pela Sudene
ou Sudam, salvo se aprovada pela Secretaria Executiva da Superintendência de Desenvolvimento Regional, com base em parecer técnico
que a justifique.
§ l' O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará a
empresa infratora ao recolhimento ao banco operador das importâncias liberadas para aquisição dos bens transferidos, corrigidas pelo
índice oficial adotado para atualização do valor dos tributos federais.
§ 2' Aplicam-se à hipótese de que trata este artigo as disposições do § 3' do art. 12 e dos arts. 13, 14, 15 e 17 da Lei n' 8.167, de
1991.

Art. 4' Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na
Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiões, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes
benefícios:
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I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM);
II - isenção do IOF nas operações de cãmbio realizadas para
pagamento de bens importados.
Art. 5· O art. 2· da Lei n" 9.126, de 10 de novembro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações, que se aplicam, inclusive,
às debêntures subscritas anteriormente à vigência da referida lei:

«Art. 2º

.

§ 1· As debêntures de que trata este artigo terão prazo de
carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, definido
no Parecer da Secretaria Executiva e aprovado pelo Conselho
Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.
§ 2· O prazo de carência poderá ser prorrogado, quando a
implantação do projeto sofrer retardamento em função de fatores
que não possam ser imputados à responsabilidade da empresa
beneficiária dos incentivos. A prorrogação dependerá de aprovação do Conselho Deliberativo da Superintendência Regional de
Desenvolvimento, com base em parecer técnico de sua Secretaria
Executiva.»
Art. 6· Na definição de programas setoriais de desenvolvimento, deverá ser considerado o impacto regional das medidas a serem
adotadas.

Art. 7· As agências financeiras federais, de âmbito nacional,
deverão programar suas aplicações de forma regionalizada, conferindo prioridade aos investimentos nas regiões Norte e Nordeste.
Art. 8· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.563, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a incidência do Imposto de
Renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1" Relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1997, a alíquota do Imposto de Renda na Fonte incidente
sobre os rendimentos auferidos no Pais, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses:
I -

receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrenda-

mentos de embarcações marítimas ou fluviais ou de aeronaves estran-

geiras, feitos por empresas, desde que tenham sido aprovados pelas
autoridades competentes, bem assim os pagamentos de aluguel de
containers, sobrestadia e outros relativos ao uso de serviços de instalações portuárias;
II

comissões pagas por exportadores a seus agentes no

exterior;

III
remessas para o exterior, exclusivamente para pagamento das despesas com promoção, propaganda e pesquisas de mercado de produtos brasileiros, inclusive aluguéis e arrendamentos de
stands e locais para exposições, feiras e conclaves semelhantes, bem
como as de instalação e manutenção de escritórios comerciais e de
representação, de armazéns, depósitos ou entrepostos;
IV - valores correspondentes a operações de cobertura de
variações, no mercado internacional, de taxas de juros, de paridade
entre moedas e de preços de mercadorias (hedge);
V - valores correspondentes aos pagamentos de contraprestação de arrendamento mercantil de bens de capital, celebrados com
entidades domiciliadas no exterior;
VI - comissões e despesas incorridas nas operações de colocação, no exterior, de ações de companhias abertas, domiciliadas no
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Brasil, desde que aprovadas pelo Banco Central do Brasil e pela
Comissão de Valores Mobiliários;
VII - solicitação, obtenção e manutenção de direitos de propriedade industrial, no exterior;
VIII - juros decorrentes de empréstimos contraídos no exterior, em países que mantenham acordos tributários com o Brasil, por
empresas nacionais, particulares ou oficiais, por prazo igual ou sups,
rior a quinze anos, à taxa de juros do mercado credor, com instituições
financeiras tributadas em nível inferior ao admitido pelo crédito fiscal
nos respectivos acordos tributários;
IX - juros, comissões, despesas e descontos decorrentes de
colocações no exterior, previamente autorizadas pelo Banco Central
do Brasil, de títulos de crédito internacionais, inclusive commercial
papers, desde que o prazo médio de amortização corresponda, no
mínimo, a noventa e seis meses;

x-

juros de desconto, no exterior, de cambiais de exportação e as comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais;
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior
e destinados ao financiamento de exportações.
Parágrafo único. Nos casos dos incisos Il, III, IV, VIII, X e XI,
deverão ser observadas as condições, formas e prazos estabelecidos
pelo Ministro da Fazenda.
Art. 2' Aos contratos em vigor em 31 de dezembro de 1996,
relativos às operações relacionadas no artigo anterior, aplica-se o
tratamento tributário da legislação vigente àquela data.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de I" de janeiro de 1997.
Brasília, 31 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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REEDIÇÕES

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.506-7, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1996
Altera a legislação do Imposto de Renda
e da contribuição social sobre o lucro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I" A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de
direito público ou com empresa sob Seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de
construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua
emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro,
correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma do
disposto nos §§ 3" e 4" do art. 10 do Decreto-Lei n" 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, na determinação do lucro real do período-base do
resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma.

Art. 2" O disposto no artigo anterior aplica-se, também, às
parcelas diferidas, segundo o disposto no art. 3" da Lei n' 8.003, de 14
de março de 1990, da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro de que trata a Lei n" 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 3" O disposto no art. 35, § I", alínea b, n" 4, do Decreto-Lei
n" 1.598, de 1977, com a redação dada pelo art. 1" do Decreto-Lei n"
1.730, de 17 de dezembro de 1979, não se aplica à:
I - transferência do registro contábil de participações societárias do ativo permanente para o ativo circulante ou realizável a longo
prazo, em decorrência da inclusão da empresa controlada ou coligada
no Plano Nacional de Desestatização;
II - colocação em disponibilidade, para alienação, de participações societárias em empresa coligada ou controlada, pertencentes
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a empresas sob controle de Estado, do Distrito Federal ou de Muni.
cípio.

Art. 4º O disposto no art. 65 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, aplica-se, também, nos casos de entrega, pelo licitante
vencedor, de títulos da dívida pública do Estado, do Distrito Federal
ou do Município, como contrapartida à aquisição de ações ou quotas
de empresa sob controle direto ou indireto das referidas pessoas
jurídicas de direito público, nos casos de desestatização por elas
promovidas.
Art. 5º Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do Irnposto de Renda incidente na fonte sobre as importãncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties de qualquer natureza.
Art. 6º Não incidirá o Imposto de Renda na fonte sobre os
rendimentos pagos ou creditados a empresa domiciliada no exterior,
pela contraprestação de serviços de telecomunicações, por empresa
de telecomunicação que centralize, no Brasil, a prestação de serviços
de rede corporativa de pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se rede
corporativa a rede de telecomunicações privativa de uma empresa ou
entidade, a qual interliga seus vários pontos de operações no Brasil
e no exterior.
Art. 7º Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra
nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural,
para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano da aquisição.
Art. 8º Exclui-se da incidência do Imposto de Renda na fonte e
na declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido
por ocasião de seu desligamento do plano de beneficios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período
de I" de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1. 506-6, de 13 de novembro de 1996.·
cor,
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Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.507·14, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído pelo Conselho
Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido sistema e a resguardar os interesses de depositantes e
bvestidores, será implementado por meio de reorganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ l' O Programa de que trata o caput aplica-se inclusive às
instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei n'
6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei n' 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987.
§ 2' O mecanismo de proteção a titulares de créditos contra
instituições financeiras, instituído pelo Conselho Monetário NacionaI, é parte integrante do programa de que trata o caput.

Art. 2' Na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições
participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte
tratamento tributário:
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I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como
perdas os valores dos créditos de difícil recuperação, observadas, para
esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - as instituições incorporadoras poderão registrar como
ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de
aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;

III - as perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas
ao lucro líquido da instituição a ser incorporada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que se refere o inciso Il,
registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos prejuízos fiscais de períodosbase anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a trinta
por cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação aplicável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro
líquido, para efeito de determinar a base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica às incorporações
realizadas até 31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a
instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do
mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que trata o § 2' do
art. I".
§ 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 3º Nas reorganizações societárias ocorridas no âmbito do
Programa de que trata o art. l' não se aplica o disposto nos arts. 230,
254, 255, § 2º, 264, § 3º, e 270, parágrafo único, da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976.
Art. 4º O Fundo Garantidor de Crédito, de que tratam as Resoluções nOs 2.197, de 31 de agosto de 1995, e 2.211, de 16 de novembro
de 1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do Imposto de
Renda, inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à retenção
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na fonte sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda fixa
e de renda variável, bem como da contribuição social sobre o lucro
líquido.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.507-13, de 13 de novembro de 1996.
Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.508-12, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1996
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de apuração e
prazo de recolhimento do referido imposto
para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI 'na
saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas
para venda a granel, dos estabelecimentos
produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1a Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, relacionados em anexo, importados ou de fabricação nacional,
bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas.
§ 1e São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos
do referido imposto, relativos a matérias-primas, produtos intermeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíha, v. Lõõ, n. rz, t. 1, p.
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diários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
§ 2" O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores que
ocorrerem até 31 de dezembro de 1998.
Art. 2" As microempresas e as empresas de pequeno porte,
conforme definidas no art. 2" da Lei n" 8.864, de 28 de março de 1994,
recolherão o IPI da seguinte forma:
I - o periodo de apuração passa a ser mensal, correspondendo
às saídas dos produtos dos estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, verificadas no mês-calendário;
II - o pagamento deverá ser efetuado até o último dia útil do
mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores.
Art. 3" Ficam equiparados a estabelecimento industrial, independentemente de opção, os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a bebidas alcoólicas e demais
produtos, de produção nacional, classificados nas posições 2204, 2205,
2206 e 2208 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), e acondicionados em recipientes de capacidade superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com
destino aos seguintes estabelecimentos:
I - industriais que utilizem os produtos mencionados como
insumo na fabricação de bebidas;
II
atacadistas e cooperativas de produtores;
III -

engarrafadores dos mesmos produtos.

Art. 4" Os produtos referidos no artigo anterior sarrao Com
suspensão do IPI dos respectivos estabelecimentos produtores para
os estabelecimentos citados nos incisos I, II e IH do mesmo artigo.
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo aplica-se
também às remessas, dos produtos mencionados, dos estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores para os estabelecimentos
indicados nos incisos I, H e III do artigo anterior.
Art. 5" Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do IPI concernente às matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, que tenham sido empregados na indústriaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6693-6964, dez. 1996
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. ão ainda que para acondicionamento, de produtos saídos do
liZt'::beÍecimento produtor com a suspensão do imposto determinada
eS
•
no artigo antenor.
Art. 6º Nas notas fiscais relativas às remessas previstas no art.
4º deverá constar a expressão Saído com suspensão do IPI, com a
e;pecificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro
do IPI nas referidas notas, sob pena de se considerar o imposto como
indevidamente destac~d?, sujeitando o infrator às disposições legais
estabelecidas para a hipotese.

Art. 7º O estabelecimento destinatário da nota fiscal emitida
em desacordo com o disposto no artigo anterior, que receber, registrar
ou utilizar, em proveito próprio ou alheio, ficará sujeito à multa igual
ao valor da mercadoria constante do mencionado documento, sem
prejuízO da obrigatoriedade de recolher o valor do imposto indevidamente aproveitado.
Art. 8º Fica incluído novo inciso ao parágrafo único do art. 3º da
Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a seguinte redação:
"IV - a mistura de tintas entre si, ou com concentrados de
pigmentos, sob encomenda do consumidor ou usuário, realizada
em estabelecimento varejista, efetuada por máqnina automática
ou manual, desde que fabricante e varejista não sejam empresas
interdependentes, controladora, controlada ou coligadas."

Art. 9º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.508-11, de 13 de novembro de 1996.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Jobim Filho

o anexo está publicado noDO de 13.12.1996,págs. 26897/26898.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.511-5, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1996
Dá nova redação ao art. 44 da Lei n ~
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão
de áreas florestais em áreas agrícolas na
Região Norte e na parte norte da região Centro-Oeste, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4º, da
Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O art. 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 44. Na Região Norte e na parte norte da região Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permitida desde que
permaneça com cobertura arbórea de, no mínimo, cinqüenta por
cento de cada propriedade.

§ 1º A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo,
cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é permitido o
corte raso, será averbada à margem da inscrição da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer
título ou de desmembramento da área.
§ 2º Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso
em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais.
§ 3º Para efeito do disposto no caput, entende-se por Região
Norte e parte norte da região Centro-Oeste os Estados do Acre,
Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso,
além das regiões situadas ao norte do paralelo 13ºS, nos Estados
de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44ºW, no Estado
do Maranhão.»
Art. 2º Não será permitida a expansão da conversão de áreas
arbóreas em áreas agrícolas nas propriedades rurais localizadas nas
regiões descritas no art. 44 da lei nº 4. 771, de 1965, que possuam áreas
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d smatadas, quando for verificado que as referidas áreas encontreme abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada
s:gundo a capacidade de suporte do solo.
s Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produção agropecuária que justifiquem o incremento de área convertida.
Art. 3Q A utilização das áreas com cobertura florestal nativa na
região Norte e parte norte da região Centro-Oeste somente será
permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos princípios de conservação dos recursos naturais,
conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção
da diversidade biológica e desenvolvimento sócio-econômico da região, e demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.
Art. 4Q O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta medida provisória, no prazo de 120 dias, contados da data de sua
publicação.
Art. 5Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q1.511-4, de 13 de novembro de 1996.
Art. 6Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175Qda Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Ailton Barcelos Fernandes
Gustavo Krause

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.518-3, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1996
Altera a legislação que rege o SalárioEducação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. I" O Salário-Educação, previsto no § 5' do art. 212 da
Constituição, e devido pelas empresas, é calculado com base na
alíquota de 2,5% sobre a folha do salário de contribuição, entendendo-se como talo definido no art. 22, inciso I, da Lei n" 8.212, de 24 de
julho de 1991, e legislação posterior.
§ l' A contribuição a que se refere o caput deste artigo obedecerá aos mesmos prazos e condições e sujeitar-se-á às mesmas sanções
administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições
sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sobre a matéria.

§ 2' Integram a receita do Salário-Educação os acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 3' Entende-se por empresa, para os fins desta medida provisória, qualquer firma individual ou sociedade que assume o risco de
atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem

como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.
§ 4' Estão isentas do recolhimento da contribuição a que se
refere este artigo:
a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem
como suas respectivas autarquias;
b)

as instituições públicas de ensino de qualquer grau;

c) as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estadual
de educação, e portadoras de Certificado ou Registro de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a cada três anos;
d) as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a
ser definidas em regulamento;
e) as organizações hospitalares e de assistência social, desde que
atendam aos seguintes requisitos, cumulativamente:

1. sejam reconhecidas como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal;
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2. sejam portadoras do Certificado ou do Registro de Entidade
de Fins Filantrópicos, fo';.'ecido pelo Conselho Nacional de Serviço
Social, renovado a cada tres anos;
3. promovam a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;

4. não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores ;emuneração, e não usufruam vantagens ou bene.
fícios a qualquer titulo;
5. apliquem integralmente o eventual resultado operacional na
manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais,
apresentan.do :,nualmen~e ao Conselho !,,:,cional da Seguridade Social relatÓriO eirctmst.anciado de suas atividades,
Art. 22 O Salário-Educação não tem caráter remuneratório na
relação de emprego e não se vincula, para qualquer efeito, ao salário
ou à remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuintes.
Art. 32 A contribuição do Salário-Educação será recolhida ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ao FNDE.
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado a importância equivalente a um por cento, a título de taxa de
ad;"inistração, creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em
favor do FNDE, para os fins previstos no art. 62 desta medida
provisória.

Art. 42 A fiscalização da arrecadação do Salário-Educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a
matéria.

Art. 52 As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelo FNDE, inclusive os arrrecadados à conta do Salário-Educação, poderão ser aplicadas por intermédio de instituição financeira
pública federal, na forma que vier a ser estabelecida pelo seu Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. O produto das aplicações previstas no caput
deste artigo será destinado ao ensino fundamental, à educação préescolar, ao pagamento de encargos administrativos e Pasep.
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Art. 6' A partir de l' de janeiro de 1997, o montante da arrecadação do Salário-Educação, após a dedução prevista no art. 3', será
distribuído pelo FNDE, observada a arrecadação realizada em cada
Estado e no Distrito Federal, em quotas, da seguinte forma:
I - Quota Federal, correspondente a 1/3 do montante de recursos, que será destinada ao FNDE e direcionada ao financiamento
do ensino fundamental;
II - Quota Estadual, correspondente a 2/3 do montante de
recursos, que será creditada, mensal e automaticamente, em contas
específicas mantidas pelas Secretarias de Educação dos Estados e do
Distrito Federal.
§ l' A Quota Federal será aplicada no financiamento de programas e projetos voltados para a universalização do ensino fundamental, de forma a propiciar a redução dos desníveis sócio-educacionais
existentes entre municípios, estados e regiões brasileiras.
§ 2' Os recursos da Quota Estadual serão redistribuídos entre
o governo estadual e os governos dos respectivos municípios, proporcionalmente ao número de alunos matriculados no ensino fundamental regular, nas respectivas redes de ensino, de acordo com as estatísticas oficiais do censo educacional realizado pelo Ministério da
Educação e do Desporto, e serão empregados no financiamento de
programas, projetos e ações desse nível de ensino.
Art. 7' O Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará, por
intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do Salário-Educação, na forma do regulamento e das instruções que para esse
fim forem baixadas por aquele Fundo.
Art. 8' Os alunos regularmente atendidos, na data da edição
desta medida provisória, como beneficiários das modalidades de
manutenção de ensino fundamental, quer regular, quer supletivo, na
forma da legislação em vigor, terão, a partir de I" de janeiro de 1997,
o beneficio assegurado, vedados novos ingressos, conforme vier a ser
estabelecido pelo Poder Executivo.
Art. 9' O Poder Executivo regulamentará esta medida provisória, .no prazo de sessenta dias, contados a partir da data de sua
publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6693-6964, dez. 1996

6883

Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
]\1edida Provisória n" 1.518-2, de 13 de novembro de 1996.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revoga-se a Lei nº 8.150, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.522-2, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1996
Altera dispositivos das Leis n" 8.112, de
11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de
setembro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro
de 1954, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1° Os arts. 9°, 38, 46, 47, 87, 91, 92,118,143 e 243 da Lei
nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passam a vigorar com as
seguintes alterações:
.
«Art.. gQ
.........................................................................................................

II - em comissão, inclusive na condição de interino, para
cargos de confiança. de livre exoneração,
«Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou função de
direção ou chefia e os ocupantes de cargos de Natureza Especial
terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de
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omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade.
§ 1e O substituto assumirá automatica e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função
de direção ou chefia nos afastamentos ou impedimentos legais ou
regulamentares do titular.
§ 2' O substituto fará jus à gratificação pelo exercício do
cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza
Especial, nos casos de afastamentos ou impedimentos legais do
titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na proporção
dos dias de efetiva substituição que excederem o referido período.»

«Art. 46. As reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor e descontadas em parcelas
mensais em valores atualizados até 30 de junho de 1994.
§ l' A indenização será feita em parcelas cujo valor não
exceda 10% da remuneração ou provento.
§ 2' A reposição será feita em parcelas cujo valor não exceda 25% da remuneração ou provento.

§ 3' A reposição será feita em uma única parcela quando
constatado pagamento indevido no mês anterior ao do processamento da folha.»
«Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja dívida relativa a reposição seja
superior a cinco vezes o valor de sua remuneração terá o prazo
de sessenta dias para quitar o débito.

§ l' A não quitação do débito no prazo previsto implicará
sua inscrição em dívida ativa.
§ 2' Os valores percebidos pelo servidor, em razão de decio
são liminar ou de sentença posteriormente cassada ou revista)
deverão ser repostos no prazo de trinta dias, contados da notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa.»
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6693-6964, dez. 1996
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«Seção VI
Da Licença para Capacitação
Art. 87. Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício
do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três
meses, para participar de curso de capacitação profissional.
Parágrafo único. Os periodos de licença de que trata o caput
não são acumuláveis.»

«Art. 91. A critério da administração, poderá ser concedida
ao servidor ocupante de cargo efetivo licença para o trato de
assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos,
sem remuneração, prorrogável uma única vez, por igual período.

§ 22 Não se concederá nova licença antes de decorridos dois
anos do término da anterior ou de sua prorrogação.»
«Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem
remuneração para o desempenho de mandato em confederação,
federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato
representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, observado o disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102
desta lei, conforme disposto em regulamento e observados os
seguintes limites:
I servidor;

para entidades com 1.000 a 10.000 associados, um

II - para entidades com 10.001 a 30.000 associados, dois
servidores;
III - para entidades com mais de 30.000 associados, três
servidores.
§ 1s Somente poderão ser licenciados servidores eleitos
para cargos de direção ou representação nas referidas entidades,
desde que cadastradas no Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado.
........................................................................................................ »

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v.

l~~,

n. 1::1, t. 1, p. cosc-oeoa, uez,

~;;l;:.rU

«Art. 18

.

§ 3· Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimentos de cargo ou emprego público efetivo com proventos da
inatividade salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.»

«Art. 143

.

§ 1· Compete ao Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil
do Poder Executivo (Sipec), supervisionar e fiscalizar o cumprimento do disposto neste artigo.
§ 2º Constatada a omissão no cumprimento da obrigação a
que se refere o caput deste artigo, o titular do Orgão Central do
Sipec designará a comissão de que trata o art. 149.»

«Art. 243

.

§ 7· Os servidores públicos de que trata o caput deste
artigo, não amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, no interesse da administração
e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de um mês de remuneração por ano de
efetivo exercício no serviço público federal.
§ 8· Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no parágrafo anterior ficam automaticamente extintos.»

Art. 2· O art. 22 da Lei n· 8.460, de 17 de setembro de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão do
auxílio-alimentação aos servidores públicos federais civis ativos
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
§ 1· A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório.
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§ 2· O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da
Constituição fará juz à percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção.

§ 3· O auxílio-alimentação não será:
a) incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou

pensão;
b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá
incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público;

c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura.

§ 4· O auxílio-alimentação será custeado com recursos dos
órgãos e entidades a que pertença o servidor.
§ 5· O auxílio-alimentação é inacumulável com outros de
espécie semelhante, tais como auxílio para a cesta básica ou
vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou
benefício alimentação.»

Art. 3· As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei
n" 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração
Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como
autarquias, às fundações Instituídas pelo
Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de econoniia
mista.

às

Art. 4· Aos servidores ocupantes de cargo efetivo de advogado,
assistente jurídico, procurados e demais integrantes do Grupo Jurídico, da Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista serão concedidos trinta dias de férias anuais, a partir do período aquisitivo de
1997.
Art. 5· O servidor em licença para o.desempenho de mandato
classista em 15 de outubro de 1996 terá assegurada sua licença e
garantida sua remuneração até o final do respectivo mandato.
Art. 6· Os períodos de licença-prêmio, adquiridos na forma da
Lei n· 8.112, de 1990, até 15 de outubro de 1996, poderão ser usufruíCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6693-6964, dez. 1996
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dos ou contados em dobro para efeito de aposentadoria ou convertidos
em pecúnia no caso de falecimento do servidor, observada a legislação
em vigor até 15 de outubro de 1996.
Art. 7' Os contratos referentes à concessão do auxílio-alimentação, em qualquer de suas formas, vigentes em 15 de outubro de
1996, serão mantidos até o seu termo, vedada a prorrogação.
Art. 8' Os Ministérios da Administração Federal e Reforma do
Estado e da Fazenda promoverão a atualização cadastral dos servidores aposentados e dos pensionistas da União, que percebem proventos à conta de recursos do Tesouro Nacional, constantes do Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siape),
§ l' A atualização cadastral dar-se-á anualmente e será sempre
condição básica para a continuidade do recebimento do provento ou
pensão.
§ 2' Os servidores aposentados e os pensionistas que não se
apresentarem para fins de atualização dos dados cadastrais, até a
data fixada para o seu término, terão os seus proventos suspensos a
partir do mês subseqüente.

§ 3' Admitir-se-á a realização da atualização cadastral mediante procuração, em caso de comprovada moléstia grave ou impossibilidade de locomoção do titular do benefício.

Art. 9' A aposentadoria ou pensão será paga diretamente aos
seus titulares, ou aos seus representantes legalmente constituídos,
não se admitindo o recebimento por intermédio de conta corrente
conjunta.
Parágrafo único. As procurações poderão ser revalidadas por
igual penodo, não superior a seis meses, mediante autorização do
dirigente de recursos humanos do órgão a que o benefício está vinculado.
Art. 10. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts.
8' e 9' desta medida provisória.
Art. 11. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado da Lei n' 8.112, de 1990.
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Art. 12. Os arts. 2' e 152 da Lei n' 2.180, de 5 de fevereiro de
1954, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 2º

.

.........................................................................................................

§ 6' Os Juízes Militares, referidos na letra b do caput deste
artigo, terão mandato de quatro anos, podendo ser reconduzidos,
respeitado, porém, o limite de idade estabelecido para a permanência no serviço público.
§ 9' Os Juízes Civis, referidos na letra c do caput deste
artigo, conservar-se-ão em seus cargos até atingirem a idade
limite para permanência no serviço público.»
"

«Art. 152

.

Parágrafo único. O período de trinta dias, contados a partir
do primeiro dia útil do mês de janeiro, será de férias para o
Tribunal, que somente se reunirá para assuntos de alta relevância, por convocação extraordinária do -Iuiz-Presidente.»

Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.522·1, de 12 de novembro de 1996.
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 15. Ficam revogados o art. I' da Lei n' 2.123, de l' de
dezembro de 1953, o parágrafo único do art. 17 da Lei n' 4.069, de 11
de junho de 1962, o inciso lI! do art. 8', o inciso IV do art. 33, os arts.
88,89 e 192 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o art. 5' da
Lei n' 8.162, de 8 de janeiro de 1991, e o art. 4' da Lei n' 8.889, de 21
de junho de 1994.
Brasilia, 12 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Luiz Carlos Bresser Pereira
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523-2, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1996
Altera dispositivos das Leis n'.!s 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e da
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1º A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
«Art. 22

..

.........................................................................................................

§ 6º A contribuição empresarial dos clubes de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos I e II deste artigo, corresponde a cinco por cento
da receita bruta, decorrente da renda dos espetáculos esportivos
de que participem no território nacional e de contratos de patrocinio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, de publicidade
ou propaganda e de transmissão dos espetáculos desportivos.
§ 7º Caberá à entídade promotora do espetáculo, Federação
ou Confederação a responsabilidade de efetuar o desconto de
cinco por cento da receita bruta decorrente da renda dos espetáculos desportivos e o recolhimento do respectivo valor ao Instituto
Nacional do Seguro Social, no prazo de até dois dias úteis após a
realização do evento.
§ 8° Para que o clube de futebol nacional faça jus ao repasse
da sua parcela de participação na renda dos espetáculos, deverá
a Federação ou Confederação a que estiver filiado ou a entidade
responsável pela arrecadação da renda do espetáculo exigir a
comprovação do recolhimento da contribuição descontada dos
empregados.
§ 9º No caso de o clube celebrar contrato com empresa ou
entidade, esta ficará com a responsabilidade de reter e recolher
o percentual de cinco por cento da receita bruta decorrente do
valor dos contratos de patrocínio, de licenciamento de uso de
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marcas e símbolos, de publicidade ou propaganda e de transmissão dos espetáculos desportivos, no prazo estabelecido na alínea
b, inciso I, do art. 30 desta lei.
§ la. Não se aplica o disposto nos §§ 6' ao 9' às demais
entidades desportivas, que devem contribuir na forma dos incisos
I e Il deste artigo e do art. 23 desta lei .»
«Art. 25. A Contribuição do empregador rural pessoa fisica
e do segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do
inciso V e no inciso VII do art. 12 desta lei, destinada a Seguridade Social, é de:
I - 2,5% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção;
Il - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção para o financiamento das prestações por acidente do trabalho.
.........................•...................•..............................................•...•••.....»

«Art. 29

.
Escala de Salários-Base

Classe

Salário-Base

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 (um) salário mínimo

R$ 191.51
R$ 287,27
R$ 383,02
R$ 478.78
R$ 574,54
R$ 670,29
R$ 766,05
R$ 861,80
R$ 957,56

Número Minímo de
Meses de Permanência
em cada Classe
(Interstícios)

12
12
24
24
36
48
48
60
60

-

........................................................................................................»

«Art. 38

.
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a defesa apresentada, o benefício será cancelado, dando-se conhecimento da decisão' ao beneficiário.»
«Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% do
montante arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros
desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que
couber, o disposto nesta lei.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»

«Art. 97. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
autorizado a proceder à alienação ou permuta, por ato da autoridade
competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades operacionais.

Parágrafo único. Na alienação a que se refere esteartigo,
será observado o disposto no art. 18 e nos incisos I, H e IH do art.
19 da Lei n Q8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis
nQs 8.883, de 8 de junho de 1994, e 9.032, de 28 de abril de 1995 .»
Art. 2Q A Lei n Q8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
«Art. 16

.

§ 2Q O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho
mediante declaração do segurado e desde que comprovada a
dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.
...................•.......................................................................•...•..••.•..»

«Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que completar 65 anos de idade, se homem, e sessenta, se
mulher, desde que tenha cumprido a carência exigida nesta lei e
não receba benefício de aposentadoria de qualquer outro regime
previdenciário.
.....•••.............•......................................••.................................•••••••••»

«Art. 55. .

.
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§ 2' O tempo de atividade rural anterior a novembro de
1991, dos segurados de que tratam a alínea a do inciso I ou do
inciso IV do art. 11, bem como o tempo de atividade rural do
segurado a que se refere o inciso VII do art. 11, serão computados
exclusivamente para fins de concessão do benefício previsto no
art. 143 desta lei e dos benefícios de valor mínimo, vedada SUa
utilização para efeito de carência, de contagem recíproca e de
averbação de tempo de serviço de que tratam os arts. 94 a 99
desta lei, salvo se o segurado comprovar recolhimento das contribuições relativas ao respectivo período, feito em época própria .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

«Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e
.biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física considerados para fins de concessão da aposen-tàdoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo
Poder Executivo.
§ l' A com provação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), emitido
pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
§ 2' Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a
limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo.
§ 3' A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado
com. referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de
trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de
comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo
laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta lei.
§ 4' A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de
trabalho, cópia autêntica deste documento .»
cor, Leis Rep. t'ed.. Brasil, Brasuia, v. UStl, n. rz, t. 1, p.
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"Art. 96

.

.........................................................................................................

IV - O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante
indenização da contribuição correspondente ao período respectiVO, com acréscimo dejuros moratórios de um por cento ao mês e
multa de dez por cento.»

"Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55 desta
lei, exceto o previsto em seu § 2º, será considerado para cálculo
do valor da renda mensal de qualquer benefícío.»
"Art. 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o prazo a que se refere o art. 730 do Código
de Processo Civil é de trinta dias.»
"Art. 131. O Ministro da Previdência e Assistência-Social
poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se
de propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a
ação versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais
superiores.»
"Art. 148. O ato de concessão de benefício de aposentadoria
importa extinção do vinculo empregatício.»
Art. 3º Os magistrados classistas temporários da Justiça do
Trabalho e os magistrados da Justiça Eleitoral nomeados na forma
dos incisos II do art. 119 e III do § 1e do art. 120 da Constituição
Federal serão aposentados de acordo com as normas estabelecidas
pela legislação previdenciária a que estavam submetidos antes da
investidura na magistratura, mantida a referida vinculação previdenciária durante o exercício do mandato.
Parágrafo único. O aposentado de qualquer regime previdenciário que exercer a magistratura nos termos deste artigo vincula-se,
obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Art. 4º A contribuição do empregador rural pessoa física e do
segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V
e no inciso VII do art. 12 da Lei nº 8.212, de 1991, para o Serviço
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Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), criado pela Lei nº 8.315, de
23 de dezembro de 1991, é de 0,1% incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural.

Art. 5º O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta medida
provisória em lei, texto consolidado das Leis nOs 8.212 e 8.213, ambas
de 1991.
Art. 6' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.523-1, de 12 de novembro de 1996.
Art. 7' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação e até que sejam exigíveis as contribuições instituídas ou
modificadas por esta medida provisória, são mantidas, na forma da
legislação anterior, as que por ela foram alteradas.
,:;":4i1;.. 8' Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
a Lein" 3.529, de 13 de janeiro de 1959, o Decreto-Lei n' 158, de 10
de fevereiro de 1967, a Lei n' 5.527, de 8 de novembro de 1968, a Lei
n' 5.939, de 19 de novembro de 1973, a Lei n" 6.903, de 30 de abril de
1981, a Lei n' 7.850, de 23 de outubro de 1989, o § 2' do art. 38 da Lei
n' 8.212, de 24 de julho de 1991, o § 5' do art. 3' da Lei n" 8.213, de
24 de julho de 1991, a Lei n' 8.641, de 31 de março de 1993, e o § 4'
do art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.524-2, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre a extinção de cargos no
âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. F Os cargos vagos integrantes da estrutura dos órgãos e
tidades relacionados no Anexo I desta medida provisória ficam
en"ntos e os cargos ocupados, constantes do Anexo Il, passam a
eX."
x mçao,
. tegrar Quadro em Extincã
In Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos quando
o~orrer a sua vacância, nos termos do art. 33 da Lei n· 8.112, de 11
d dezembro de 1990, assegurando-se a seus ocupantes todos os
d~reitos e vantagens estabelecidos, inclusive promoção.
Art. 2· As atividades correspondentes aos cargos extintos ou em
xtinção constantes dos anexos desta medida provisória, poderão ser
~bjeto d~ execução indireta, conforme vier a ser disposto em regulamento.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às atividades
de Motorista e Motorista Oficial.
Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n· 1.524-1, de 12 de novembro de 1996.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de SUa
publicação.
Brasília, 12 dadezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luis Carlos Bresser Pereira
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1996, págs. 26901126918.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.463-8, DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre o reajuste do salário minimo e dos beneficios da Previdência Social.
altera alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os
servidores inativos da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. F O salário mínimo será de R$ 112,00 (cento e doze reais),
a partir de F de maio de 1996.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo,
o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 3,73 (três reais
e setenta e três centavos) e o seu valor horário a R$ 0,51 (cinqüenta
e um centavos).
Art. 2' Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, em 1" de maio de 1996, pela variação acumulada do
Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado
pela Fundação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamente anteriores.

Art. 3' Para os benefícios mantidos pela Previdência Social com
data de início posterior a 31 de maio de 1995, o reajuste, nos termos
do artigo anterior, será calculado com base na variação acumulada do
IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês imediatamente
anterior ao do reajuste.
Art. 4' Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão
reajustados, a partir de 1997, inclusive, em junho de cada ano.
Art. 5' A título de aumento real, na data de vigência das disposições constantes dos arts. 6' e 7' desta medida provisória, os beneffcios mantidos pela Previdência Social serão majorados de forma a
totalizar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30 de abril de
1996, incluído nesse percentual o reajuste de que trata o art. 2'.
Art. 6' O art. 21 da Lei n' 8.212, de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
«Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresários, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados é de
vinte por cento, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no inciso UI do art. 28.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei,
na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos beneficios de prestação continuada da Previdência Social."
Art. 7' O art. 231 da Lei n? 8.112, de 1990, passa a vigorar com
a seguinte redação:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p.
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«Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será
custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas.
.........................................................................................................

§ 3º A contribuição mensal incidente sobre os proventos
será apurada considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de
remuneração estabelecidas para os servidores em atividade.»

Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.463-7, de 22 de novembro de 1996.
Art. 9º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de
1994.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiva
Reinhold Stephanes
Antonio Kandir
Luis Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.464-16, DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1996
Acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei
n" 4. 728, de 14 dejulho de 1965.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1º O art. 75 da Lei n? 4.728, de 14 de julho de 1965, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
«Art. 75

.

§ 4º As importâncias adiantadas na forma do § 2º deste
artigo serão destinadas, na hipóteses de falência, liquidação
extrajudicial ou intervenção em instituição financeira, ao pagamento das linhas de crédito comercial que lhes deram origem,
nos termos e condições estabelecidos pelo Banco Central do
Brasil.»
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória nº 1.464-15, de 22 de novembro de 1996.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175Qda Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.465-10, DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1996
Acrescenta§ 51.! ao art. 4!!da Lei nl.! 8.884,
de 11 dejunho de 1994, edá outrasprovidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1e O art. 4º da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 5·:
«§ 5º Se, nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, ou
no caso de encerramento de mandato dos conselheiros, a compoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6693-6964, dez. 1996
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sição do conselho ficar reduzida a número inferior ao estabelecido
no art. 49, considerar-se-ão automaticamente interrompidos os
prazos previstos nos arts. 28, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 42, 45, 46,
parágrafo único, 52, § 2·, 54, §§ 4·, 6·, 7· e 10, e 59, § 1·, desta lei,
e suspensa a tramitação de processos, iniciando-se a nova contagem imediatamente após e recomposição do quorum."
Art. 2· O disposto no § 5· do art. 4· da Lei n· 8.884, de 1994,
aplica-se aos processos em tramitação no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica na data da publicação desta medida
provisória.
Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória 1.465-9, de 22 de novembro de 1996.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

MEDIDA PROVISÓRIA N· 1.466-8, DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da União .- recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda crédito extraordinário até o limite
de R$ 8.000.000.000,00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com o § 3· do art. 167, da Constituição,
adota a seguinte medida provisória, com força de lei:

Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6693-6964, dez. 1990
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recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordí.
nário até o limite de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta medida provisória.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da emissão de Títulos da Dívida Pública
Federal Interna.
Art. 3· Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.466-7, de 22 de novembro de 1996.
Art. 4· Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

o anexo está publicado no DO de 20.12.1996, pág. 27754.
MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.469-13, DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1996
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo da Marinha Mercante (FMM). em favor da Companhia Navegação Lloyd Brasileiro {Lloydbrás}, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), por intermédio do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
empréstimo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com
recursos e risco do Fundo da Marinha Mercante (FMM), destinado
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:xclusivamente ao custeio das respectivas despesas administrativas,
:xceto pessoal, nelas incl~ídas ~s ~estinadas ao custeio de reparo e
manutenção de embarcaçoes propnas.

Parágrafo único. A operação de que trata este artigo terá o
prazo de um ano e taxa de juros de seis por cento ao ano, não se lhe
aplicando as exigências ou os impedimentos fixados em lei, ou ato
dela decorrente para a realização de operações financeiras com
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta ou
indireta, assim como as limitações associadas ao endividamento do
setor público.

Art. 2" O empréstimo será formalizado por intermédio de instrumento particular, dispensada a constituição de garantias, ficando
os recursos provenientes provisionados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem caberá efetuar os
pagamentos em favor da Lloydbrás ou, por solicitação desta, liberar
os recursos mediante débito do correspondente valor em conta especialmente criada para fins do disposto neste artigo.
Art. 3" A Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes submeterá mensalmente, ao respectivo Ministro de Estado, relatório de auditoria relativamente aos valores pagos na forma
do artigo precedente.

Art. 4" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.469-12, de 22 de novembro de 1996.
Art. 5" Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175" da Independência e lOS"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides José Saldanha
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.470-14, DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre a responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas aos regimes de que tratam a Lei n" 6.024.
de 13 de março de 1974, e o Decreto-Lei n'!.
2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a
indisponibilidade de seus bens; sobre aresponsabilização das empresas de auditoria
contábil ou dos auditores contábeis independentes; sobre privatização de instituições cujas ações sejam desapropriadas, na forma do
Decreto-Lei n" 2.321, de 1987, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º A responsabilidade solidária dos controladores de instituições financeiras estabelecida no art. 15 do Decreto-Lei n' 2.321, de
25 de fevereiro de 1987, aplica-se, também, aos regimes de intervenção e liquidação extrajudicial de que trata a Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974.
Art. 2º O disposto na Lei nº 6.024, de 1974, e no Decreto-Lei nº
2.321, de 1987, no que se refere à indisponibilidade de bens, aplica-se,
também, aos bens das pessoas, naturais ou jurídicas, que detenham
o controle, direto ou indireto das instituições submetidas aos regimes
de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial
temporária.
§ l' Objetivando assegurar a normalidade da atividade económica e os interesses dos credores, o Banco Central do Brasil, por
decisão de sua diretoria, poderá exluir da indisponibilidade os bens
das pessoas jurídicas controladoras das instituições financeiras submetidas aos regimes especiais.
§ 2º Não estão sujeitos à indisponibilidade os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis, nos termos da legislação em vigor.
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§ 3" A indisponibili~ade não impede a alienação de controle,
. ão fusão ou incorporaçao da instituição submetida aos regimes de
~:~r~enção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.
. Art. 3" O inquérito de que trata o art. 41 da Lei n" 6.024, de
1974, compreeIl;de também a apuração dos at?s ?~aticados ou das
omissões incorndas p~l~s pessoas nat,:,r~Is o.u jurídicas prestadoras
de serviços de audIton~ mdepend':.nte as mstIt~Ições submetidas aos
regimes de inte;v.ençao, liquidação extrajudicial ou administração
especial temporana.
Parágrafo único. Concluindo o inquérito que houve culpa ou dolo
na atuação das pessoas de que trata o caput, aplicar-se-á o disposto
na parte final do caput do art. 45 da Lei n'' 6.024, de 1974.
Art. 4" O Banco Central do Brasil poderá, além das hipóteses
previstas no art. 1" do D~creto-Lei~" 2.321, de 1987, decretar regime
de administração aspec'ia] temporana, quando caracterizada qualquer das situações previstas no art. 15 da Lei n" 6.024, de 1974.
Art. 5" Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 29 e 15 da Lei n" 6.024, de 1974, e no art. 1" do
Decreto-Lei n" 2.321, de 1987, é facultado ao Banco Central do Brasil,
visando assegurar a normalidade da economia pública e resguardar
os interesses dos depositantes, investidores e demais credores, sem
prejuízo da posterior adoção dos regimes de intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, determinar as
seguintes medidas:
I _ capitalização da sociedade, com o aporte de recursos necessários ao seu soerguimento, em montante por ele fixado;
II _ transferência do controle acionário;

III _ reorganização societária, inclusive mediante incorporação,fusão ou cisão.
Parágrafo único. Não implementadas as medidas de que trata
este artigo, no prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil,
decretar-se-á o regime especial cabível.
Art. 6 9 No resguardo da economia pública e dos interesses dos
depositantes e investidores, o interventor, o liquidante ou o conselho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6693-6964, dez. 1996
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diretor da instituição submetida aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária, quando prévia e expressamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, poderá:
I - transferir para outra ou outras sociedades, isoladamente
ou em conjunto, bens, direitos e obrigações da empresa ou de seus
estabelecimentos;
II - alienar ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar a
assunção de obrigações por outra sociedade;

III - proceder à constituição ou reorganização de sociedade ou
sociedades para as quais sejam transferidos, no todo ou em parte,
bens, direitos e obrigações da instituição sob intervenção, liquidação
extrajudicial ou administração especial temporária, objetivando a
continuação geral ou parcial de seu negócio ou atividade.

Art. 7' A implementação das medidas previstas no artigo anterior e o encerramento, por qualquer forma, dos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária
não prejudicarão:
I - o andamento do inquérito para apuração das responsabilidades dos controladores, administradores, membros dos conselhos
da instituição e das pessoas naturais ou juridicas prestadoras de
serviços de auditoria independente às instituições submetidas aos
regimes dequetratamaLein'6.024, de 1974, e o Decreto-Lei n'2.321,
de 1987;
II - a legitimidade do Ministério Público para prosseguir ou
propor as ações previstas nos arts. 45 e 46 da Lei n" 6.024, de 1974.
Art. 8' A intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições
financeiras poderão também, a critério do Banco Central do Brasil,
ser executadas por pessoa juridica.

Art. 9' Instaurado processo administrativo contra instituição
financeira, seus administradores, membros de seus conselhos) a
empresa de auditoria contábil ou o auditor contábil independente, o
Banco Central do Brasil, por decisão da diretoria, considerando a
gravidade da falta, poderá, cautelarmente:
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I - determinar o afastamento dos indiciados da administração dos ne/?ócios da instituição enquanto perdurar a apuração de suas
responsabIlIdades;
II - impedir que os indiciados assumam quaisquer cargos de
direção ou administração de instituições financeiras ou atuem como
mandatários ou prepostos de diretores ou administradores;
III - impor restrições às atividades da instituição financeira;

IV - determinar à instituição financeira a substituição da empresa de auditoria contábil ou do auditor contábil independente.
§ 1· Das decisões do Banco Central do Brasil proferidas com
base neste artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no prazo de
cinco dias.
§ 2· Não concluído o processo, no âmbito do Banco Central do
Brasil, no prazo de 120 dias, a medida cautelar perderá sua eficácia.
§ 3· O disposto neste artigo aplica-se às demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Art. 10. A alienação do controle de instituições financeiras cujas ações sejam desapropriadas pela União, na forma do Decreto-Lei
n· 2.321, de 1987, será feita mediante oferta pública, na forma de
regulamento, assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes.
§ 1· O decreto expropriatório fixará, em cada caso, o prazo para
alienação do controle, o qual poderá ser prorrogado por igual período.
§ 2· Desapropriadas as ações, o regime de administração especial temporária prosseguirá, até que efetivada a transferência, pela
União, do controle acionário da instituição.

Art. 11. As instituições financeiras cujas ações sejam desapropriadas pela União permanecerão, até a alienação de seu controle,
para todos os fins, sob o regime jurídico próprio das empresas privadas.
Art. 12. Nos empréstimos realizados no âmbito do Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer) poderão ser aceitos como garantia, títulos ou
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direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro NacionaI ou de entidades da Administração Pública Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as garantias sejam
representadas por títulos da dívida pública mobiliária federal, vendidos em leilões competitivos, o valor nominal das garantias deverá
exceder em pelo menos vinte por cento o montante garantido.
Art. 13. Na hipótese de operações financeiras ao amparo do
Proer, o Banco Central do Brasil informará, tempestivamente, à
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, em cada caso:
1 - os motivos pelos quais a instituição financeíra solicitou
sua inclusão no programa;
U - o valor da operação;
lU - os dados comparativos entre os encargos financeiros cobrados no Proer e os encargos financeiros médios pagos pelo Banco
Central do Brasil na colocação de seus títulos no mercado;
IV - as garantias aceitas e seu valor em comparação com o
empréstimo concedido.
Art. 14. Os arts. 22 e 26 da Lei n' 6.385, de 7 de dezembro de
1976, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 22
.
§ l' Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir
normas aplicáveis às companhias abertas sobre:
§ 2' O disposto nos incisos U e IV do parágrafo anterior não
se aplica às instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, as quais continuam
• .sujeitas às disposições da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
~- ·~aos atos normativos dela decorrentes..
«Art. 26
.

§ 3' Sem prejuízo do disposto no parágrafo precedente, as
empresas de auditoria contábil ou os auditores contábeis independentes responderão administrativamente, perante o Banco
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Central do Brasil, pelos atos praticados ou omissões em que
houverem incorrido no desempenho das atividades de auditoria
de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil
§ 4° Na hipótese do parágrafo anterior, o Banco Centra! do
Brasil aplicará aos infratores as penalidades previstas no art. 11
desta lei.»
Art. 15. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.470-13, de 22 de novembro de 1996.
Art. 16. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 1752 da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.473-26, DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1996
Dá nova redação a dispositivos da Lei n'"
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 12 O § 6' do art. 20, o art. 37 e o art. 40 da Lei n' 8,742, de
7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 20
.
.........................................................................................................

§ 6' A deficiência será comprovada mediante avaliação e
laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema Único de
Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
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de entidades ou organizações credenciadas para este fim especí.
fico, na forma estabelecida em regulamento.
...••..••..•..........•..•.........•.••.••..•..•.........••.•..••.•...•.........•.•...•...........•.•...»

«Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serão de.
vidos a partir da aprovação do respectivo requerimento:
§ l' A decisão sobre o requerimento não poderá ultrapassar
o prazo de noventa dias a contar da data de sua protocolização.
§ 2' Na hipótese da concessão do benefício, após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será o mesmo devido a partir
do nonagésimo dia, a contar da data da protocolização do requs,
rimentc,»
«Art. 40
..
§ l' A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida, de forma que o
atendimento à população não sofra solução de continuidade.
§ 2' É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o
direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31
de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos
requisitos estabelecidos nos incisos 1, n ou In do § l' do art. 139
da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991.0>
Art. 2' Os órgãos envolvidos nas ações mencionadas no § 6' do
art. 20 e no art. 37 da Lei n? 8.742, de 1993, deverão, até 31 de
dezembro de 1995, adaptar-se e organizar-se para atender ao que
consta daqueles dispositivos.
Art. 3' O requerimento de benefício de prestação continuada,
de que trata o art. 37 da Lei n? 8.742, de 1993, será protocolizado a
partir de l' de janeiro de 1996.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.473-25, de 22 de novembro de 1996.
.Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Reinhold. Stephanes
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.475-22, DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1996
Altera as Leis n!?s 8.O19, de 11 de abril

de 1990, e 8.212, de 24 dejulho de 1991, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os arts. 6' e 9' da Lei n" 8.019, de 11 de abril de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6Q O Tesouro Nacional repassará mensalmente re-

cursos ao FAT, de acordo com programação financeira para
atender os gastos efetivos daquele Fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de desenvolvimento econômico do
BNDES."
«Art. 9 Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••
.........................................................................................................

§ 7' O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) poderá utilizar recursos dos depósitos especiais
referidos no caput deste artigo, para conceder financiamentos aos
Estados e às entidades por eles direta ou indiretamente controladas, no âmbito de programas instituídos pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), tendo em
vista as competências que lhe confere o art. 19 da Lei n' 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, e destinados à expansão do nível de
emprego no País, podendo a União, mediante a apresentação de
contragarantias adequadas, prestar garantias parciais a operações da espécie, desde que justificado em exposição de motivos
conjunta dos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da
Fazenda.»
Art. 2' Os arts. 17 e 19 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a ter a seguinte redação:
"Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da
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ridos na alínea d do parágrafo único do art. 11 desta lei, na forma
da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos
para as ações de Saúde e Assistência Social.»
"Art. 19. O Tesouro nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11 desta lei, destinados à execução do
Orçamento da Seguridade Socíal.»

Art. 3Q Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.475-21, de 22 de novembro de 1996.
Art. 4Q Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Reinhold Stephanes
Carlos César de Albuquerque
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.477-31, DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1Q O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado,
nos termos desta medida provisória, no ato da matricula, entre o
estabelecimento de ensino e o aluno, o pai de aluno ou o responsável.
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§ 12 O total anual referido no caput deste artigo deverá ser
limitado ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente
cobrada em 1996, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo
ano.
§ 29 Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de pessoal
e custeio.
§ 39 O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não excedam
ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos anteriores.
§ 49 Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.
§ 59 Para os fins do disposto no § 19 , não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra
a partir da data da publicação desta medida provisória.

Art. 29 O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local
de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor
apurado na forma do artigo anterior e o número de vagas por salaclasse, no período mínimo de 45 dias antes da data final para matrícula.
Parágrafo único. As cláusulas financeiras da proposta de contrato de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes
dos Anexos I e II desta medida provisória.
Art. 39 Quando as condições propostas nos termos do art. 19 não
atenderem à comunidade escolar, é facultado às partes instalar
comissão de negociação, inclusive para eleger mediador e fixar o prazo
em que este deverá apresentar a proposta de conciliação.
Art. 49 A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos da Lei n 9
8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições,
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual.
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§ 1Q Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento
de ensino não corresponder às condições desta medida provisória, o
órgão de que trata este artigo poderá tomar dos interessados termo
de compromisso, na forma da legislação vigente.
§ 2 Q Ficam excluídos do valor total de que trata o § lOdo art. 1Q
os valores adicionados às mensalidades de 1995 e 1996, que estejam
sob questionamentos administrativos ou judiciais.
Art. 5Q OS alunos já matriculados terão preferência na renovação das matriculas para o periodo subseqüente, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6Q São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os de transferência, ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivo
de inadimplemento.
Art. 7° São legitimados à propositura das ações previstas na Lei
n Q 8.078, de 1990, para a defesa dos direitos assegurados por esta
medida provisória e pela legislação vigente, as associações de alunos,
de pais de alunos e responsáveis.
Art. 8° O art. 39 da Lei n" 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
"XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal
ou contratualmente estabelecido."
Art. 9 Q A Administração Pública Federal não poderá repassar
recursos públicosou firmar convênio ou contrato com as instituições
referidas no art. 213 da Constituição, enquanto estiverem respondendo por infrações a esta medida provisória, e poderá rever ou cassar
seus títulos de utilidade pública, se configuradas as infringências.
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n Q 1.477-30, de 22 de novembro de 1996.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 12. Revogam-se a Lei n" 8.170, de 17 de janeiro de 1991; o
rt 14 da Lei n" 8.178, de 1Q de março de 1991; e a Lei nQ 8.747, de 9
de dezembro de 1993.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Pedro Malan
ANEXaI
Nome do Estabelecimento:
Nome-fantasia:

CGC,

Registro no MEC oI!

Data do Registro:

Endereço:
Cidade:
(

)

Telefone:
Pessoa responsável pelas informações:

Estado:
Fax: (

CEP,

Telex:

)

Entidade mantenedora:

Endereço:
Estado:

Telefone: (

)

CEP,

Controle Acionário da Escola
Nome dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica)

CPF/CGC

Participação

do Capital

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
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Controle Acionário da Mantenedora
Nome dos Sócios
(Pessoa Fisica ou Jurídica)

Participação
do Capital

CPF/CGC

1
2

3
4

5

6
7

8
9
10

Indicadores Globais

Ano-Base

Ano de Aplícaçãct")

Nll de funcionários:

Ns de professores:
Carga horária total anual:
Faturamento total em R$:
(*) Valor estimado para o ano de aplicação

Endereço para correspondência:
(se diferente do que consta acima)

,Endereço:

Cidade:

_

Estado:

,CEP:

_

,Mês da data-base-doe professores:

Local::
(Carimbo e assinatura do responsável)

Data:

_
_

A1-MENE(4)
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ANEXOU
Nome do Estabelecimento
Componentes de Custos
(Despesas)

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Ano-Base
(Valores em Real)

Ano de Aplicação
(Valores em Real)

Pessoal
Pessoal docente
Encargos sociais
Pessoal técnico e administrativo
Encargos sociais
Despesas gerais e administrativas
Despesas com material
Conservação e manutenção
Serviços de terceiros
Serviços públicos
Imposto Sobre Serviços (ISS)

2.6 Outras despesas tributárias
2.7
2,8
2.9
3.0

Aluguéis
Depreciação
Outras despesas
Subtotal- (1+2)

4.0
5.0
6.0
7.0

Pro labore
Valor locativo
Subtotal - (4+5)
Contribuições sociais

7.1 PisIPasep
7.2 Cofins
8.0 Total geral- (3+6+7)
Número de alunos pagantes
Número de alunos não-pagantes
Valor da última mensalidade do ano-base R$

.

Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$....................................• em .......I..•..•.I1997
Data:

Local:

./

./

.

Carimbo e assinatura do responsável
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.478-19, DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1996
Dá nova redação aos arts. 9'2 da Lei n'.!
8.036, de 11 de maio de 1990, e 2' da Lei n"
8.844, de 20 de janeiro de 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1· O art. 9· da Lei n· 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9· As aplicações com recursos do FGTS poderão ser
realizadas diretamente pela Caixa Econômica Federal, pelos
demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) e pelas entidades para esse fim credenciadas pelo Banco
Central do Brasil com agentes financeiros, exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador do FGTS, em
operações que preencham os seguintes requisitos:
I - garantias:
a) hipotecária;
b) caução de créditos hipotecários próprios, relativos a financiamentos concedidos com recursos do agente financeiro;
c) caução dos créditos hipotecários vinculados aos imóveis
objeto de financiamento;
d) hipoteca sobre outros imóveis de propriedade do agente
financeiro, desde que livres e desembaraçados de quaisquer ônus;
e) cessão de créditos do agente financeiro, derivados de
financiamentos concedidos com recursos próprios, garantidos por
penhor ou hipoteca;
f) hipoteca sobre imóvel de propriedade de terceiros;
g) seguro de crédito;
h) garantia real ou vinculação de receitas, inclusive tarifárias, nas aplicações contratadas com pessoa juridica de direito
público ou de direito privado a ela vinculada;
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i) aval em nota promissária;

j) fiança pessoal;
l) alienação fiduciária de bens máveis em garantia;
m) fiança bancária;
n) outras, a critério do Conselho Curador do FGTS;
.........................................................................................................

§ 5. As garantias, nas diversas modalidades discriminadas
no inciso 1 do caput deste artigo, serão admitidas singular ou
supletivamente, considerada a suficiência de cobertura para os
empréstimos e financiamentos concedidos."
Art. 2· O art. 2· da Lei nO 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, diretamente
ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação respectiva. .
§ lº O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento
de custas nos processos judiciais de cobrança de seus créditos.
§ 2· As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem
a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em
Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento
dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
§ 3· Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos
privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas.
§ 4· Na cobrança judicial dos créditos do FGTS, incidirá um
encargo de vinte por cento, que reverterá para o Fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos, o qual será reduzido
para dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cobrança."
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Art. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.478·18, de 22 de novembro de 1996.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,19 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.479-23, DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas
e das sociedades de economia mista, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' A partir do mês de abril de 1995, o pagamento da
remuneração dos servidores públicos, civis e militares, do Poder
Executivo Federal, inclusive de suas autarquias e fundações, bem
como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União,
independentemente da fonte de recursos utilizada para pagamento
destas despesas, será efetuado entre o segundo e o quinto dia útil do
mês subseqüente ao mês de competência.
§ l' Caso a data de pagamento adotada, seja decorrente de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o dirigente da empresa
estatal deverá providenciar, por ocasião do próximo dissídio ou acordo
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coletivo, a alteração da ddatade pagamento, com vistas ao cumprimento do disposto no caput este artigo.
§ 2g Enquanto não ocorrer a alteração prev!sta no parágrafo
anterior, será n;antIda a data de pagamento prevista em acordo ou
convenção coletIva de trabalho.
Art. 2 g Havendo disponibilidade de recursos financeiros, poderão ser concedidos adiantamentos salariais, a partir do dia 20 do mês
de competência, desde que limitados a quarenta por cento da remuneração bruta do servidor ou empregado, relativa ao mesmo mês.
Art. 3g Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.479-22, de 22 de novembro de 1996.
Art. 4g Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
g
Art. 5g Revoga o art. 6 da Lei n? S.627, de 19 de fevereiro de
1993.
g
g
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175 da Independência e 10S
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Luis Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA Ng 1.4S0-25, DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1996
Altera dispositivos das Leis n!!s 8.112, de
11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de
julho de 1994, para instituir os décimos incorporados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 1" Os arts. 20, 62 e 67 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
.
«Art. 20

.

§ 3' O servidor em estágio probatório somente poderá afastar-se do exercício do cargo efetivo para ocupar cargo em comissão
de Natureza Especial ou de direção e chefia de níveis DAS-6,
DAS-5, DAS-4 ou equivalentes."
«Art. 62. Ao servidor efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão
ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.
§ l' A retribuição de que trata o caput deste artigo, ou
parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, à
remuneração do servidor efetivo e integra o provento de aposentadoria, na proporção de um décimo por ano de exercício nas
funções e cargos de confiança, a partir do quinto ano e até o limite
de dez décimos.

§ 2' Quando mais de uma função ou cargo houver sido
desempenhado no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por
maior tempo.
§ 3º Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais
elevado, por período de doze meses, após a incorporação da fração
de dez décimos, poderá haver a atualização progressiva das
parcelas já incorporadas, observando o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4º Será admitida a conversão dos décimos incorporados,
por parcelas equivalentes, quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a incorporação.

§ 5' Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos
em comissão de que trata o inciso II do art. 9º.»
«Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido razão
de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo
prestado à União, às autarquias e às fundações públicas federais,
à
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observado o limite maximo de 35% incidente exclusivamente
sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o
servidor em função ou cargo de confiança.
Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do
mês em que completar o qüinqüênio.»
Art. 2' Os arts. 3' e 10 da Lei n? 8.911, de 11 de julho de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3' Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art.
62 da Lei n'' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor ocupante
de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, em cargo de provimento em comissão ou de Natureza
Especial, previstos nesta lei, incorporará a sua remuneração, a
cada doze meses de efetivo exercício, e a partir do quinto ano, a
importância equivalente a ~m décimo:

I - no caso dos ocupantes de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assesoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e
4, e dos cargos de Natureza Especial, observada a opção formalizada à época da percepção:
a) pelo equivalente à diferença entre a remuneração recebida em seu órgão ou entidade de origem e a remuneração do cargo
em comissão ou de Natureza Especial;
b) pelo valor correspondente a 25% da remuneração total do
cargo em comissão ou de Natureza Especial;

II - do valor referente à representação mensal e da gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se
tratar dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 3, 2 e 1 e dos Cargos de Direção
(CD);

IH - da remuneração correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo FG, GR e Função Comissionada do Banco Central (FCBC).
§ 1s Somente poderá ser contado, para fins de incorporação
de que trata este artigo, o tempo de serviço em cargo em comissão
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mitantemente ao do cargo efetivo regido pela Lei n? 8.112, de
1990.
§ 2· No caso dos ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5 e 4, e
dos cargos de Natureza Especial, havendo o servidor optado pela
remuneração total do cargo em comissão, considera-se, para
efeito de incorporação dos décimos, a diferença entre a remuneração de origem na data em que O servidor completou o interstício
e a remuneração do cargo em comissão exercido por maior tempo.
§ 3Q Na hipótese da alínea a do inciso I deste artigo, a
incorporação do décimo dar-se-á na forma do parágrafo anterior.»
«Art. 10. É devida aos servidores efetivos da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, regidos pela Lei n? 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, cedidos para exercício em órgão ou entidade do mesmo
Poder ou de outro Poder da União, a incorporação de décimos
decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, ou de cargos de provimento em comissão ou de N atureza Especial.
Parágrafo único. A incorporação das parcelas remuneratórias, de que trata este artigo, será efetivada com base no nível da
função de direção, chefia ou assessoramento, ou do cargo em
comissão equivalente no Poder cedente do servidor.»
Art. 3· Serão consideradas transformadas em décimos, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta medida
provisória, as parcelas incorporadas à remuneração, a título de quintos, observado o limite máximo de dez décimos.
Parágrafo único. A transformação de que trata este artigo darse-á mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes aos
quintos em duas parcelas de décimos de igual valor.
Art. 4Q Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos
a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 dejaneiro
de 1995 e a data de publicação desta medida provisória, mas não
incorporadas em decorrência das normas à época, vigentes, observados os critérios:
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I - estabelecidos na Lei n" 8.911, de 1994, na redação original,
para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19 de
janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995;
II - estabelecidos pela Lei n' 8.911, de 1994, com a redação
dada por esta medida provisória, para o cálculo dos décimos, para os
servidores que completaram o interstício entre l' de ~narço e 26 de
outubro de 1995.
Parágrafo único, Ao servidor que completou o interstício a partir
de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos
termos da Lei n' 8.911, de 1994, com a redação dada por esta medida
provisória, com efeitos financeiros a partir da data em que completou

o interstício.
Art. 5' As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência
da remuneração fixada pela Lei n' 9.030, de 13 de abril de 1995, com
efeitos vigorantes a partir de l' de março de 1995, utilizando-se a base
de cálculo estabelecida pela Lei n" 8.911, de 1994, na redação original.
§ l' Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as
parcelas de quintos incorporadas com base na remuneração dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS), níveis 6, 5 e 4, e dos cargos de Natureza Especial serão
calculadas considerando-se os índices e fatores constantes do Anexo
VI da Lei n? 8.622, de 19 de janeiro de 1993, para obtenção das
parcelas referentes à representação mensal e à gratificação de atividade pelo desempenho de função.

§ 2' O Miróstério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de remuneração a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 6' Fica resguardado o direito à percepção dos décimos já
incorporados, bem como o cômputo do tempo de serviço residual para
a concessão de novas parcelas, observando-se o prazo estabelecido no
§ l' do art. 62 da Lei n' 8.112, de 1990.
Art. 7' Fica resguardado o direito à percepção do anuêróo aos
servidores que, em 5 de julho de 1996, já O tiverem adquirido, bem
como o cômputo do tempo de serviço residual para concessão do
adicional de que trata o art. 67 da Lei n? 8.112, de 1990.
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Art. 8' É assegurado o direito à vantagem de que trata o art.
193 da Lei n? 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de
1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no art. 193 da Lei n'
8.112, de 1990, exclui a incorporação de que trata o art. 62 e as
vantagens previstas no art. 192, ambos da mesma lei.
Art. 9' Os proventos de aposentadoria com as vantagens dos
arts. 180 da Lei n'' 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei n'
8.112, de 1990, serão reajustados em decorrência da remuneração
fixada pela Lei n? 9.030, de 1995, vigorando os efeitos financeiros:
I - a partir de l' de março de 1995, no caso em que a aposentadoria tenha sido publicada no Diário Oficial da União até essa data;
II - a partir da data da publicação do ato de aposentadoria no
Diário Oficial da União, no caso em que seja posterior a l' de março
de 1995.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da vigência dos
efeitos financeiros decorrentes da Lei n" 8.168, de 16 de janeiro de
1991, com as vantagens de função comissionada do sistema de classificação de cargos instituidos na conformidade da Lei n" 7.596, de 10
de abril de 1987, bem assim aos proventos dos que foram aposentados
após aquela data, com as vantagens de cargos de direção e funções
gratificadas, previstas na Lei n" 8.168, de 1991.
Art. 10. O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de
confiança a que se refere o caput do art. 62 da Lei n" 8.112, de 1990,
na redação dada por esta medida provisória, será considerado uma
única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas
de quintos ou de décimos.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos,
somente será admitida a incorporação de parcelas de quintos ou
décimos em um único cargo.

Art. 11. O maior valor de vencimentos a que se refere o art. 2Q
da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, passa a corresponder a, no
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máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de
Estado.

Art. 12. A Retribuição Adicional Variável (RAV) e o pro labore,
instituídos pela Lei n? 7.711, de 22 de dezembro de 1988, a Gratificação de Estímulo ã Fiscalização e Arrecadação (Gefa), instituída pela
Lei n" 7.787, de 30 de junho de 1989, a Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável
da Superintendência de Seguros Privados (RVSUSEP), instituídas
pela Lei n? 9.015, de 30 de março de 1995, observarão, como limite
máximo, valor igual a oito vezes o do maior vencimento básico da
respectiva tabela.
Art. 13. O caput e o § 1" do art. T da Lei n 9 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação, suprimido o § 59 e remunerados os subseqüentes:
«Art. 79 Poderão ser enquadrados nos planos de classificação de cargos dos órgãos da Administração Pública Federal
direta, das autarquias, incluídas ~s em regime especial, e das
fundações públicas federais, pelo Orgão Central do Sistema de
Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuídos de órgão
ou entidade cujos planos de classificação sejam diversos daqueles
a que os servidores pertenciam, sem modificação da remuneração
e da essência das atribuições dos cargos de que são ocupantes.
§ 19 Mediante transposição dos respectivos cargos, os servidores poderão ser incluídos nas classes ou categorias cujas
atribuições essenciais correspondam às dos cargos ocupados na
data de vigência deste artigo, na sua nova redação, observada a
escolaridade, a especialização ou habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes ou categorias.
........................................................................................................ "

Art. 14. As vantagens de que trata esta medida provisória
incorporam-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 15. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública
Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio
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financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do
cargo a que estiver concorrendo.
§ l' No caso de o candidato ser servidor da Administração
Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.

§ 2' Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo
destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos,
como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser
investido.

Art. 16. O inciso III do art. l' da Lei n" 8.852, de 4 de fevereiro
de 1994, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea:
<<8) vantagem pessoal nominalmente identificada decorrente de enquadramento e décimos incorporados.»

Art. 17. Os servidores de que trata o art. 26 da Lei nº 8.691, de
28 de julho de 1993, poderão manifestar-se, até 28 de fevereiro de
1997, pelo reenquadramento no Plano de Classificação de Cargos
vigente em 27 de julho de 1993, mantida a denominação do cargo
então ocupado.
Parágrafo único. A partir do reenquadramento de que trata o
caput, o servidor deixará de perceber as vantagens previstas na Lei
n' 8.691, de 1993, somente fazendo jus às vantagens do Plano de
Classificação de Cargos a que voltou a pertencer.
Art. 18. Ficam convalidados os atos praticados com base nos
arts. 1º, exceto a nova redação atribuída ao art. 67; 2', exceto os §§ 2º
e 3º do art. 3º da Lei nº 8.911, de 1994, 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 12, 13 e 14 da
Medida Provisória nº 1.160, de 26 de outubro de 1995, e nas Medidas
Provisórias nOs 1.195, de 24 de novembro de 1995, 1.231, de 14 de
dezembro de 1995, 1.268, de 12 de janeiro de 1996, 1.307, de 9 de
fevereiro de 1996,1.347, de 12 de março de 1996, 1.389, de 11 de abril
de 1996, 1.432, de 9 de maio de 1996, 1.480, de 5 de junho de 1996,
1.480-19, de 4 de julho de 1996, 1.480-20, de 1º de agosto de 1996,
1.480-21, de 29 de agosto de 1996, 1.480-22, de 26 de setembro de
1996, 1.480-23, de 24 de outubro de 1996, e 1.480-24, de 22 de
novembro de 1996.
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Art. 19. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 20. Revogam-se os §§ F e 2' do art. 78 e o art. 193 da Lei
n"8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 5' e 6' da Lei n' 8.911,
de 11 de julho de 1994.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luís Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.481-44, DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1996
Altera a Lei n' 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. l' Os dispositivos adiante indicados da Lei n? 8.031, de 12
de abril de 1990, passam a ter a seguinte redação:
«Art. 1º

.

II - contribuir para a redução e melhoria do perfil da
dívida pública, concorrendo para o saneamento do setor público;
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 •••••••••• 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

)~

"Art. 2' Poderão ser objeto de desestatização, nos termos
desta lei:
I - empresas e instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do
Poder Executivo;
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II - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;

III - serviços públicos objeto da concessão, permissão ou
autorização;
IV - instituições financeiras públicas e estaduais que te.
nham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma
do Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 1º Considera-se desestatização:
a) a alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem,
diretamente ou através de outras controladas, preponderância
nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade;
b) a transferência, para a iniciativa privada, da execução de
serviços públicos explorados pela União, diretamente ou através
de entidades controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade.

§ 22 Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer outras sociedades, bem como aos serviços
públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, quando
pertinente.
§ 3º Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos
XI e XXIII do art. 21, art. 159, inciso I, alínea c, e o art. 177 da
Constituição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso II do art. 192 da Constituição, não
se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias
detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participações.
§ 4º O Conselho Nacional de Desestatização, por solicitação de Estados ou Municípios, poderá firmar com eles ajuste para
supervisionar o processo de desestatização de empresas controladas por aquelas unidades federadas, detentoras de concessão,
permissão ou autorização para prestação de serviços públicos,
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observado, quanto ao processo de desestatização, os procedimentos estabelecidos nesta lei.

§ 5º Na hipótese do parágrafo anterior, a licitação para a
outorga ou transferência da concessão do serviço a ser desestatizado poderá ser realizada na modalidade de leilão."
«Art. 4º As desestatizações serão executadas mediante as
seguintes modalidades operacionais:

I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de
ações;
IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;

V - dissolução de sociedades ou desativação parcial de
seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus
ativos;
VI - concessão, permissão ou autorização de serviços públicos.
§ 1e A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de
sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser
utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade
operacional escolhida.

§ 2' Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis efetivação da liquidação da empresa.
à

§ 3' Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais previstas nos incisos I, IV, V e VI deste artigo,
a licitação poderá ser realizada na modalidade de leilão."
"Art. 5' O Programa Nacional de Desestatização terá como
órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização,
diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado
pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na
qualidade de Presidente;
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II - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidên_
cia da República;

III -

Ministro de Estado da Fazenda;

IV - Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
V Turismo.

Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do

§ 1· Das reuniões para deliberar sobre as desestatizações
de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto,
o titular do Ministério ao qual essa empresa ou serviço se vincule.
§ 2· Quando se tratar de desestatização de instituições
financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 3· Participará também das reuniões, sem direito a voto,
um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 4· O conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao
Presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum
do colegiado.
§ 5· Quando deliberar ad referendum do conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que
se seguir àquela deliberação.
§ 6· O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros
de Estado, bem como representante de entidades públicas ou
privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto.
§ 7· O conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu
presidente.

§ 8· Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento, as reuniões do conselho serão
presididas pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
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§ 9º Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do
conselho serão representados por substitutos por eles designados.»
"Art. 6' Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:

I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de instituições
financeiras de empresas, serviços públicos e participações minoritárias no Programa;
II -

aprovar:

a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desesta-

tização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou
jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatizações;

c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d)

a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela

União;
e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação
de subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações;

fJ a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à
desestatização de setores ou segmentos especificos;
g) o relatório anual de suas atividades;

III - determinar a destinação dos recursos provenientes
da desestatização, observado o disposto no art. 15;
IV - expedir normas e resoluções necessárias ao exercício
de sua competência;

V - deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatizaçào.que venham a ser encaminhadas
pelo Presidente do Conselho.
§ l' Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho
Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação
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do Presidente da República, o órgão da Administração direta ou
indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando
esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 21
desta lei.
§ 2' O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar
normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos
objeto de concessão, permissão ou autorização, hem como determinar sejam dotados procedimentos previstos em legislação específica, conforme a natureza dos serviços a serem desestatizados.

§ 3' A desestatização de empresas de pequeno e médio
portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento
e Orçamento, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber,
as atribuições previstas no art. 21 desta lei.»
«Art. 7' Compete ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização:

I -

presidir as reuniões do conselho;

II - coordenar e supervisionar a execução do Programa
Nacional de Desestatização;
III - encaminhar à deliberação do conselho as matérias
previstas no art. 6º desta lei;
IV - requisitar aos órgãos competentes a desiguação de
servidores da Administração Pública direta e indireta, para
integrar os grupos de trabalho de que trata O art. 21, inciso IIl,
desta lei.»
«Art. 8' A desestatização de serviços públicos, efetivada
mediante uma das modalidades previstas no art. 4', pressupõe a
delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do
serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao
serviço.
Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaboraCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6693-6964, dez. 1996

6935
dos pelo Poder Público, deverão constar do edital de desestatização.»

"Art. 9 2 Sempre que houver razões que justifiquem, a
União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do
capital social da empresa ou instituição financeira objeto da
desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais.»

"Art. 10. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização,
de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a
título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou
indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ 12 As ações representativas de participações societárias
minoritárias, incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização,
§ 22 Serão emitidos Recibos de Depósito de Ações (RDA),
intransferiveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos
depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização.

§ 3 2 Os Recibos de Depósito de Ações (RDA), de cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
§ 4 2 Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao
Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até
que se encerre o processo de desestatização.»

"Art. 11. A União e as entidades da Administração indireta, titulares das participações acionárias das sociedades que
vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização,
deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão
que determinar a inclusão da sociedade no referido Programa,
depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização.
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Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá
ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramento, de subscrições ou de conversões de
debêntures, quando couber."
..Art. 12. Para salvaguarda do conhecimento público das
condições em que se processará a alienação do controle acionário
de empresa ou instituição financeira incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação econômica,
financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário
Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do
qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do
capital social da empresa a ser alienado;
b) data e ato que determinou a constituição da empresa
originariamente estatal ou, se estatizada, data, ato e motivos que
determinaram sua estatização;

c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo;
d)

situação econômico-financeira da sociedade, especifican-

do lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco
últimos exercícios;

e) pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades
por esta controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União
Federal, nos últimos quinze anos;
f) sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos
estudos de avaliação;

h) valor mínimo da participação a ser alienada;
i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe
especial e os poderes nela compreendidos."
« Art. 13. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
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salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior..
«Art. 15. Observados os privilégios legais e o disposto neste
artigo, o titular dos recursos oriundos da venda de ações ou de
bens deverá utilizá-los, prioritariamente, na quitação de suas
dívidas vencidas e vincendas perante a União.
§ I" Os recursos recebidos em títulos e créditos serão utilizados na quitação de dívidas vencidas até 31 de dezembro de 1992
e, a critério da União, na quitação das demais dívidas vencidas
ou vincendas.

§ 2º Após as quitações a que se referem o caput e o parágrafo anterior, o saldo dos recursos deverá ser objeto de permuta
por Notas do Tesouro Nacional ou por créditos securitizados de
responsabilidade do Tesouro Nacional, cujas caracteristicas e
prerrogativas serão definidas por decreto.
§ 3" O Tesouro Nacional poderá autorizar o titular dos
recursos oriundos da venda de ações ou de bens a utilizar títulos
recebidos, de emissão de terceiros, para pagamento a esses terceiros ou a outros alienantes no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização.»
«Art. 16. Fica o Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, autorizado a definir
os meios de pagamento aceitos para aquisição de bens e direitos
no âmbito do PND, atendidos os seguintes princípios:

I -

admissão de moeda corrente;

Ir - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, das Obrigações do Fundo
nacional de Desenvolvimento (OFND), das Letras Hipotecárias
da Caixa Econõmica Federal (LH-CEF), bem como dos títulos e
créditos já renegociados e que, no momento da renegociação,
eram passíveis dessa utilização;
Ir! - manutenção da possibilidade de utilização, como
meio de pagamento no âmbito do PND, de títulos e créditos'
líquidos e certos diretamente contra a União, ou contra entidades
por ela controladas, inclusive aquelas em processo de liquidação,
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desde que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro Nacional
e que venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro
Nacional.
Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir
novos meios de pagamento e modalidades operacionais no PND.»
«Art. 18. O preço mínimo de alienação das ações deverá Ser
submetido à deliberação do órgão competente do titular das
ações.
Parágrafo único. A Resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de désestatização
será utilizada pelo representante do titular das ações como
instrução de voto para deliberação do órgão competente a que
alude o caput deste artigo."
«Art. 20. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), designado dor Gestor do Fundo."
«Art. 21. Compete ao Gestor do Fundo:
I - fornecer apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização,
aí se incluindo os serviços de secretaria;
,

II - divulgar os processos de desestatização, bem como
prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos
poderes competentes;
III - constituir grupos de trabalho, integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da
Administração direta ou indireta requisitados nos termos do art.
72 , inciso IV, desta lei, para o fim de prover apoio técnico à
implementação das desestatizações;
IV - promover a contratação de consultoria, auditoria e
outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações;
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v - submeter ao Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização as matérias de que trata o inciso II do art. 6' desta
lei;
VI - promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII - selecionar e cadastrar empresas de reconhecida
reputação e tradicional at~~ção na negociação de capital, transferência de controle aCIOnarIO, venda e arrendamento de ativos;
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União;
IX - submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. Na desestatização de instituições financeiras, o disposto no inciso IV deste artigo poderá, a critério do
Conselho Nacional de Desestatização, ser feito pelo Banco
Central do Brasil, diretamente ou por meio de empresa especializada.»
«Art. 23. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações
sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou
omissão de empregados ou, servidores públicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades ao fornecimento de informações
e outros dados necessários à execução dos processos de desestatização.»
«Art. 24. Ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
caberá uma remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus
custos operacionais, bem como o ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros, necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações
minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, ajuízo do Gestor
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6693-6964, dez. 1996

6940
do Fundo N acional de Desestatização, poderão ser dispensados
a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que
trata este artigo»
Art. 2' No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no PND, aplicar-se-ão, no
que couber, as disposições da Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990.

Art. 3' O Gestor do Fundo manterá assistência jurídica aos
ex-membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão da prática de
atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido
órgão.
Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.481-43, de 22 de novembro de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revogam-se os arts. 17, 19,22 e 26 da Lei n' 8.031, de
12 de abril de 1990.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.482-31, DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da
União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
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Art. 19 A contribuição mensal do servidor civil, ativo, incide
bre sua remuneração conforme definida no inciso III do art. F da
Le i n' 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, e será calculada mediante
\cação das alíquotas estabelecidas na tabela a seguir, com vigência
ap artir de 19 de julho de 1994 e até a data de publicação da lei que
~i~porá sobre o Plano de Seguridade Social do servidor público civil:
(com base na Lei

0

2

Faixas
8.622, de 19.1.93, Anexo Hl)

Alíquota
(%)

R nlUneração correspondente a até 2,6 vezes o vencimento básico da Classe
;, Padrão IV - NA, inclusive
R muneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe D,
p edrão IV _ NA, exclusive, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
b:sico da Classe C. Padrão IV - NI, inclusive
R muneração correspondente a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C,
p e drão IV _ Nl, exclusiva, até o correspondente a 2,6 vezes o vencimento
b:sicO da Classe C, Padrão IV - NS, inclusive
Remuneração superior a 2,6 vezes o vencimento básico da Classe C, Padrão

IV,NS

9

lO
11

12

Art. 29 A União, as autarquias e as fundações públicas federais
continuarão a participar do custeio do Plano de Seguridade Social do
servidor, através de:
I - contribuição mensal, com recursos do Orçamento Fiscal,
de valor idêntico à contribuição de cada servidor, conforme definida
no artigo anterior;

II - recursos adicionais, quando necessários, em montante
igual à diferença entre a~ ~espesas r~lativas ao Plano e ~s _receitas
provenientes de contribuição dos servidores e da contribuição a que
se refere o inciso I, respeitado o disposto no art. 17 da Lei n Q 8.212, de
24 de julho de 1991.

Art. 3° Os recursos oriundos das contribuições de que trata esta
medida provisória serão recolhidos ao Tesouro Nacional nos prazos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o recolhimento de
que trata este artigo, será responsabilizado o ordenador de despesas
do órgão ou entidade infratora, respondendo com as sanções estabelecidas nos arts. 121 e 125 da Lei n'' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
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Art. 4' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n" 1.482-30, de 22 de novembro de 1996.
Art. 5' Esta medida provisória entra em vigor na data de Sua
publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luis Carlos Bresser Pereira

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.512-5, DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1996
Dá nova redação ao art. 2!! da Lei n"
9.138, de 29 de novembro de 1995, que dispõe
sobre o crédito rural.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. I' O art. 2' da Lei n? 9.138, de 29 de novembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2' Para as operações de crédito rural contratadas a
partir da publicação desta lei e até 31 de julho de 1997, não se
aplica o disposto no § 2' do art. 16 da Lei n' 8.880, de 27 de maio
de 1994."
Art. 2' Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n' 1.512-4, de 22 de novembro de 1996.
Art. 3' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto
Antonio Kandir
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MEDIDA PROVISÓRIA NQ 1.520-3, DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1996
Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais - (FCVS); altera o
Decreto-Lei n'2 2.406, de 5 de janeiro de 1988,
e as Leis nOs 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28
de}ullw de 1993, respectivamente; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:

Art. 1e As dívidas do Fundo de Compensação de Variações
Salarias (FCVS), junto às instituições financiadoras, relativas a saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser objeto de novação, a ser
celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta medida
provisória.
§ 10 Para os efeitos desta medida provisória consideram-se:
a) dívida caracterizada vencida, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo ou por liquidação antecipada, de financiamentos habitacionais com cobertura dos FCVS, estando a responsabilidade do fundo definida e o prazo para quitação do saldo de sua
responsabilidade já expirado;
b) dívida caracterizada vincenda, a originária de contratos encerrados, por decurso de prazo ou por liquidação antecipada, de
financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, nos quais a
responsabilidade do fundo está definida, mas o prazo para quitação
do saldo de sua responsabilidade ainda não chegou a seu termo;

c) dívida não caracterizada, a originária de contratos em ser de
financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS, em relação aos
quais ainda não foi definida a responsabilidade do fundo.
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§ 2' A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes Condições:
a) prazo máximo de trinta anos, contados a partir de I? dejaneiro
de 1997, com carência de oito anos para os juros e de doze anos para
o principal;
b) remuneração equivalente à Taxa Referencial (TR) ou ao índi,
ce que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de poupança,
acrescida:

1. dejuros de 3,12% a.a., para as operações realizadas com recursos
oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS):
2. de juros de 6,17% a.a., correspondente à taxa efetiva dejuros
aplicada aos depósitos de poupança, para as demais operações;
c) registro sob a forma escriturai em sistema centralizado de
liquidação e de custódia.

§ 3' As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas
de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura
do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida,
contribuição ao fundo.
§ 4' As dívidas referidas no parágrafo anterior poderão ser
objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido
transferidos a terceiros.
§ 5' Independentemente da data em que for realizada a novação, a partir de l' de janeiro de 1997, a remuneração de todos os saldos
residuais de responsabilidade do FCVS será realizada observando-se
os critérios estabelecidos na alínea b do § 2' deste artigo.

§ 6' A novação das dívidas do FCVS de que trata esta medida
provisória far-se-á, semestralmente, a partir de l' de janeiro de 1997,
de acordo com cronograma a ser estabelecido em portaria do Ministro
de Estado da Fazenda.
§ 7' As instituições financiadoras que optarem pela novação
prevista nesta Medida Provisória deverão, até 31 de dezembro de
1996, manifestar à Caixa Econômica Federal (CEF) a sua adesão às
condições de novação estabelecidas neste artigo.
'-.-Ol. LeIS

rcep.

1"ea.

.orasu, .nrasma, V.

H:Sts, n. lZ,

t. 1, p. bti!J:1-l.::i!:l1::i4, dez. 1990
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§ 8' A adesão a que se refere o § 7' deste artigo incluirá,
brigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de
~ovação, ~ medid~ e,~ que se tornarem caracterizados, nos termos
desta medIda provisoria.

Art. 2' A novação de que trata o artigo anterior far-se-á mediante:
I - prévia compensação entre eventuais débitos e créditos
daS instituições financiadoras junto ao FCVS;
II - prévio pagamento das dívidas vencidas, abaixo definidas, apurad~)s com base !I0s sald?s e:cist~ntes nas datas :r.r:evistas no
§ 5' do art. 1- desta medida provisória, amda que a conciliação entre
credor e devedor, do valor a ser liquidado, se efetue em data posterior:
a) das instituições financiadoras do SFH junto à CEF, na qualidade de agente operador do FGTS, decorrentes de operações vinculadas a financiamentos habitacionais, efetuadas no âmbito do SFH;
b) das instituições financiadoras do SFH junto ao Fundo de
Assistência Habitacional (Fundhab), ao Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) ou de seu sucessor e aos demais
fundos geridos pelo extinto Banco Nacional de Habitação (BNH);

c) das instituições financiadoras do SFH relativas ao Seguro
Habitacional;
111 - requerimento da instituição credora, em caráter irrevogável e irretratável, dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda, por
intermédio da CEF, aceitando todas as condições da novação estabelecidas por esta medida provisória, instruído com a relação de Seus
créditos caracterizados, previamente homologados, bem assim com a
comprovação da regularização dos débitos a que se refere o inciso II
deste artigo;
IV - requerimento, instruído com a relação dos contratos de
responsabilidade do FCVS, não caracterizados, para os fins do disposto no § 8' do art. l' desta medida provisória;
V - manifestação da CEF, na qualidade de Administradora
do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a
certeza da dívida caracterizada;
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VI - declaração do credor, firmada por dois de seus diretores
quanto ao correto recolhimento das contribuições trimestrais ao
FCVS,incidentes sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do SFH;
VII - parecer da Secretaria Federal de Controle (SFC), sobre
o disposto no inciso V;
VIII
IX
(PGFN);

parecer da Secretaria do Tesouro Nacional (STN);
parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

X
autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União.
§ 1" As condições estabelecidas nas alíneas a e b do inciso II
deste artigo poderão ser atendidas mediante dação em pagamento de
créditos das instituições financiadoras do SFHjunto ao FCVS, desde
que aceita pelo credor, mediante autorização dos órgãos gestores ou
curadores.
§ 2' A CEF, como Administradora ou Gestora dos diversos
fundos do SFH, no âmbito de sua competência, apurará os valores dos
débitos referidos nas alíneas a e b do inciso II deste artigo.
§ 3" A Superintendência de Seguros Privados (Susep) atestará
o valor dos débitos a que se refere a alínea c do inciso II deste artigo.

§ 4º O Banco Central do Brasil aferirá a veracidade da declaração de que trata o inciso VI deste artigo e, quando verificar sua
inexatidão, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, promoverá a
cobrança, por débito automático à conta de Reservas Bancárias, com
a imediata transferência para o Tesouro Nacional das diferenças
eventualmente apuradas em instituições financeiras bancárias, ou,
nos demais casos, encaminhará os documentos pertinentes à PGFN,
para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 5Q A novação será objeto de instrumentos contratuais, nos
quais será declarada extinta a dívida anterior.

Art. 3º Fica alterado o § 3º do art. 3º da Lei nº 8.100, de 5 de
dezembro de 1990, e acrescentado o § 4º, os quais passam a vigorar
com a seguinte redação:
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«Art. 3 9

.......•...•..••..•.•..•..•..••.••.•..•.•..•..•........................•..•.••....

.........................................................................................................

§ 3' Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de Administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFHl, constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro
habitacional, custeado pelas instituições do mesmo sistema.
§ 4' O Conselho Monetário Nacional (CMN) editará os atos
normativos necessários à administração e manutenção do cadastro a que se refere o § 3' deste artigo.»
.

Art. 4' As instituições do SFH e as instituições credoras do
FCVS, com créditos oriundos de contratos de financiamentos imobiliários ativos e inativos, independente da adesão a que se refere o §
7' do art. I" desta medida provisória, deverão encaminhar, até 31 de
dezembro de 1996, as informações necessárias para a constituição do
Cadastro Nacional de Mutuários, conforme disposto no § 3' do art. 3'
da Lei n? 8.100, de 1990, na redação dada por esta medida provisória.
Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo
importará, para as operações não cadastradas, na perda da prioridade
quanto à responsabilização do FCVS.

Art. 5' Os créditos correspondentes às dívidas novadas, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo e no art. 6', são livremente
negociáveis, na forma do disposto nesta medida provisória, e poderão
ser utilizados para:
I - liquidação, desde que aceitas pelo credor, de dívidas vincendas da mesma espécie daquelas a que se referem as alíneas a e b
do inciso II do art. 2' desta medida provisória;
II - pagamento de até 75% da contribuição trimestral dos
agentes financeiros do SFH ao FCVS, conforme disposto no inciso II
do art. 6' do Decreto-Lei n' 2.406, de 5 de janeiro de 1988, na redação
dada por esta medida provisória;

III - pagamento do preço de alienação de bens e direitos efetuada no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND),
instituído pela Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990, na sua redação
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atual, observados os limites estabelecidos em cada leilão para pagamento em moedas de privatização.
§ 1Q A utilização dos créditos novados para os fins previstos nos
incisos n e III deste artigo ficará limitada àqueles substituídos por
dívida caracterizada e vencida na data da novação.

§ 2Q As dívidas caracterizadas vincendas, objeto de novação
poderão ser utilizadas para os fins previstos nos incisos II e In dest~
artigo, desde que substituídas previamente em leilão público por
títulos a serem emitidos para este fim, na forma de regulamentação
a ser estabelecida pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 6 Q OS créditos novados, relativos a contratos de financia_
mentos com recursos originários do FGTS e dos demais fundos geridos
ou administrados pelo extinto BNH, ficarão caucionados ao agente
operador até a liquidação dos saldos devedores das correspondentes
dívidas.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispensar a caução
de que trata este artigo quando se tratar de créditos do FGTS.
Art. 7 Q O Conselho Curador do FGTS, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, poderá autorizar a CEF, na qualidade
de agente operador do FGTS, a:
I - receber créditos novados junto ao FCVS, mediante dação
em pagamento das dívidas das instituições financiadoras do SFH
junto à CEF, excluídas as dívidas decorrentes das contribuições
previstas no art. 15 da Lei n? 8.036, de 11 de maio de 1990;
II - ceder a terceiros, sem deságio, inclusive mediante financiamento concedido pelo próprio FGTS, os créditos mencionados no
inciso anterior.

Art. 8 Q Não incidirão Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, instituída pela Lei n? 7.689 de 15 de dezembro de 1988,
na utilização dos créditos de que trata o art. 5Q , como contrapartida
da aquisição de bens e direitos no âmbito do PND, observado o
disposto nos §§ 3Q e 4Q do art. 65 da Lei n" 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao ganho
de capital auferido nas operações de alienação a terceiros dos créditos
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de que trata o art. 5' desta medida provisória ou dos bens e direitos
adquiridos no âmbito do PND.
Art. 9' O valor correspondente aos créditos a que se refere o art.
5' desta medida provisória será considerado, para efeito de direcionamento obrigatório de recursos de depósitos de poupança, como aplicação em fins habitacionais, enquanto os créditos se encontrarem na
titularidade de instituição financeira.
Parágrafo único. Competirá ao CMN baixar as normas necessárias ao ajustamento das posições de direcionamento obrigatório dos
recursos de depósitos de poupança, quando houver redução dos saldos
de aplicações habitacionais por decorrência da utilização dos créditos
a que se refere o caput deste artigo.
Art. 10. O inciso II do art. 6' do Decreto-Lei n? 2.406, de 1988,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«II - contribuição trimestral dos agentes financeiros do
SFH, fixada em 0,1%, incidente sobre o saldo dos financiamentos
imobiliários concedidos a adquirentes de moradia própria com
cobertura do FCVS, existentes no último dia do trimestre, podendo ser pago, em até 75%, com titulas recebidos da quitação da
divida do FCVS para com os agentes financiadores;»
Art. 11. O saldo de recursos existente do Fundhab será transferido ao FCVS para liquidar as obrigações remanescentes do extinto
Seguro de Crédito do SFH.
Art. 12. Ficam extintas as contribuições ao Fundhab.

Art. 13. Nos financiamentos concedidos a mutuário do SFH,
vinculados a operações com recursos do FGTS caucionadas à CEF, na
qualidade de agente operador do FGTS, fica o Tesouro Nacional
autorizado a assumir e a emitir titulas em favor da CEF, com as
características descritas nas alíneas a a c do § 2Q do art. r~ desta
medida provisória, em ressarcimento às parcelas do pro rata correspondentes à diferença entre os valores do saldo devedor contábil da
operação de financiamento habitacional e o saldo devedor residual de
responsabilidade do FCVS, o qual será calculado nos termos do § 5'
do art. 10 desta medida provisória.
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§ l' Os recursos de que trata o caput deste artigo serão integralizados na proporção em que forem apurados pela administradora do
FCVS.
§ 2' A CEF promoverá o repasse, ao FGTS, dos créditos recebidos do Tesouro Nacional na mesma data de seu recebimento.
Art. 14. O parágrafo único do art. l' e os arts. 2', 3' e 5' da Lei
n' 8.004, de 14 de março de 1990, passam a vigorar com a seguinte
redação:
«Art. lQ

.

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de
venda, cessão ou promessa de cessão relativa a imóvel financiado
através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência do
financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da
instituição financiadora.

Art. 2' Nos contratos que tenham cláusula de cobertura de
eventual saldo devedor residual pelo FCVS, a transferência
dar-se-á mediante simples substituição do devedor, mantidas
para o novo mutuário as mesmas condições e obrigações do
contrato original, desde que se trate de financiamento destinado
à casa própria, observando-se os requisitos legais e regulamentares, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal,
bem assim os seguintes requisitos:
I - o valor do encargo mensal para O novo mutuário será
atualizado pro rata die, a contar da data do último reajustamento
desse encargo até a data da formalização da transferência, com
base no índice de atualização das contas de poupança mantidas
no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), e
acrescido da quinta parte do valor atualizado do encargo, observando que:
a) o acréscimo da quinta parte do valor do encargo atualizado será integralmente direcionado à elevação da parcela correspondente à prestação de amortização e juros;

b) nos contratos enquadrados no Plano de Equivalência
Salarial, instituído pelo Decreto-Lei n? 2.164, de 19 de setembro
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de 1984, o enquadramento na categoria profissional do novo
mutuário dar-se-á a partir da data de transferência;
c) na aplicação do primeiro reajuste do encargo mensal, após
a transferência, nos contratos não enquadrados na alínea anterior, será compensada a atualização pro rata die de que trata o
caput deste inciso;
II - no ato da formalização da transferência será recolhida, pelo novo mutuário, contribuição especial de dois por cento
sobre o saldo devedor atualizado pro rata die, a contar da data
do último reajustamento contratual até a data da formalização
da transferência, considerando-se as alterações ocorridas no saldo devedor nesse período, sendo que cinqüenta por cento serão
destinados ao FCVS e o restante à instituição financiadora.
§ l' Nas transferências dos contratos de financiamento da
casa própria que não tenham cobertura de eventual saldo devedor residual pelo FCVS, e daqueles não enquadrados na Lei n"
8.692, de 1993, aplicam-se as condições previstas no caput e
incisos I e II deste artigo, à exceção da cobrança da taxa de
contribuição ao FCVS.
§ 2' Nas transferências de que trata o caput deste artigo,
as instituições financiadoras ficam dispensadas da observância
das seguintes exigências:
a) limite máximo de financiamento, desde que não haja
desembolso adicional de recursos;

b) limite máximo de preço de venda ou de avaliação do
imóvel objeto da transferência;

c) localização do imóvel no domicílio do comprador.
Art. 3' A critério da instituição financiadora, as transferênciaspoderão ser efetuadas mediante assunção, pelo novo
mutuário, do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro
rata die da data do último reajuste até a data da transferência,
observados os percentuais de pagamento previstos no caput e nos
incisos I, II e III do art. 5' desta lei e os requisitos legais e
regulamentares da casa própria, vigentes para novas contratações, inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6693-6964, dez. 1996
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menta do cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal.»

«Art. 5º O mutuário do SFH que tenha firmado contrato até
14 de março de 1990 com cláusula de cobertura de eventuais
saldos devedores residuais pelo FCVS poderá, no prazo máximo
de um ano, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante pagamento de valor correspondente a:
I - contratos firmados até 28 de fevereiro de 1986: cinqüenta por cento do saldo devedor contábil da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até a data da
liquidação;
H - contratos firmados de 1e de março de 1986 até 31 de
dezembro de 1988: sessenta por cento do saldo devedor contábil
da operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste
até a data da liquidação;
IH - contratos firmados de 1s de janeiro de 1989 até 31 de
março de 1990: setenta por cento do saldo devedor contábil da
operação, atualizado pro rata die da data do último reajuste até
a data da liquidação.
§ I" A critério do mutuário, a liquidação antecipada dos
saldos devedores dos contratos firmados até 28 de fevereiro de
1986, que tenham cláusula de cobertura de eventuais saldos
devedores residuais pelo FCVS, poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao
valor total das mensalidades vincendas, que será integralmente
utilizado para amortizar o saldo devedor, inexistindo qualquer
repasse para a apólice do seguro do SFH, cuja cobertura se
encerra no momento da liquidação do contrato.
•..•...•..........••..•..••...•..•.....•..•..••..••..•....•.........••.....•.. " •...........•.•...•..... »

Art. 15. As transferências no âmbito do SFH, à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei n" 8.692, de 28 de julho de 1993, que tenham sido
celebradas entre o mutuário e o adquirente até 25 de outubro de 1996,
sem a interveniência da instituição financiadora, poderão ser regularizadas nos termos desta medida provisória.
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Art. 16. É assegurado aos promitentes compradores de unidades habitacionais, cujas propostas de transferência de financiamento
tenham sido formalizadas junto aos agentes financeiros do SFH até
25 de outubro de 1996, o direito de optarem pela concretização da
operação nas condições vigentes até a referida data.
Art. 17. O § 2'do art. 21 da Lei n'8.692, de 1993, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«§ 2' Para efeito de registro e averbação de contratos de
financiamentos para moradia, as taxas e emolumentos serão
cobrados de acordo com os seguintes critérios:

a) até um décimo por cento sobre o valor do financiamento,
quando os contratos forem celebrados no âmbito de programas
custeados com recursos do FGTS, compreendidos ou não no SFH;
b) até um por cento incidente sobre o valor do negócio
jurídico, incluindo as parcelas financiadas e não financiadas, nos
demais contratos pactuados no âmbito do SFH."

Art. 18. Fica assegurada à CEF o recebimento mensal do FCVS
de taxa de administração pelos serviços prestados ao Fundo, a ser
definida pelo Ministério da Fazenda, na qualidade de gestor do FCVS.
Art. 19. Fica assegurada à CEF o recebimento do FCVS de taxa
de administração pelos serviços prestados ao extinto Fundhab, correspondente ao período de agosto de 1992 a setembro de 1996, a ser
definida pelo Ministério da Fazenda.
Art. 20. Fica a CEF autorizada a participar minoritariamente,
observada a legislação pertinente, na composição do capital acionário
de Sociedade de Objetivo Exclusivo (SOE).
Art. 21. O prazo de um ano a que se refere o art. 5' da Lei n"
8.004, de 1990, com a redação dada por esta medida provisória,
contar-se-á a partir de 25 de outubro de 1996.
Art. 22. O Ministro de Estado da Fazenda e o CMN expedirão,
no âmbito das respectivas competências, as instruções que se fizerem
necessárias à execução das disposições desta medida provisória,
inclusive com relação aos prazos.
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I
II

estejam em estágio probatório;
tenham requerido aposentadoria;

III
tenham se aposentado em função pública, em cargo cuja
acumulação não esteja prevista no art. 37, XVI e XVII, da Constituição, e tenham optado pela remuneração do cargo efetivo que ocupem;
IV - tenham sido condenados por decisão judicial transitada
em julgado, que importe na perda do cargo;
V - estejam afastados nas condições previstas nos incisos I e
II do art. 229 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
VI - estejam afastados em virtude de licença para tratamento
de saúde, quando acometidos das doenças especificadas no § 1Q do art.
186 da Lei n? 8.112, de 1990.
§ l' Os servidores não amparados pelo art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, ainda que ocupantes de
cargos relacionados no anexo, poderão, igualmente, aderir ao PDV.
§ 2Q A Administração, no estrito interesse do serviço público,
reserva-se o direito de não aceitar pedidos de adesão ao PDV.

§ 3º O servidor que tenha ingressado com requerimento para
fins de aposentadoria, desde que ainda não publicada no Diário
Oficial da União, poderá participar do PDV, mediante apresentação
de prova formal de desistência daquele processo.
§ 4Q O deferimento definitivo da inclusão no PDV de servidor
que esteja respondendo a procedimento administrativo ou procedimento penal dependerá da conclusão do processo no prazo máximo de
120 dias, a contar da data de encerramento do prazo de adesão, com
decisão pelo não cabimento da pena de demissão, observado o disposto
no § 2º deste artigo, valendo, para fins de adesão ao programa, a data
constante do seu pedido.
§ 5º O servidor com participação em curso às expensas do
Governo Federal poderá aderir ao PDV, mediante o ressarcimento
das despesas havidas, a ser compensado quando do pagamento da
indenização, da seguinte forma:
a) integral, se o curso estiver em andamento;
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b) proporcional, na hipótese de ainda não ter decorrido, após o
curso, período de efetivo exercício equivalente ao do afastamento.

§ 6Q Serão indeferidos e publicados no Diário Oficial da União
os pedidos de exoneração em desacordo com o disposto neste artigo,
não sendo admitido recurso em nível administrativo.
Art. 3 Q O servidor que aderir ao PDV deverá permanecer em
efetivo exercício até a data da publicação de sua exoneração.
Parágrafo único. O ato de exoneração dos servidores que tiverem deferida sua adesão ao PDV será publicado no Diário Ofical da
União, impreterivelmente nos trinta dias seguintes à data de entrega
do pedido de adesão ao programa na unidade de Recursos Humanos,
à exceção dos casos previstos no § 4Q do artigo anterior.

Art. 4Q Ao servidor que aderir ao PDV serão concedidos os
seguintes incentivos financeiros:
I - para o servidor que contar, na data da exoneração, com até
catorze anos, inclusive, de efetivo exercício DO âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício;
b) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
na alínea a deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos primeiros
quinze dias do programa;

c) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
na alínea a deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre o décimo
sexto e o vigésimo dia do programa;

II - para o servidor que contar, na data da exoneração, com
mais de catorze e até vinte e quatro anos, inclusive, de efetivo
exercício no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício
até o décimo quarto ano;
b) indenização de uma remuneração e meia por auo de efetivo
exercício, a partir do décimo quinto até o vigésimo quarto ano;
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c) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a e b deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos
primeiros quinze dias do programa;

d) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a e b deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre O
décimo sexto e o vigésimo dia do programa;

IH - para o servidor que contar, na data da exoneração, com
mais de vinte e quatro anos de efetivo exercício no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional:
a) indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício
até o décimo quarto ano;

b) indenização de uma remuneração e meia por ano de efetivo
exercício a partir do décimo quinto até o vigésimo quarto ano;

c) indenização de uma remuneração, somada a 80% do seu valor,
por ano de efetivo exercício a partir do vigésimo quinto ano;
d) acréscimo de 25% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a, b e c deste inciso, para os que aderirem ao PDV nos
primeiros quinze dias do programa;

e) acréscimo de 5% sobre o valor total da indenização prevista
nas alíneas a, b e c deste inciso, para os que aderirem ao PDV entre
o décimo sexto e o vigésimo dia do programa.
§ 1Q Na contagem do tempo de efetivo exercício para o cálculo
de concessão dos incentivos financeiros considerar-se-á, como ano
integral, a fração igual ou superior a seis meses.
§ 2º As licenças-prêmio vencidas e não-gozadas serão contadas
em dobro e integrarão o cálculo do tempo de efetivo exercício.
§ 3º Ainda integrará o cálculo do tempo de efetivo exercício,
para os efeitos deste artigo, o período em que o servidor esteve em
disponibilidade.

Art. 5Q Considerar-se-á como remuneração mensal, para o cálculo dos incentivos financeiros, a soma do vencimento básico, das
vantagens permanentes relativas ao cargo e dos adicionais de caráter
individual, devidos no mês em que se efetivar o desligamento, além
das demais vantagens percebidas com regularidade nos últimos seis
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meses pelo servidor, nestas compreendidas as relativas à natureza
ou local de trabalho, à exceção de:

I - retribuição pelo exercício de função ou cargo de direção,
chefia ou assessoramento;
II -

diárias;

III - ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
IV
V
VI
VII
VIII
IX

salário-família;
gratificação natalina;
auxílio natalidade;
auxílio funeral;
adicional de férias;
adicional pela prestação de serviço extraordinário.

Parágrafo único. A remuneração mensal máxima, para fins de
base do cálculo dos incentivos financeiros, não poderá exceder, a
qualquer título, o valor devido, em espécie, aos Ministros de Estado.

Art. 6° O pagamento dos incentivos de que trata o art. 4' desta
medida provisória será feito, mediante depósito em conta corrente,
em até cinco dias úteis a contar da data da publicação, no Diário
Oficial da União, do ato de exoneração do servidor.
Art. 7'2 Além dos incentivos a que se refere o art. 4º, serão pagas,
em até trinta dias a contar da publicação do ato de exoneração, as
férias e a gratificação natalina proporcional a que o servidor tiver
direito.

Art. 8' Fica o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (Codefat) autorizado a instituir programas destinados
ao atendimento dos servidores que aderirem ao PDV, com recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Art. 9' Os dirigentes dos órgãos, autarquias e fundações da
Administração Federal são responsáveis pelo cumprimento dos prazos explicitados nesta medida provisória.
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Art. 10. No caso de novo ingresso no serviço público federal, o
tempo de serviço considerado para apuração do incentivo, nos termos
desta medida provisória, não poderá ser reutilizado para o mesmo fim
OU usufruto de qualquer benefício ou vantagem de idêntico fundamento.
Art. 11. Ficam extintos os cargos que vagarem em decorrência
do desligamento de seus ocupantes, nos termos desta medida provisória.
Art. 12. Fica o Ministêrio da Administração Federal e Reforma
do Estado (Mare) incumbido de coordenar, no âmbito da Administração Federal, o Programa de Desligamento Voluntário, podendo, para
tanto, convocar servidores e requisitar equipamentos e instalações de
órgãos e entidades da Administração Federal, com encargos para o
órgão de origem.
Art. 13. Ficam as entidades fechadas de previdência privada
autorizadas a manter vinculados a seus planos previdenciários e
assistenciais, mediante condições a serem repactuadas entre as partes, e sem qualquer ônus para a Administração Pública, os servidores
que aderirem ao PDV.
Art. 14. Para fins de incidência do Imposto de Renda na Fonte
e na declaração de rendimentos, serão considerados como indenizações isentas os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas de direito
público a servidores públicos civis, a título de incentivo à adesão a
programas de desligamento voluntário.
Art. 15. O Poder Executivo regulamentará a execução do disposto nesta medida provisória.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n? 1.530, de 20 de novembro de 1996.
Art. 17. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luis Carlos Bresser Pereira
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ANEXO
(Medida Provisória nO 1.530-1, de 19 de dezembro de 1996)
1 -

Advocacia-Geral da União:

• Advogado da União
• Procurador da Fazenda Nacional
• Assistente Jurídico
2 - Auditoria do Tesouro Nacional:
• Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional
• Técnico do Tesouro Nacional
3
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
4

Serviço Exterior Brasileiro:

• Diplomata
• Oficial de Chancelaria
5 - Planejamento e Orçamento:
• Analista de Orçamento
• Técnico de Orçamento
• Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada
6 - Finanças e Controle:
• Analista de Finanças e Controle
• Técnico de Finanças e Controle
7 - Cargos de nível superior das carreiras da área de Ciência
e Tecnologia
8 - Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo:
• Técnico de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo
• Técnico de Programação e Operação de Defesa Aérea e Controle
de Tráfego Aéreo
• Técnico em Informações Aeronáuticas
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• Controlador de Tráfego Aéreo
• Técnico em Eletrônica e Telecomunicações Aeronáuticas
• Técnico em Meteorologia Aeronáutica
9 -

No Ministério da Agricultura e do Abastecimento:

• Cargos de Engenheiro Agrônomo, Médico Veterinário, Farmacêutico, Químico e Zootecnista, cujos ocupantes exerçam atividades
de fiscalização e controle de produtos de origem animal ou vegetal e
insumos de uso na agropecuária.
10 - Nas Instituições Federais de Ensino do Ministério da
Educação e do Desporto e dos ministérios militares:
• Grupo-Magistério
11 - No Instituto Nacional do Seguro Social:
• Fiscal de Contribuições Previdenciárias
12 - No Ministério da Saúde e suas vinculadas;
nos Hospitais Universitários do Ministério da Educação e do
Desporto;
nos Hospitais Militares:
• Cargos de: Enfermeiro, Fisioterapeuta, Médico, Médico de
Saúde Pública, Médico-Cirurgião, Técnico em Radiologia, Técnico em
Raios X, Operador de Raios X, Técnico em Enfermagem (inclusive
Técnico Enfermagem ou Técnico de Enfermagem), Auxiliar de Enfermagem, Atendente de Enfermagem, Agente de Saúde Pública, Agente
de Saúde, Dentista, Odontólogo, Cirurgião-Dentista, Farmacêutico,
Farmacêutico Bioquímica, Laboratarista, Técnico em Laboratório
(inclusive Técnico de Laboratório), Auxiliar de Laboratório, Sanitarista, Técnico de Banco de Sangue, Biomédico, Técnico em Anatomia
e Necrópsia, Instrumentador Cirúrgico, Fonoaudiólogo, Técnico em
Reabilitação ou Fisioterapia, Técnico em Prótese Dentária, Nutricionista.
13 - No Ministério do Trabalho:
• Fiscal do Trabalho
• Médico do Trabalho
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• Engenheiro
14 - No Departamento Nacional de Combustíveis do Ministé_
rio de Minas e Energia:
• Fiscal de Derivados de Petróleo e outros Combustíveis
15 -

No Ministério da Justiça:

• Patrulheiro Rodoviário Federal
• Delegado de Polícia Federal
• Perito Criminal Federal
• Censor Federal
• Escrivão de Polícia Federal
• Agente de Polícia Federal
• Papiloscopista Policial Federal
16 -

No Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária:

• Fiscal de Cadastro e Tributação Rural
17 -

Cargos de:

• Assistente Jurídico
• Procurador Autárquico
• Procurador

• Advogado
• Contador

18 - Cargos cujos ocupantes exerçam atividades de fiscalização na Comissão de Valores Mobiliários e na Superintendência de
Seguros Privados
19 -

Cargos do Banco Central do Brasil

20 - Cargos da Secretaria de Assuntos Estratégicos e da Subsecretaria de Inteligência da Casa Militar da Presidência da República.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.531-1, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1996
Dá nova redação aos arts. 24, 26 e 57 da
Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui normas para licitação e contratos da Administração Pública, e ao art. 15
da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
que dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória,
com força de lei:
Art. 1º Os arts. 24, 26 e 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 24
.
XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos
pela Capes, Finep, CNPq ou outras instituições oficiais de fomento à pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico."

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e
nos incisos UI a XXI do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta lei
deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo
de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
Parágrafo único. .
.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados.»

"Art. 57

.
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II - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogãda por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições
mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;
.........................................................................................................

§ 4' Em caráter excepcional, devidamente jusiticado e me.
diante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata
o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até
doze meses.»
Art. 2' O art. 15 da Lei n' 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 15
IV -

..

melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;

V - melhor proposta em razão da combinação de propostas
técnica e de oferta de pagamento pela outorga; ou
VI - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.
§ 4' Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, Ve
VI deste artigo, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas ténicas.»
Art. 3' Ficam convalidados os atos praticados com base ma
Medida Provisória n' 1.531, de 2 de dezembro de 1996.
Art. 4' Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luis Cartõs'Breeser Pereira
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N· 114, DE 1996
Aprova o texto do Acordo sobre facilitação de Atividades Empresariais, celebrado
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Argentina,
em Brasília, em 15 de fevereiro de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1· É aprovado o texto do Acordo sobre Facilitação de Atividades Empresariais, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Brasília, em
15 de fevereiro de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacionai quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, v. 188, n. 12, t, 1, p. 6965-6976, dez. 1996

6966
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de Sua
publicação.
Senado Federal, 3 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no D8F de 4.12.1996.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 115, DE 1996
Aprova o texto do Acordo de Cooperação
entre o Governo da República Federativa de
Brasil e o Instituto Latino-Americano das
Nações Unidas para a Prevençãà do Crime E
o Tratamento do Criminoso (Ilonud), assinado em São José, Costa Rica, em 30 de novem·
bro de 1989.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o texto do Acordo de Cooperação entre (
Governo da República Federativa do Brasil e o Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e O Tratamente
do Criminoso (Ilanud), assinado em São José, Costa Rica, em 30 de
novembro de 1989.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacio
na! quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo
assim como quaisquer ajustes 'c1ifiiplementares que, nos termos d,
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compro
missas gravosos ao patrimônio nacional..
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 3 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no D8F de 4.12.1996.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 116, DE 1996
Aprova o texto do Protocolo de Integração Educacional, Revalidação de Diplomas,
Certificados, Títulos e de Reconhecimento de
Estudos de Nível Médio Técnico) negociado
no âmbito da Reunião dos Ministros de Educação dos Quatro Países do Mercosul, na
Cidade de Assunção, em 28 dejulho de 1995.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1Q É aprovado O texto do Protocolo de Integração Educacional, Revalidação de Diplomas, Certificados, Títulos e de Reconhecimento de Estudos de Nível Médio Técnico, negociado no ãmbito da
Reunião dos Ministros de Educação dos Quatro Países do Mercosul,
na Cidade de Assunção, em 28 de julho de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido protocolo, assim como quaisquer ajustes. complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUa
publicação.
Senado Federal, 3 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 4.12.1996.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 117, DE 1996
Aprova o texto doAcordo Relativo à Isenção de Vistos, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República Portuguesa, em Brasília, em 15
de abril de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo Relativo à Isenção de Vistos,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Portuguesa, em Brasília, em 15 de abril de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 3 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF de 4.12.1996.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 118, DE 1996
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Cidade Verde de Teresina
Lida. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade
de Teresina, Estado do Piauí.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 1.499, de
11 de outubro de 1993, que renova por dez anos, a partir de 6 de
setembro de 1992, a permissão outorgada à Rádio Cidade Verde de
Teresina Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Teresina,
Estado do Piauí.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 119, DE 1996
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Serrinha FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na Cidade de Corumbá de Goiás,
Estado de Goiás.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 51, de 28
de fevereiro de 1990, que outorga permissão à Rádio Serrinha FM
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Corumbá de Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 120, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Ceres Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Não-Me-Toque, Estado do Rio Grande M Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l' É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 27 de
dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 15 de março
de 1995, a concessão da Rádio Ceres Ltda. para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Não-Me-Toque, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 121, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão da
TV Gazeta de Alagoas Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na
Cidade de Maceió, Estado de Alagoas.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1· É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 27 de
dezembro de 1994, que renova, por quinze anos, a partir de 31 de maio
de 1989, a concessão da TV Gazeta de Alagoas Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na Cidade de Maceió, Estado de Alagoas.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 122, DE 1996
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Sociedade Rádio Carijós Lida.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. 19 É aprovado o ato a que se refere a Portaria n 9 876, de 16
de novembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 14 de
novembro de 1989, a permissão outorgada à Sociedade Rádio Carijós
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Conselheiro
Lafaiete, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 123, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão da
Fundação Cásper Líbero para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 15 de
agosto de 1994, que renova, por quinze anos, a partir de 5 de outubro
de 1992, a concessão da Fundação Cásper Líbero para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 124, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Progresso de Juazeiro
S.A., atual Rádio Progresso de Juazeiro
Ltdo., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de JuaeeiTO do Norte, Estado do Ceará.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 29 de
julho de 1992, que renova, por dez anos, a partir de 26 de agosto de
1986, a concessão da Rádio Progresso de Juazeiro S.A., atual Rádio
Progresso de Juazeiro Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Juazeiro do Norte, Estado do Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 125, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Xavantes de Jaciara Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Jaciara, Estado de Mato
Grosso.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 27 de
dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 22 de
novembro de 1994, a concessão da Rádio Xavantes de Jaciara Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de J aciara, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que O CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
.
DECRETO LEGISLATIVO Nº 126, DE 1996
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Mundo Jovem Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 877, de 16
de novembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 27 de
outubro de 1993, a permissão outorgada à Rádio Mundo Jovem Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 127, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Sociedade Rádio da Paraíba
Lida. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Camptna Grande, Estado da Paraíba.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I' É aprovado o ato a que se refere o Decreto s.n., de 4 de
novembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de l' de
novembro de 1993, a concessão outorgada à Sociedade Rádio da
Paraíba Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Campina Grande,
Estado da Paraíba.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 128, DE 1996
Aprova o texto do Acordo para Isenção
de Impostos Relativos à Implementação do
Projeto do Gasoduto Brasil-Bolívia, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da BoU·
via, em Brasília, em 5 de agosto de 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Col. Leis Rep. Ped. Brasrl.Brasína, v.

11:RS,

n.

1:4, t, 1.,

p.weoo-oevo, cez.
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Art. 1Q É aprovado o texto do Acordo para Isenção de Impostos
Relativos à implementação do Projeto do Gasoduto Brasil-Bolívia,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Bolívia, em Brasília, em 5 de agosto de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

o texto acima citado está publicado no DSF, de 14.12.1996.
Faço sabe que o Congresso Nacional aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 129, DE 1996
Aprova as contas do Presidente da República, relativas ao exercício financeiro de
1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. lº Estão aprovados as contas do Presidente da República,
relativas ao exercício financeiro de 1994, de acordo com os arts. 49,
inciso IX; 71, inciso I; e 155, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 17 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Col. LeisRep. Fed. Brasil,Brasília,v. 188, n. 12, t. I, p. 6965-6976, dez. 1996

RESOLUÇÕES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 90, DE 1996
Autoriza a República Federativa do Brasil a conceder garantia à Companhia Vale do
Rio Doce (CVRD), referente à contratação de
operação de crédito externo junto à Nippon
Amazon Aluminium Co., Ltd., no ualor equi-

valente a até US$ 200,000,000.00 (duzentos
milhões de dólares norte-americanos), desti-

nada ao financiamento parcial do projeto
Alunorte.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1· É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), referente à
contratação de operação de crédito externo junto à Nippon Amazon
Aluminium Co., Ltd., no valor equivalente a até US$ 200,000,000.00
(duzentos milhões de dólares norte-americanos), destinada ao financiamento parcial do projeto Alunorte, com as seguintes características:
a) mutuário: Companhia Vale do Rio Doce (CVRD);
b) garantidor: República Federativa do Brasil;
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c) valor: equivalente a até US$ 200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares norte-americanos);
d) juros: Libor semestral, acrescida de 0,625%a.a. (zero vírgula
seiscentos e vinte e cinco por cento ao ano);
e) amortização: vinte parcelas semestrais, iguais e consecutivas;
f) mora: 1% a.a, (um por cento ao ano) acima da taxa de juros
contratual ou a tokyo Overnight Rate acrescida de 1% (um por cento)
a que for maior;
g) despesas gerais: despesas razoáveis e comprovadas, limitadas
ao montante equivalente a US$ 200,000.00 (duzentos mil dólares
norte-americanos).
Art. 2' A contratação da operação de crédito a que se refere O
art. l' deverá efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e quarenta
dias, contado da data da publicação desta resolução.
Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 5 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 91, DE 1996
Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul
a prestar garantia à União, conforme Protocolo de Intenções firmado com o Banco do
Brasil S.A., objetivando a aplicação de recur50S do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT) para o financiamento de programas de
geração de emprego e renda no segmento
informal da economia.

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. 1e É autorizado o Estado do Rio Grande do Sul a prestar
garantia à União, conforme Protocolo de Intenções firmado com o
Banco do Brasil S.A., objetivando a aplicação de recursos do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT), mediante repasses ao Banco do
Estado do Rio Grande do Sul, para financiamento de programas de
geração de emprego e renda no segmento informal da economia.
Art. 2' A operação de crédito autorizada se dará sob as seguintes condições:
a) valor pretendido: R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais);
b) juros: Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP);
c) destinação dos recursos: financiar o programa RS EmpregoUm Trabalho de Todos, com a finalidade de estimular a formação de
novas empresas, fomentando e ampliando a geração de emprego e
renda;
d) garantia: Fundo de Participação dos Estados (FPE);
e) condições de pagamento:
- do principal: o empréstimo deverá ser amortizado mediante o
pagamento de vinte e quatro prestações mensais, após carência de
seis meses;
- dos juros: exigíveis semestralmente na carência e mensalmente na amortização.
Art. 3º A contratação da operaçào de crédito a que se refere o
artigo anterior deverá efetivar-se no prazo máximo de duzentos e
setenta dias, contado da data da publicação desta resolução.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO N" 92, DE 1996
Autoriza o Estado de MatoGrossodo Sul
a elevar temporariamente os limites fixados
no art. 4':!, incisos I e ll, da Resolução nº 69,
de 1995, do Senado Federal, de modo a per.
mitir a emissão de Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de Mato Grosso do Sul
(LFTMS), cujos recursos serão destinados ao
giro e sua dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1" É o Estado de Mato Grosso do Sul autorizado a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso do Sul
(LFTMS), cujos recursos serão destinados ao giro de sua dívida
mobiliária vencível no primeiro semestre de 1997.
Parágrafo único. São elevados, em caráter excepcional e temporariamente, os limites de endividamento do Estado de Mato Grosso
do Sul, fixados no art. 4", incisos I e Il, da Resolução n" 69, de 1995,
do Senado Federal, de maneira a atender à operação prevista neste
artigo.

Art. 2" A operação autorizada apresenta as seguintes características:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do art. 16, § 7", da Resolução n? 69, de 1995, do Senado Federal, e equivalente à 100% (cem
por cento) da dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1997.

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: cinco anos;

e) valor nominal: R$ 1.000,00 (um mil reais) Cetip;

fJ características dos títulos a serem substituídos:
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Cetip
Título
N
N
N
N
N
N

Vencimento
1.1.1997
1.2.1997
3.3.1997
1.4.1997
1.5.1997
1.6.1997

Quantidade
8.000.000
8.000.000

8.000.000
8.000.000
8.000.000
6.000.000

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
Cetip
Colocação
2.1.1997
3.2.1997
3.3.1997
1.4.1997
2.5.1997
2.6.1997

Vencimento
1.1.2002
1.2.2002
3.3.2002
1.4.2002
1.5.2002
1.6.2002

Título
N
N
N
N
N
N

Date-Base
2.1.1997
3.2.1997
3.3.1997
1.4.1997
2.5.1997
2.6.1997

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;

i) autorização legislativa: Leis n's 526, de 27 de dezembro de
1984 e 1.198, de 30 de setembro de 1991; Decretos n's 6.168, de 25 de
outubro de 1991, 6.296, de 23 de dezembro de 1991, e 8.672, de 8 de
outubro de 1996.

Art. 3' A autorização prevista nesta resolução deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado da data de
sua publicação.

Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N' 93, DE 1996
Autoriza o Estado de Minas Gerais a
emitir, através de ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFTMG), destinando-se os recursos ao giro de sua dívida mobiliária
com vencimento no primeiro semestre de
1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Estado de Minas Gerais autorizado, nos termos da
Resolução n' 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFTMG), destinadas
ao giro de sua dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de
1997.

Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, atualizados nos termos do art. 16, § 7', da Resolução n? 69, de 1995, do Senado Federal.
b)

modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n? 2.376, de 25 de novembro de
1987;
d) prazo: cinco anos;

e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);
f) características dos títulos a serem substituídos:
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8elic
Título
511826
511826
511825
511825
511826
511825
511826
511821
511826
511823
511826
511825

Quantidade
8.098.915.902
20.163.712.963
22.741.212.892
28.315.536.681
33.689.386.001
37.093.527.886
49.318.556.789
52.063.894.890
89.129.835.407
68.902.597.994
90.422.337.138
91.137.169.289

Vencimento
1. 1.1997
15. 1.1997
1. 2.1997
15. 2.1997
1. 3.1997
15. 3.1997
1. 4.1997
15. 4.1997
1. 5.1997
15. 5.1997
1. 6.1997
15. 6.1997

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
8elic
Colocação
2. 1.1997
15. 1.1997
3. 2.1997
17. 2.1997
3. 3.1997
17. 3.1997
1. 4.1997
15. 4.1997
2. 5.1997
15. 5.1997
2. 6.1997
16. 6.1997

Vencimento
1. 1.2002
1. 1.2002
1. 2.2002
1. 2.2002
1. 3.2002
1. 3.2002
1. 4.2002
1. 4.2002
1. 5.2002
1. 5.2002
1. 6.2002
1. 6.2002

Título
511825
511812
511824
511810
511824
511810
511826
511812
511825
511812
511825
511811

Data-Base
2. 1.1997
15. 1.1997
3. 2.1997
17. 2.1997
3. 3.1997
17. 3.1997
1. 4.1997
15. 4.1997
2. 5.1997
15. 5.1997
2. 6.1997
16. 6.1997

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n· 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n" 9.589, de 9 de junho de 1988;
Decreto n· 29.200, de 19 de janeiro de 1989; e Resolução n· 1.837, de
23 de janeiro de 1989.
Art. 3Q A autorização prevista nesta resolução deverá ser
exercida no prazo de duzentos e setenta dias a contar de sua
publicação.
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Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N294, DE 1996
Autoriza o Munidpio de São José do Rio
Pardo (SP) a contratar operação de crédito
junto ao Instituto Municipal de Previdência
(IMP), no valor de R$ 1.800.000,00 (um mio
lhão e oitocentos mil reais).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 12 É o Município de São José do Rio Pardo (SP) autorizado
a contratar operação de crédito junto ao Instituto Municipal de
Previdência (IMP), no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), a preços de 31 de outubro de 1996.
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo serão destinados ao pagamento de débitos em atraso junto às instituições financeiras, a fornecedores e ao IMP.
Art. 22 A operação de crédito prevista no artigo anterior terá as
seguintes condições financeiras:
a) valor pretendido: R$ 1.800.000,00, a preços de 31 de outubro
de 1996;
b) taxa de juros: 16% a.a, (dezesseis por cento ao ano);
c) indexador: TR;
d) garantias: cotas-parte do ICMS e alienação de imóvel;
e) origem dos recursos: recursos de caixa do IMP;
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f) eondições de pagamento:

- do principal: seis parcelas semestrais, após seis meses de
carência;
_ dos juros: mensalmente, sem período de carência.
Art. 3' A autorização prevista nesta resolução deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado da data de
sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO NO 95, DE 1996
Fixa alíquota para cobrança do ICMS.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É estabelecida, quanto ao imposto de que trata o inciso
II do caput do art. 155 da Constituição Federal, a alíquota de 4%
(quatro por cento) na prestação de transporte aéreo interestadual de
passageiro, carga e mala postal.
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 96, DE 1996
Autoriza o Estado do Tocantins a contratar operação de crédito junto ao The Ex.
port-Import Bank of .Iapan, no valor de
US$ 48,000,000.00 (quarenta e oito milhões
de dólares norte-americanos), cujos recursos
serão destinados ao co-financiamento do Programa de Gerenciamento da Malha Rodoviária Estadual.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1Q É o Estado do Tocantins autorizado a contratar operação
de crédito junto ao the Export-Import Bank ofJapan.
Art. 2Q A operação referida no artigo anterior deve obedecer às
seguintes caracteristicas:
a) valor pretendido: US$ 48,000,000.00 (quarenta e oito milhões
de dólares norte-americanos); equivalentes a R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), cotados em 13 de junho de 1996;
b) prazo total: doze anos e seis meses;
c) carência: três anos;
d) juros: a maior taxa anual que prevalecer na data em que cada
desembolso ocorrer, entre: (i) Japanese Long-Term Prime Lending
Rate e (ii) Fiscal Inoestment. and Loans Prograni Rale, acrescido de
0,2% (zero virgula dois por cento);

e) comissão de crédito: 0,5% a.a. (zero virgula cinco por cento ao
ano) sobre a parcela não utilizada do financiamento, contados da
Accrual Date;

fJ despesas gerais: até 0,1% (zero virgula um por cento) do valor
do financiamento;
g) juros de mora: 2% a.a. (dois por cento ao ano) acima da taxa
operacional;
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h) garantidor: República Federativa do Brasil;
i) destinação dos recursos: co-financiamento do Programa de
Gerenciamento da Malha Rodoviária Estadual;

j) condições de pagamento:

- do principal: em vinte parcelas semestrais, consecutivas e
iguais, vencendo-se a primeira três anos após cada desembolso;
- dos juros: semestralmente vencidos;
- da comissão e crédito: semestralmente vencida, sendo a primeira parcela após a emissão do Certificado de Autorização;

- das despesas gerais: após a emissão do Certificado de Autorização, mediante comprovação, devendo ser pagas em reais, exceto
aquelas incorridas no exterior que só possam ser pagas em moeda
estrangeira;
l) condições adicionais:

- pré-pagamento: o devedor, a qualquer tempo, após o desembolso final, poderá pré-pagar o empréstimo por meio de um prêmio de
pré-pagamento de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o montante do principal a ser pré-pago;

- accrual date: (i) sessenta dias após a data de execução do
Contrato de Empréstimo; e (ii) a data especificada no aviso ao devedor, na qual o Eximbank determine como sendo a data que todas as
condições precedentes ao primeiro desembolso sob o Contrato de
Empréstimo foram atendidas.
Art. 3º A contratação de operação de crédito a que se refere esta
resolução deverá efetivar-se no prazo máximo de duzentos e setenta
dias, contado da data da publicação desta resolução.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que O SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N· 97, DE 1996
Autoriza o Estado de Minas Gerais a
contratar operação de crédito junto à Companhia Vale do Rio Doce S.A.. no valor de
R$ 8.810.371,00 (oito milhões, oitocentos e
dez mil, trezentos e setenta e um reais).

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1· É o Estado de Minas Gerais autorizado a contratar
operação de crédito junto à Companhia Vale do Rio Doce S.A., no valor
de R$ 8.810.371,00 (oito milhões, oitocentos e dez mil, trezentos e
setenta e um reais).
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo serão destinados ao financiamento das seguintes obras e programas: Programa
de Mobilização Comunitária; Pavimentação da MG-129, trecho Santa
Bárbara - Mariana; Melhorias do Aeroporto de Governador Valadares; Acesso ao Distrito Industrial de Coronel Fabriciano; e Centro de
Feiras de Belo Horizonte.
Art. 2· A operação de crédito referida no artigo anterior terá as
seguintes condições financeiras:
a)· valor pretendido: R$ 8.810.371,00 (oito milhões, oitocentos e
dez mil, trezentos e setenta e um reais), a preços de junho de 1996;
b)

encargos:

- no prazo de carência: juros de 1,00% a.a, (um por cento ao ano);
- durante as amortizações: juros de 3,00% a.a, (três por cento ao
ano);

- reajuste do saldo devedor: 80% (oitenta por cento) da variação
do IGP-M no período compreendido entre a liberação do mútuo e a
amortização de cada parcela;
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c) condições de pagamento:
- do principal: em dezesseis parcelas semestrais, após carência
de quatro semestres;
- dos juros: semestralmente exigíveis, inclusive no periodo de
carência;
d) garantia: cotas do Fundo de Participação dos Estados (FPE).
Art. 3º A autorização prevista nesta resolução deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado da data de
sua publicação.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 98, DE 1996
Autoriza o Estado do Pará a contratar
operação de crédito sob o amparo do «Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal de Longo Prazo dos Estados»,

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Estado do Pará autorizado a contratar operação de
crédito sob o amparo do "Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados».
Art. 2º As condições financeiras básicas da operação de crédito
são as seguintes:
a) valor: saldo dos empréstimos e financiamentos junto à Caixa
Econômica Federal (CEF), inclusive os concedidos ao amparo dos
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Votos CMN 162/95, 175/95 e 122/96, atualizado na forma das cláusulas estipuladas no Protocolo de Acordo firmado entre o Estado e o
Governo Federal;
b) encargos:

- juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano);
- atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;
c) prazo: quinze anos;
d) garantias: receitas próprias do Estado, as transferências
constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar n? 87,
de 13 de setembro de 1996.

e) condições de pagamento:
- amortização extraordinária: 20% (vinte por cento) do saldo
devedor do refinanciamento, por ocasião do leilão de privatização das
Centrais Elétricas do Pará S.A. (Celpa);
- amortização: em parcelas mensais, pela tabelapríce, limitadas
a 15% (quinze por cento) da Receita Líquida Real (RLR) mensal do
Estado.
Art. 3Q O Estado deverá, por ocasião da assinatura do contrato
de refinanciamento, apresentar, para encaminhamento ao Senado
Federal, os seguintes documentos:
a) autorização legislativa para realização do refinanciamento;
b) certidão negativa de débito junto ao INSS, certidão de quitação de Tributos Federais, certificado de regularidade de situação do
FGTS e declaração de adimplência junto ao Sistema Financeiro
N acionaI e aos credores externos;
c) comprovação do cumprimento do disposto nos arts. 27 e 212
da Constituição Federal, e na Lei Complementar n?82, de 27 de março
de 1995, assim como do pleno exercício da competência tributária
conferida pela Constituição Federal.
Art. 4Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 99, DE 1996
Autoriza o Estado de Minas Gerais a
contratar operação de crédito sob o amparo
do «Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados».

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Estado de Minas Gerais autorizado a contratar
operação de crédito sob o amparo do "Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados».
Art. 2º As condições financeiras básicas da operação de crédito
são as seguintes:
a) valor: saldo da dívida mobiliária do Estado existente em 31
de março de 1996 e os empréstimos da Caixa Econômica Federal
(CEF), concedidos ao amparo dos Votos CMN 162/95, 175/95 e 122/96,
e suas alterações, e as operações de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO), existentes em 31 de março de 1996, admitidas as renovações posteriores, atualizadas na forma das cláusulas estipuladas
no Protocolo de Acordo firmado entre o Estado e o Governo Federal;
b) encargos:
- juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano);
- atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;
c) prazo: trinta anos;
d) garantias: receitas próprias do Estado e 'as transferências do
Fundo de Participação do Estado (FPE);
e) condições de pagamento:
- amortização antecipada: transferência ao Governo Federal, de
forma irrevogável e irretratável, de ativos privatizáveis aceitos pelo
BNDES, no valor mínimo de 20% (vinte por cento) da dívida refinanciada, nas condições previstas no Protocolo de Acordo;
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- amortização: em parcelas mensais, pela tabelaprice, limitadas
a 13% (treze por cento) da Receita Líquida Real (RLR) - mensal do
Estado.
Art. 3' O Estado deverá, por ocasião da assinatura do contrato
de refinanciamento, apresentar, para encaminhamento ao Senado
Federal, os seguintes documentos:
a)

autorização legislativa para realização do refinanciamento;

b) certidão negativa de débito junto ao INSS, certidão de quitação de Tributos Federais, certificado de regularidade de situação do
FGTS e declaração de adimplência junto ao Sistema Financeiro
Nacional e aos credores externos;

c) comprovação do cumprimento do disposto nos arts. 27 e 212
da Constituição Federal, e na Lei Complementar n' 82, de 27 de março
de 1995, assim como do pleno exercício da competência tributária
conferida pela Constituição Federal.

Art. 4' É o Estado de Minas Gerais autorizado a contratar
operações de crédito com a União e o Banco Central do Brasil, até o
valor de R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de
reais), destinadas à reestruturação do sistema financeiro do Estado,
na forma do inciso 4' do Protocolo de Acordo entre o Governo Federal
e o Governo do Estado de Minas Gerais, assinado em 26 de setembro
de 1996.
§ l' A operação de crédito de que trata este artigo será realizada
nas condições financeiras definidas no art. 2', alíneas b, c e d.
§ 2' O Estado deverá, por ocasião da assinatura dos contratos
das operações de crédito a que se refere este artigo, apresentar, para
encaminhamento ao Senado Federal, os documentos mencionados no
art. 3Q, alíneas a, b e c.

Art. 5' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 100, DE 1996
Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito sob o amparo do
«Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados».

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a contratar operação
de crédito sob o amparo do "Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados».
Art. 2º As condições financeiras básicas da operação de crédito
são as seguintes:
a) valor: saldos da dívida do Estado e de suas entidades junto ao
Banco do Estado de São Paulo S.A., e junto à Nossa Caixa Nosso
Banco S.A., bem como, de sua dívida mobiliária existente em março
de 1996, apurados conforme sistemática constante do Protocolo de
Acordo firmado entre o Estado e o Governo Federal;
b) encargos:
- juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano);
- atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;
c) prazo: trinta anos;
d) garantias: receitas próprias do Estado e as transferências do
Fundo de Participação do Estado (FPE);
e) condições de pagamento:
- amortização antecipada: o Estado transferirá ao Governo
Federal ativos privatizáveis em valor equivalente a, no mínimo, 20%
(vinte por cento) do saldo da dívida mobiliária, 50% (cinqüenta por
cento) do saldo da dívida junto à Nossa Caixa Nosso Banco S.A., e
12,5% (doze vírgula cinco por cento) do saldo da dívida junto ao Banco
do Estado de São Paulo S.A.;
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- amortização: em parcelas mensais, pela tabelaprice, limitadas
a 13% (treze por cento) da Receita Líquida Real (RLR) - mensal do
Estado.
Art. 3' O Estado deverá, por ocasião da assinatura do contrato
de refinanciamento, apresentar, para encaminhamento ao Senado
Federal, os seguintes documentos:
a) autorização legislativa para realização do refinanciamento;

b) certidão negativa de débito junto ao INSS, certidão de quitação de Tributos Federais, certificado de regularidade de situação do
FGTS e declaração de adimplência junto ao Sistema Financeiro
Nacional e aos credores externos;

c) comprovação do cumprimento do disposto nos arts. 27 e 212
da Constituição Federal, e na Lei Complementar n' 82, de 27 de março
de 1995, assim como do pleno exercício da competência tributária
conferida pela Constituição Federal.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 101, DE 1996
Autoriza o Estado do Espírito Santo a
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo (LFTES). cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semes.
tre de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. 1" É o Estado do Espírito Santo autorizado a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo (LFTES), cujos
recursos serão destinados ao giro de sua dívida mobiliária, vencível
no primeiro semestre de 1997.
Art. 2º A emissão referida no artigo anterior deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos de acordo com o disposto na Emenda Constitucional nQ 3;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até sessenta meses;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);
fJ características dos títulos a serem substituídos:
Selie
Título
670730

I
I

I
I

Vencimento
15.1.1997

Quantidade
17.146.571

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
Selic
Colocação
15.1.1997

I
I

Vencimento
15.1.1999

I
I

Título
670730

I
I

Data-Base
15.1.1997

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei nº 4.216, de 27 de janeiro de 1989.
Art. 3º A autorização prevista nesta resolução deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir de
sua publicação.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 102, DE 1996
Autoriza o Estado de Goiás a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
Goiás (LFTGO)J cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado,
vencível no primeiro semestre de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I' É o Estado de Goiás autorizado a elevar temporariamen-

te o seu limite de endividamento, no montante necessário à emissão
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás (LFTGO) .cujos
recursos serão destinados ao giro de sua dívida mobiliária, vencível
no primeiro semestre de 1997.
Art. 2' A emissão referida no artigo anterior deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, observado o resgate de 0,06% (zero vírgula zero
seis por cento) dos títulos e rolagem de 99,94% (noventa e nove vírgula
noventa e quatro por cento), de acordo com o disposto na Emenda
Constitucional n' 3;

b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n' 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d)

prazo: até um mil e quinhentos e vinte dias;

e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);

fJ características dos títulos a serem substituídos:
Selic
Título
651461
651461

Vencimento
15.1.1997
15.3.1997

Quantidade
20.302.430.770
850.836.143.583
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g)

previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos'
Selie
Colocação

Vencimento

15.1.1997
15.3.1997

15.3.2001
15.3.2001

Título
651520
651459

Data-Base
15.1.1997
15.3.1997

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução nº 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Leis nºs 10.908, de 14 de julho de 1989,
e 11.069, de 15 de dezembro de 1989, e Decreto nº 3.337, de 12 de
janeiro de 1990.
Art. 3º A autorização prevista nesta resolução deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir de
sua publicação.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 103, DE 1996
Autori;a o Estado do Maranhão a contratar operação de crédito sob o amparo do
«Programa: de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados»,

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1e É o Estado do Maranhão autorizado a contratar operação de crédito sob o amparo do "Programa de Apoio à Reestruturação
e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados».
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Art. 2' As condições financeiras básicas da operação de crédito
são as seguintes:
a) valor: saldo da dívida do Estado existente decorrente dos
empréstimos da Caixa Econõmica Federal (CEF), concedidos ao amparo dos Votos CMN 162/95, 175/95 e 122/96, e suas alterações, e as
operações de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO), existentes
em 31 de março de 1996, admitidas as renovações posteriores, atualizado na forma das cláusulas estipuladas no Protocolo de Acordo
firmado entre o Estado e o Governo Federal;
b) encargos:
- juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano);

- atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;
prazo: trinta anos;
d) garantias: receitas próprias do Estado, as transferências
constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar n? 87,
de 13 de setembro de 1996;
e) condições de pagamento:
c)

- amortização antecipada: o Estado transferirá ao Governo
Federal, de forma irrevogável e irretratável, parte do resultado líquido apurado na privatização da Companhia Energética do Maranhão
S.A. (Cemar), equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do financiamento em questão, a preços de 6 de novembro de 1996;
- amortização: em parcelas mensais, pela tabela price, limitadas
a 13% (treze por cento) da Receita Líquida Real (RLR) -mensal do
Estado.
Art. 3' O Estado deverá, por ocasião da assinatura do contrato
de refinanciamento, apresentar, para encaminhamento ao Senado
Federal, os seguintes documentos:
a) autorização legislativa para realização do refinanciamento;
b) certidão negativa de débito junto ao INSS, certidão de quitação dos Tributos Federais, certificado de regularidade de situação do
FGTS e declaração de adimplência, junto ao Sistema Financeiro
Nacional e aos credores externos;
c) comprovação do cumprimento do disposto nos arts. 27 e 212
da Constituição Federal, e na Lei Complementar n" 82, de 27 de março
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de 1995, assim como d? yleno exercício da competência tributária
conferida pela Constituição Federal.
Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 104, DE 1996
Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul
a contratar operação de crédito sob o amparo
do «Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados».

O SENADO FEDERAL, resolve:
Art. 1· É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado a contratar
operação de crédito sob o amparo do "Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados".

Art. 2· As condições financeiras básicas da operação de crédito
são as seguintes:
a) valor: saldo da dívida mobiliária do Estado existente em 31
de março de 1996 e os empréstimos da Caixa Econômica Federal
(CEF) concedidos ao amparo dos Votos CMN 162/95,175/95 e 122/96,
e suas alterações, atualizado na forma das cláusulas estipuladas no
Protocolo de Acordo firmado entre o Estado e o Governo Federal;

b) encargos:

- juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano);
_ atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;
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e) prazo: trinta anos;
d) garantias: receitas próprias do Estado, e as transferências do
Fundo de Participação do Estado (FPE);

e) condições de pagamento:
- amortização antecipada: transferência ao Governo Federal, de
forma irrevogável e irretratável, de ativos privatizáveis aceitos pelo
BNDES, no valor mínimo de R$ 810.000.000,00 (oitocentos e dez
milhões de reais), referido a 31 de março de 1996, nas condições
previstas no Protocolo de Acordo;
- amortização: em parcelas mensais, pela tabela priee, limitadas
a 13% (treze por cento) da Receita Líquida Real (RLR) -mensal do
Estado.
Art. 3' O Estado deverá, por ocasião da assinatura do contrato
de refinanciamento, apresentar, para encaminhamento ao Senado
Federal, os seguintes documentos:
a) autorização legislativa para realização do refinanciamento;
b) certidão negativa de débito junto ao INSS, certidão de quitação de Tributos Federais, certificado de regularidade de situação do
FGTS e declaração de adimplência, junto ao Sistema Financeiro
N acional e aos credores externos;
e) comprovação do cumprimento do disposto nos arts. 27 e 212
da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 82, de 27 de março
de 1995, assim como do pleno exercício da competência tributária
conferida pela Constituição Federal.

Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO N' 105, DE 1996
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Campinas (SP) a contratar operação de erédito externo junto ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), no valor de US$
19,800,000.00 (dezenove milhões e oitocentos
mil dólares norte-americanos), equivalentes
aR$ 20.021. 760,00 (vinte milhões, vintee um
mil, setecentos e sessenta reais), cotados em
31 de julho de 1996, cujos recursos serão
destinados ao Programa de Combate às Enchentes de Campinas (Prccen).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É a Prefeitura Municipal de Campinas (SP) autorizada
a contratar operação de crédito externo, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 19,800,000.00
(dezenove milhões e oitocentos mil dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 20.021.760,00 (vinte milhões, vinte e um mil, setecentos
e sessenta reais), cotados em 31 de julho de 1996.
Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação referida
neste artigo serão destinados ao Programa de Combate às Enchentes
de Campinas (Procen).
Art. 2' A operação de crédito a que se refere o artigo anterior
será realizada com as seguintes características e condições:
a) valor pretendido: US$ 19,800,000.00 (dezenove milhões
e oitocentos mil dólares norte-americanos), equivalentes a
R$ 20.021.760,00 (vinte milhões, vinte e um mil, setecentos e sessenta reais), cotados em 31 de julho de 1996;
b) juros: sobre os saldos devedores diários do empréstimo, a uma
taxa anual para cada semestre, a ser determinada pelos Custos dos
Empréstimos Qualificados tomados pelo banco durante o semestre
anterior, acrescido de uma margem expressa em termos de uma
percentagem anual, que o banco fixará periodicamente de acordo com
sua política sobre taxá de juros;
c) comissão de crédito: 0,75% a.a. (zero vírgula setenta e cinco
por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado do financiamento,
contado a partir de sessenta dias da data da assinatura do contrato;
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d) garantidor: República Federativa do Brasil;
e) destinação dos recursos: implementação do Programa de
Combate às Enchentes de Campinas (Procen);

() condições de pagamento:
- do principal: o empréstimo deverá ser amortizado mediante o
pagamento de prestações semestrais consecutivas e tanto quanto
possível iguais. A primeira prestação deverá ser paga na primeíra
data em que deva ser efetuado o pagamento de juros, uma vez
transcorridos seis meses contados a partir da data prevista para o
desembolso final do empréstimo e a última até 30 de outubro de 2021;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 30 de abril e 30 de
outubro de cada ano, a partir de 30 de abril de 1997;

- da comissão de crédito: semestralmente vencida, nas mesmas
datas estipuladas para o pagamento dos juros.
§ 19 Do valor do financiamento se destinará a quantia de US$
198,000.00 (cento e noventa e oito mil dólares norte-americanos), para
atender despesas de inspeção e supervisão geral do credor. Essa
quantia será desembolsada em prestações trimestrais e tanto quanto
possível iguais, ingressando na conta do credor independentemente
de solicitação do mutuário.
§ 2' As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de assinatura do
contrato.
Art. 3' É a União autorizada a proceder a concessão de garantia
à operação de crédito a que se refere esta resolução.
Art. 4º A autorização prevista nesta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado a partir de sua
publicação.
Art. 5'

Esta resolução entra em vigor na data de sua publica-

ção.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NQ 106, DE 1996
Autoriza o Estado de Pernambuco a contratar operação de crédito sob o amparo do
«Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados»,

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. F É o Estado de Pernambuco autorizado a contratar operação de crédito sob o amparo do "Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados".
Art. 2Q As condições financeiras básicas da operação de crédito
são as seguintes:
a) valor: saldo das dívidas decorrentes dos empréstimos junto à
Caixa Econômica Federal (CEF), concedidos ao amparo dos Votos
CMN 162/95, 175/95 e suas alterações, bem como o saldo do empréstimo junto ao Brazilian American Mercant Bank (Bamb), atualizado
na forma das cláusulas estipuladas no Protocolo de Acordo firmado
entre o Estado e o Governo Federal;
b) encargos:

- juros: 6 a.a. (seis por cento ao ano);
- atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;
c) prazo: quinze anos;
d) garantias: receitas próprias do Estado, as transferências
constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar n? 87,
de 13 de setembro de 1996.

e) condições de pagamento:
- amortização extraordinária: transferência ao Governo Federal, de forma irrevogável e irretratável, de ações da Companhia
Telefônica de Pernambuco S.A. (Telpe), da Companhia Pernambucana de Borracha Sintética S.A. (Coperbo), ambas pelo valor de mercaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6977-7013, dez. 1996
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do, e Títulos da Dívida Agrária, pelo seu valor presente, além de um
complemento em moeda, totalizando o equivalente a 20% (vinte por
cento) do valor refinanciado;
- amortização: em parcelas mensais, pela tabela price.
Art. 3º O Estado deverá, por ocasião da assinatura do contrato
de refinanciamento, apresentar, para encaminhamento ao Senado
Federal, os seguintes documentos:
a) autorização legislativa para realização do refinanciamento;

b) certidão negativa de débito junto ao INSS, certidão de quitação de Tributos Federais, certificado de regularidade de situação do
FGTS e declaração de adimplência junto ao Sistema Financeiro
N acionaI e aos credores externos;

c) comprovação do cumprimento do disposto nos arts. 27 e 212
da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 82, de 27 de março
de 1995, assim como do pleno exercício da competência tributária
conferida pela Constituição Federal.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 107, DE 1996
Autoriza o Estado de Mato Groeeo do Sul
a contratar operação de crédito sob o amparo
do «Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados».

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. I' É o Estado de Mato Grosso do Sul autorizado a contratar
operação de crédito sob o amparo do "Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados».
Art. 2' As condições financeiras básicas da operação de crédito
são as seguintes:
a) valor: saldo da dívida mobiliária do Estado existente em 31
de março de 1996 e os empréstimos da Caixa Econômica Federal
(CEF) concedidos ao amparo dos Votos CMN 162/95, 175/95 e 122/96,
e suas alterações, e as operações de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) existentes em 31 de março de 1996, admitidas as renovações posteriores, atualizadas na forma das cláusulas estipuladas
no Protocolo de Acordo firmado entre o Estado e o Governo Federal;

b) encargos:

- juros: 6 a.a. (seis por cento ao ano);
- atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;
c) prazo: trinta anos;
d) garantias: receitas próprias do Estado, e as transferências do
Fundo de Participação do Estado (FPE);

e) condiçôes de pagamento:
- amortização antecipada: transferência ao Governo Federal, de
forma irrevogável e irretratável, de ativos privatizáveis aceitos pelo
BNDES, no valor mínimo de 20% (vinte por cento) da dívida refinanciada, nas condições previstas no Protocolo de Acordo;
- amortização: em parcelas mensais, pela tabelaprice, limitadas
a 13% (treze por cento) da Receita Líquida Real (RLR) mensal do
Estado.

Art. 3' O Estado deverá, por ocasião da assinatura do contrato
de refinanciamento, apresentar, para encaminhamento ao Senado
Federal, os seguintes documentos:
a)

autorização legislativa para realização do refinanciamento;

b) certidão negativa de débito junto ao INSS, certidão de quitação de Tributos Federais, certificado de regularidade de situação do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 6977-7013, dez. 1996
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FGTS e declaração de adimplência junto ao Sistema Financeiro
Nacional e aos credores externos;
c) comprovação do cumprimento do disposto nos arts. 27 e 212
da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 82, de 27 de março
de 1995, assim como do pleno exercício da competência tributária
conferida pela Constituição Federal.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 108, DE 1996
Autoriza o Estado de Sergipe a contratar
operação de crédito sob o amparo do «Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal de Longo Prazo dos Estados».

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º É o Estado de Sergipe autorizado a contratar operação
de crédito sob o amparo do "Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados».
Art. 2º AB condições financeiras básicas da operação de crédito
são as seguintes:
a) valor: saldo da dívida mobiliária do Estado existente em 31
de março de 1996 e os empréstimos da Caixa Econômica Federal
(CEF) concedidos ao amparo dos Votos CMN 162/95, 175/95 e 122/96,
e suas alterações, atualizado na forma das cláusulas estipuladas no
Protocolo de Acordo firmado entre o Estado e o Governo Federal;
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b) encargos:

- juros: 6 a.a. (seis por cento ao ano);
- atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;
c) prazo: trinta anos;
d) garantias: receitas próprias do Estado, as transferências
constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar n· 87,
de 1996.

e) condições de pagamento:
- amortização extraordinária: 20% (vinte por cento) do valor do
financiamento da dívida mobiliária estadual por ocasião do leilão de
privatização da Empresa Energética de Sergipe S.A. (Energipe);
- amortização: em parcelas mensais, pelatabelaprice, limitadas
a 15% (quinze por cento) da Receita Líquida Real (RLR) - mensal do
Estado.

Art. 3· O Estado deverá, por ocasião da assinatura do contrato
de refinanciamento, apresentar, para encaminhamento ao Senado
Federal, os seguintes documentos:
a) autorização legislativa para realização do refinanciamento;

b) certidão negativa de débito junto ao INSS, certidão de quitação de Tributos Federais, certificado de regularidade de situação do
FGTS e declaração de adimplência junto ao Sistema Financeiro
Nacional e aos credores externos;

c) comprovação do cumprimento do disposto nos arts. 27 e 212
da Constituição Federal, e na Lei Complementar n'' 82, de 27 de março
de 1995, assim como do pleno exercício da competência tributária
conferida pela Constituição Federal.

Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 109, DE 1996
Autoriza o Estado do Piauí a contratar
operação de crédito sob o amparo do -Progroma de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal de Longo Prazo dos Estados).

O SENADO FEDERAL, resolve:
Art. 1s É o Estado do Piauí autorizado a contratar operação de
crédito sob o amparo do "Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados".
Art. 2' As condições financeiras básicas da operação de crédito
são as seguintes:
a) valor: saldo da dívida do Estado junto ao Tesouro Nacional,
relativa ao saneamento financeiro do Banco Estadual (Voto CMN
212192), junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), ao Banco Central do Brasil, à Caixa Econômica
Federal (CEF), conforme confissão de dívida de 5 de maio de 1995, e
relativas ao "Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados" (Votos CMN 162/95, 175/95 e 122196), atualizados na
forma das cláusulas estipuladas no Protocolo de Acordo firmado entre
o Estado e o Governo Federal;

b) encargos:

- juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano);
- atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-DI;
c) prazo: quinze anos;
d) garantias: receitas próprias do Estado, as transferências
constitucionais e os créditos de que trata a Lei Complementar n' 87,
de 13 de setembro de 1996;

e) condições de pagamento:
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- amortização antecipada: equivalente a 20% (vinte por cento)
do valor do refinanciamento, com os recursos obtidos com a privatização da Companhia Energética do Piauí (Cepisa);
_ amortização: em parcelas mensais, pela tabela price, limitadas
a 13% (treze por cento) da Receita Líquida Real (RLR) - mensal do
Estado.
Art. 3· O Estado deverá, por ocasião da assinatura do contrato
de refinanciamento, apresentar, para encaminhamento ao Senado
Federal, os seguintes documentos:
a) autorização legislativa para realização do refinanciamento;
b) certidão negativa de débito junto ao INSS, certidão de quitação de Tributos Federais, certificado de regularidade de situação do
FGTS e declaração de adimplência, junto ao Sistema Financeiro
Nacional e aos credores externos;
c) comprovação do cumprimento do disposto nos arts. 27 e 212
da Constituição Federal, e na Lei Complementar n· 82, de 27 de março
de 1995, assim como do pleno exercício da competência tributária
conferida pela Constituição Federal.
Art. 4· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO 110, DE 1996
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFTRJ), cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1997.

O SENADO FEDERAL resolve:
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Art. 1Q É o Estado do Rio de Janeiro autorizado a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFTRJ), cujos
recursos serão destinados ao giro de sua dívida mobiliária, vencível
no primeiro semestre de 1997.
Art. 29 A emissão referida no artigo anterior deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos, permitindo a rolagem de 100% (cem por cento),
de acordo com o disposto na Emenda Constitucional n" 3;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), criadas pelo Decreto-Lei n Q 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até um mil oitocentos e vinte e sete dias;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real);
f) características dos títulos a serem substituídos:
Selic
Título
541812
541826
541811
541825
541811
541825
541807
541826
541809
541823
541811
541826

Vencimento
1. 1.1997
1. 1.1997
1. 2.1997
1. 2.1997
1. 3.1997
1. 3.1997
1. 4.1997
1. 4.1997
1. 5.1997
1. 5.1997
1. 6.1997
1. 6.1997
'-- ,.

Quantidade
26.702.016.148
25.623.574.207
33.334.981.901
33.661.064.670
40.243.432.173
40.870.304.077
50.532.456.043
51.843.377.492
58.992.524.297
58.888.463.810
70.164.313.651
72.425.580.001

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emiti-

dos:
Selic
Colocação
2. 1.1997
3. 2.1997
3. 3.1997
1. 4.1997
2. 5.1997
2. 6.1997

Vencimento
1. 1.2002
1. 2.2002
1. 3.2002
1. 4.2002
1. 5.2002
1. 6.2002

Título
541825
541824
541824
541826
541825
541825

Data-Base
2. 1.1997
3. 2.1997
3. 3.1997
1. 4.1997
2. 5.1997
2. 6.1997
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h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n' 1.389, de 28 de novembro de
1988.
Art. 3' A autorização prevista nesta resolução deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir de
sua publicação.

Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1996.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, JOSÉ
SARNEY, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° 111, DE 1996
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Jundiaí (SPJ a conceder garantia para
que o Departamento de Águas e Esgotos
(DAE), possa contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no
âmbito do Programa Pró-Saneamento, no
valor de R$ 7.654.071,13 (sete milhões,
seiscentos e cinqüenta e quatro mil, setenta e um reais e treze centavos), destinada
à conclusão da 2l! fase da barragem do Rio
Jundiaí-Mirim.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. l' É o Departamento de Águas e Esgotos de Jundiaí (DAE),
autorizado a elevar, em caráter excepcional e temporariamente, seu
limite de endividamento e a contratar operação de crédito no valor de
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R$ 7.654.071,13 (sete milhões, seiscentos e cinqüenta e quatro mil,
setenta e um reais e treze centavos), junto à Caixa Econômica
Federal destinada à conclusão da 2" fase da barragem do Rio JundiaíMirim.
Art. 2" É o Município de Jundiaí (SP) autorizado a conceder
garantia à operação de crédito prevista no artigo anterior.

Art. 3" A operação de crédito autorizada por esta resolução
apresenta as seguintes características:
a) valor pretendido: R$ 7.654.071,13 (sete milhões, seiscentos e
cinqüenta e quatro mil, setenta e um reais e treze centavos), a preços
de 14 de agosto de 1996;

b) encargos:

- taxa de juros: 9,5% a.a, (nove virgula cinco por cento ao ano);
- taxa de risco de crédito: 1% (um por cento) do valor contratado;
- taxa de administração:
- na fase de carência: 0,12% (zero virgula doze por cento) do
valor da operação de crédito;
- na fase de amortização: diferença entre a prestação calculada
à taxa de 10,5% (dez virgula cinco por cento) e a calculada com 9,5%
a.a. (nove vírgula cinco por cento ao ano);
c) atualização do saldo devedor: de acordo com a variação do
índice de atualização do FGTS;
d) destinação dos recursos: conclusão da 2" fase da barragem do
Rio Jundiaí-Mirim;

e) condições de pagamento:
- do principal: em cento e oitenta prestações mensais, após
carência de nove meses;
- juros: mensalmente, inclusive no período de carência;
- correção monetária: de acordo com a variação mensal do BTN;

fJ garantia (Prefeitura Municipal de Jundiaí, SP): cotas-partes
do ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
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g) contragarantia (DAE): Superávit financeiro de 1995 e receitas
correntes de 1996.
Art. 4' A autorização concedida por esta resolução deve ser
exercida num prazo de até duzentos e setenta dias, contado da data
de sua publicação.
Art. 5' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1996.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
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RETIFICAÇÕES

LEI
LEI N° 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996 (*)
Dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples) e dá outras providências.

Retificação
Na página 25974, 1" coluna, onde se lê, no art. 3º, § 3·:
« ••

0

do parágrafo anterior, será definida»

Leia-se:
«... do parágrafo anterior, será definitiva».
Na página 25975, 2" coluna, onde se lê, no art. 9·, IV:
«... distribuidora de títulos e valores imobiliários...»
Leia-se:
« ... distribuidora de títulos e valores mobiliários..."

(") Publicada no DO de 6.12.1996 (pág. 6419 desta obra).
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.536, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 1996 (*)
Reduz o Imposto de Importação para 08
produtos que especifica e dá outras providências.

Retificação
Na Medida Provisória n' 1.536, de 18 de dezembro de 1996,
publicada no DO de 19.12.1996, Seção 1, págs, 27600 e 27601, na
assinatura, onde se lê: Luis Carlos Bresser Pereira, leia-se: Luiz
Felipe Lampreia.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.544, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 1996 (**)
Cria a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), para os eervidores militares federais das Forças
Armadas, altera dispositivos das Leis n'1 s
6.880, de 9 de dezembro de 1980, e 8.237,
de 30 de setembro de 1991, dispõe sobre o
Auxílio-Funeral a ex-Combatentes, e dá
outras providências.

Retificação
N a pagrna 27607, l ' coluna, nas assinaturas, leia-se:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pedro Malan, Antonio Kandir, Clovis de Barros Carvalho e Benedito Onofre Bezerra Leonel.
(*) Publicada no DO
(**) Publicada naDO

de 19.12.1996 (pág. 6727 desta obra).
de 19.12.1996 (pág. 6764 desta obra).
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REEDIÇÃO

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.490-16, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 1996 (*l
Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências.

Retificação
Publica-se a seguir os §§ 2º ao 4º do art. 7· e os arts. 8· ao 11, por
terem sido omitidos.
§ 2· O devedor poderá efetuar depósito do valor integral do
débito que deu causa ao registro no Cadin, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo, para assegurar a imediata suspensão do impedimento de que trata este artigo.
§ 3· Na hipótese de o devedor não comprovar o pagamento ou a
inexistência do débito, no prazo de trinta dias, a importância do
depósito de que trata o parágrafo anterior será utilizada na quitação
total ou parcial do débito, salvo a hipótese de ajuizamento de ação
para discutir a natureza da obrigação ou seu valor.
§ 4· Em caso de relevância e urgência, e nas condições que
estabelecerem, o Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de
Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou entidade credora
poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este
artigo.
Art. 8· A não-observância do disposto no § 1a do art. 2· e nos
arts. 6º e 7º desta medida provisória, sujeita os responsáveis às
sanções da Lei n· 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei n? 5.452, de 1943.
Art. 9· Fica suspensa, até 30 de setembro de 1997, a aplicação
do disposto no caput do art. 22, e o seu § 2º, do Decreto-Lei n· 147, de
3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4· do
(*) Publicada no DO de 30.11.1996 -

Edição Extra (v. Coleção das Leis. Brasília,

188(11): 5919, nov.1996).
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Decreto-Lei n? 1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei
nº 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de
inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional poderão ser parcelados em até trinta parcelas mensais, a
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições
previstas nesta medida provisória.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento.
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira
parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.

§ 1º Observado os limites e condições estabelecidos em portaria
do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos inscritos
em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionadaà
apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive
fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito.
§ 2" Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a
recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.
§ 3" O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o
indeferimento do pedido.
§ 4" Considerar-se-é automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não-manifestação da autoridade fazendária no prazo
de noventa dias contados da data da protocolização do pedido.
§ 5" O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável
de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto
de verificação.
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9.388 - Lei de 19 de dezembro de 1996 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Gabinete
do Ministro Extraordinário dos Esportes, crédito suplementar no valor
de R$ 11.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de
20 de dezembro de 1996.
9.389 - Lei de 19 de dezembro de 1996 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Cultura e do
Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes, crédito suplementar no valor de R$ 1.755.045,00, para os fins que especifica. Publicada
no DO de 20 de dezembro de 1996.
9.390 - Lei de 19 de dezembro de 1996 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura,
do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito especial até o limite
de R$ 5.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 20
de dezembro de 1996.
9.391 - Lei de 19 de dezembro de 1996 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 76.168.631,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996.........

6527

6528

6529

6530

9.392 - Lei de 19 de dezembro de 1996 - Disciplina a remuneração e
demais vantagens devidas a funcionários das carreiras do Serviço
Exterior, casados entre si, servindo juntos no exterior. Publicada no DO
de 20 de dezembro de 1996.

6531

9.393 - Lei de 19 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), sobre pagamento da dívida representada por Títulos da Dívida Agrária e dá outras providências. Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996.

6532

9.394 - Lei de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as diretrizes e bases
de educação nacional. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1996....

6544

9.395 - Lei de 20 de dezembro de 1996 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Supremo Tribunal Federal,
crédito suplementar no valor de R$ 32.700.000,00, para Os fins que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1996....

6579

9.396 - Lei de 20 de dezembro de 1996 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento
e Orçamento, crédito especial, até o limite de R$ 26.109.250,00, para
os fins que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1996. ...

6580

9.397 - Lei de 20 de dezembro de 1996 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e
do Desporto, crédito especial até o limite de R$ 21.000,00, para os fins
que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1996.
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9.398 - Lei de 20 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento de Investimento, em favor da Caixa Econômica Federal, crédito suplementar até
o limite de R$ 1.016.000,00, para os fins que especifica. Publicada no

DO de 23 de dezembro de 1996.
9.399 - Lei de 20 de dezembro de 1996 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da cultura, crédito suplementar no valor de R$ 418.323,00, para os fins
que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1996
9.400 - Lei de 20 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento de Investimento, em favor do Braspetro Oil Services Company (Brasoil), crédito
especial no valor de R$ 330.084.259,00, para os fins que especifica.
Publicada no DO de 23 de dezembro de 1996.
9.401 - Lei de 20 de dezembro de 1996 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Supremo Tribunal Federal,
crédito suplementar no valor de R$ 2.400.000,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1996. .....
9.402 - Lei de 20 de dezembro de 1996 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Exército,
crédito suplementar no valor de R$ 33.170.201,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1996.
9.403 - Lei de 20 de dezembro de 1996 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no
valor de R$ 32.721.621,00, para os fina que especifica. Publicada noDO
de 23 de dezembro de 1996
_.......
9.404 - Lei de 20 de dezembro de 1996 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no
valor de R$ 1.691.275,00, para os fins que especifica. Publicada no DO
de 23 de dezembro de 1996...

6581

6582

6583

6583

6584

6585

6586

9.405 - Lei de 20 de dezembro de 1996 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 10.867.587,00 para os
fins que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1996... ......

6587

9.406 - Lei de 20 de dezembro de 1996 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ac Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Saúde, crédito especial até o limite de R$ 1.306.252,00, para os fins
que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1996.................

6588

9.407 - Lei de 20 de dezembro de 1996 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura,
do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito especial até o limite
de R$ 2.177.578,00, para os fina que especifica. Publicada no DO de 23
de dezembro de 1996...
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9.408 - Lei de 20 de dezembro de 1996 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ciência e
Tecnologia e do Ministério dos Transportes, crédito especial até o limite
de R$ 1. 705.832,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 23
de dezembro de 1996...

6590

9.409 - Lei de 20 de dezembro de 1996 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério doPlanejamento
e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 452.311.328,00 e
crédito especial até o limite de R$ 390.000.000,00, para os fms que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1996...

6591

9.410 - Lei de 20 de dezembro de 1996 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento
e Orçamento e do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
crédito especial até o limite de R$ 4.900.695,00, para os fins que
especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1996...

6592

9.411 - Lei de 20 de dezembro de 1996 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 13.000.000,00, para
os fins que especifica. Publicada no DO de 23 de dezembro de 1996... .

6593

9.412 - Lei de 23 de dezembro de 1996 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e
do Desporto, crédito suplementar no valor de R$1.600.574,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 24 de dezembro de 1996.........

6594

9.413 - Lei de 23 de dezembro de 1996 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de
diversos órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor
global de R$ 25.327.977,00, para os fins que especifica. Publicada no
DO de 24 de dezembro de 1996...

6595

'9.414 - Lei de 23 de dezembro de 1996 -c-Autorlza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 323.791.632,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de
24 de dezembro de 1996...

6596

9.415 - Lei de 23 de dezembro de 1996 - Dá nova redação ao inciso lU do
art. 82 da Lei n2 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil. Publicada no DO de 24 de dezembro de 1996...

6597

9.416 - Lei de 24 de dezembro de 1996 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça,
crédito especial até o limite de R$ 56.497.418,00 para os fms que
especifica. Publicada no DO de 26 de dezembro de 1996...
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9.417 - Lei de 24 de dezembro de 1996 -Autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor
de R$ 182.286.342,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de
26 de dezembro de 1996...

9.418 - Lei de 24 de dezembro de 1996 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 26.786.898,00, para os fins que especifica. Publicada no DO de 26
de dezembro de 1996...
9.419 - Lei de 24 de dezembro de 1996 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça,
créditos adicionais até o limite de R$ 9.572.310,00. Publicada no DO de
26 de dezembro de 1996 ... ,..........................................................................
9.420 - Lei de 24 de dezembro de 1996 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Fazenda, do Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios,
crédito suplementar no valor global de R$ 110.820.935,00, para reforçar dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicada no DO de
26 de dezembro de 1996................................
9.421 - Lei de 24 de dezembro de 1996 - Cria as carreiras dos servidores
do Poder Judiciário, fixa os valores de sua remuneração e dá outras
providências. Publicada no DO de 26 de dezembro de 1996...................
9.422 - Lei de 24 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre a concessão de pensão
especial aos dependentes que especifica e dá outras providências.
Publicada no DO de 26 de dezembro de 1996...

6598

6599

6600

6601

6603

6612

9.423 - Lei de 24 de dezembro de 1996 - Autoriza a Telecomunicações
Brasileiras S.A. (Telebrás) a participar do capital social de empresa
privada com sede no exterior, e dá outras providências. Publicada no
DO de 26 de dezembro de 1996...

6614

9.424 - Lei de 24 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério, na forma prevista no art. 60, § 7 Q, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, e dá outras providências. Publicada no
DO de 26 de dezembro de 1996...

6614

9.425 - Lei de 24 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre a concessão de pensão
especial às vítimas do acidente nuclear ocorrido em Goiânia, Goiás.
Publicada no DO de 26 de dezembro de 1996.................

6625

9.426 - Lei de 24 de dezembro de 1996 -Altera dispositivos do Decreto-Lei
n Q 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal- Parte Especial.
Publicada no DO de 26 de dezembro de 1996...
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9.427 - Lei de 26 de dezembro de 1996 - Institui a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), disciplina o regime das concessões de serviços
públicos de energia elétrica e dá outras providências. Publicada no DO
de 27 de dezembro de 1996...
9.428 - Lei de 26 de dezembro de 1996 -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento
e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 36.451. 707,00, para
os fins que especifica. Publicada no DO de 27 de dezembro de 1996... .
9.429 - Lei de 26 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre prorrogação de prazo
para renovação de Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos e de
recadastramento junto ao Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS) e anulação de atos emanados do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) contra instituições que gozavam de isenção da contribuição social, pela não-apresentação do pedido de renovação do certificado
em tempo hábil. Publicada no DO de 27 de dezembro de 1996...
9.430 - Lei de 27 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências. Publicada no DO de 30
de dezembro de 1996...

6629

6644

6645

6646

MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.531 - Medida Provisória de 2 de dezembro de 1996 - Dá nova redação
aos arts. 24, 26 e 57 da Lei n 2 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui normas para
licitação e contratos da Administração Pública, e ao art. 15 da Lei n!:!
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Publicada no DO de
3 de dezembro de 1996...

6693

1.532 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 - Estabelece incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências.
Publicada no DO de 19 de dezembro de 1996...

6695

1.533 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 - Extingue créditos
oriundos de contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no valor e condições que especifica, e dá outras
providências. Publicada no DO de 19 de dezembro de 1996,...
1.534 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre o
número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas-das Instituições
Federais de Ensino Superior e dos Centros Federais de Educação
Tecnológica, e dá outras providências. Publicada no DO de 19 de
dezembro de 1996.
1.535 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 o - Dispõe sobre o
Plano de Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil, e dá
outras providências. Publicada no DO de 19 de dezembro de 1996... ...

6705

6706

6708
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1.536 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 - Reduz o Imposto
de Importação para os produtos que especifica e dá outras providências.
Publicada no DO de 19 de dezembro de 1996
.
Retificada no DO de 20 de dezembro de 1996
.
1.537 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 -Dispõe sobre a base
de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 1Q do art. 22 da Lei n"
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Publicada no
DO de 19 de dezembro de 1996
.
1.538 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 - Altera a redação
dos arts. 14,18,34,44 e 49 da Lei n" 9.082, de 25 de julho de 1995, e do
art. 35 da Lei n 2 9.293, de 15 de julho de 1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para
os exercícios de 1996 e 1997. Publicada no DO de 19 de dezembro de
1996
.
1.539 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e
dá outras providências. Publicada no DO de 19 de dezembro de 1996...
1.540 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre
medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências.
Publicada no DO de 19 de dezembro de 1996
.
1.541 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 - Dá nova redação
ao § 32 do art. 52 da Lei n 2 8.931, de 22 de setembro de 1994, que dispõe
sobre a amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção
ou dissolução de entidades da Administração Pública Federal, e dá
outras providências. Publicada no DO de 19 de dezembro de 1996
.

6727
7016

6735

6738

6741

6744

6749

1.542 - Medida Provisória e 18 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre o
Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências. Publicada no DO de 19 de dezembro
de 1996
..

6750

1.543 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre o
número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores e de Funções Gratificadas existentes nos
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO de 19 de dezembro
~1~6..............
.
.

6761

1.544 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 -Cria a Gratificação
de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores militares
federais das Forças Armadas, altera dispositivos das Leis nss 6.880, de
9 de dezembro de 1980, e 8.237, de 30 de setembro de 1991, dispõe sobre
o Auxílio-Funeral a ex-Combatentes, e dá outras providências. Publícada no DO de 19 de dezembro de 1996...
.
.
Retificada no DO de 20 de dezembro de 1996
.

6764
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1.545 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre os
fundos que especifica e dá outras providências. Publicada no DO de 19
de dezembro de 1996...

6770

1.546 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre as
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (Plô/Pasep), e dá outras providências. Publicada no DO de 19 de dezembro de 1996...

6772

1.547 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 -Cria a Gratificação
de Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, e dá outras providências.
Publicada no DO de 19 de dezembro de 1996
:............................

6776

1.548 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 -Cria a Gratificação
de Desempenho e Produtividade (GDP) das atividades de finanças,
controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências. Publicada no DO de 19 de dezembro de 1996.....
1.549 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos ministérios, e dá outras
providências. Publicada no DO de 19 de dezembro de 1996

6779

6782

1.550 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 - Organiza e disciplina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras providências. Publicada no DO
de 19 de dezembro de 1996...

6812

1.551 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 -Altera a legislação
referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante
(AFRMM) e ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), e dá outras
providências. Publicada no DO de 19 de dezembro de 1996...

6827

1.552 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 -rr Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordínário no valor de R$ 21.000.000,00, para os fms que especifica. Publicada
no DO de 19 de dezembro de 1996...

6834

1.553 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 _ Dispõe sobre a
emissão de Notas do Tesouro Nacional (NTN) destinadas a aumento de
capital do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências. Publicada no
DO de 19 de dezembro de 1996...

6834

Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 - Altera os arts. 2g ,
42 , 5ºe 7ºda Lei nº8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre
a contratação por tempo determinado para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.
Públicada no DO de 19 de dezembro de 1996...

6839

1.554 -
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1.555 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 - Autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor
do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite
de R$ 106.000.000,00, para os fins que especifica. Públicada no DO de
19 de dezembro de 1996............................
1.556 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 - Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor público
estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização
de instituições financeiras, e dá outras providências. Públicada no DO
de 19 de dezembro de 1996...
1.557 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 -Concede subvenção
econômica ao preço do óleo diesel consumido.por embarcações pesqueiras nacionais. Públicada no DO de 19 de dezembro de 1996..................
1.558 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 - Altera a redação
dos arts. 14, 18, 34, 44 e 49 da Lei nl! 9.082, de 25 de julho de 1995, e do
art. 35 da Lei ns 9.293, de 15 de julho deJ996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para
o exercícios de 1996 e 1997. Publicada no DO de 19 de dezembro de
1996...
1.559 - Medida Provisória de 19 de dezembro de 1996 -Altera a legislação
do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro. Públicada
no DO de 20 de dezembro de 1996...

6842

6843

6850

6851

6854

1.560 - Medida Provisória de 19 de dezembro de 1996 - Estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela União,
da dívida pública mobiliária e outras que especifica, de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal. Publicada no DO de 20 de
dezembro de 1996...

6856

1.561 - Medida Provisória de 19 de dezembro de 1996 - Regulamenta o
disposto no inciso VI do art. 42 da Lei Complementar nl!73, de 10 de
fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção da União nas causas em
que figurarem, como autores ou réus, entes da Administração indireta;
regula os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de
sentença judiciária; revoga a Lei nl! 8.197, de 27 de junho de 1991, e a
Lei n!l 9.081, de 19 dejulho de 1995, e dá outras providências. Publicada
no DO de 20 de dezembro de 1996.

6861

1.562 - Medida Provisória de 19 de dezembro de 1996 - Define diretrizes
e incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências. Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996.

6864

1.563 - Medida Provisória de 31 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre a
incidência do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. Publicada no DO de 2
de janeiro de 1997.
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REEDIÇÕES
1.506~7

- Medida Provisória de 12 de dezembro de 1996 -Altera a legislação do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro. Publicada no DO de 13 de dezembro de 1996...

6871

1.507-14 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre
medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências. Publicada no DO de 13 de dezembro de 1996...

6873

1.508·12 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1996 -Concede isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre o período
de apuração e prazo de recolhimento do referido imposto para as
microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão
do IPI na saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda a
granel, dos estabelecimentos produtores e dos estabelecimentos equiparados a industriaL Publicada no DO de 13 de dezembro de 1996. ....

6875

1.511-5 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1996 - Dá nova redação
ao art. 44 da Lei n'' 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a
proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas
agrícolas na região Norte e na parte norte da região Centro-Oeste, e dá
outras providências. Publicada no DO de 13 de dezembro de 1996... ...

6878

1.518-3 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1996 -Altera a legislação que rege o Salário-Educação, e dá outras providências. Publicada
no DO de 13 de dezembro de 1996...

6879

1.522-2 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1996 - Altera dispositivos das Lei nss 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 8,460, de 17 de
setembro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e dá outras
providências. Publicada no DO de 13 de dezembro de 1996...

6883

1.523-2 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1996 - Altera dispositivos das Leis nss 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências. Publicada no DO de 13 de dezembro de 1996... ...

6890

1.524-2 - Medida Provisória de 12 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre a
extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências. Publicada no DO
de 13 de dezembro de 1996

6896

1.463-8 - Medida Provisória de 19 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre o
reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social, altera
alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para os servidores inativos da União. Publicada no DO de 20 de
dezembro de 1996...

6897

1.464-16 - Medida Provisória de 19 de dezembro de 1996 - Acrescenta
parágrafo ao art. 75 da Lei ns 4.728, de 14 de julho de 1965. Publicada
no DO de 20 de dezembro de 1996... .

6899
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1.465-10 - Medida Provisória de 19 de dezembro de 1996 -Acrescenta § 52
ao art. 42 da Lei u!! 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras
providências. Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996...................
1.466-8 - Medida Provisória de 19 de dezembro de 1996 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos
Financeiros da União, recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário até o limite de R$ 8.000.000.000,00, para os
fins que especifica. Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996...
1.469-13 - Medida Provisória de 19 de dezembro de 1996 - Autoriza a
utilização de recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), em favor
da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrás), e dá outras
providências. Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996...................
1.470-14 - Medida Provisória de 19 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre a
responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas
aos regimes de que tratam a Lei n!! 6.024, de 13 de março de 1974, e o
Decreto-Lei n!! 2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização das empresas de auditoria
contábil ou dos auditores contábeis independentes; sobre privatízação
de instituições cujas ações sejam desapropriadas, na forma do Decreto-Lei n!! 2.321, de 1987, e dá outras providências. Publicada no DO de
20 de dezembro de 1996.................................
1.473-26 - Medida Provisória de 19 de dezembro de 1996 - Dá nova
redação a dispositivos da Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências. Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996...................
1.475-22 - Medida Provisória de 19 de dezembro de 1996 -Altera as Leis
nss 8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências. Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996.......
1.477-31 - Medida Provisória de 19 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre o
valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências.
Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996.
1.478-19 - Medida Provisória de 19 de dezembro de 1996 - Dá nova
redação aos arts. 9!! da Lei n!! 8.036, de 11 de maio de 1990, e 2!! da Lei
n!! 8.844, de 20 de janeiro de 1994. Publicada noDO de 20 de dezembro
de 1996.
1.479-23 - Media Provisória de 19 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre o
pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das
empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras
providências. Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996..
1.480-25 - Medida Provisória de 19 de dezembro de 1996 - Altera dispositivos das Leis nvs 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de
julho de 1994, para instituir os décimos incorporados, e dá outras
providências. Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996...
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1.481-44 - Medida Provisória de 19 de dezembro de 1996 -Altera a Lei n2
8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Publicada no
DO de 20 de dezembro de 1996.

6929

1.482-31 - Medida Provisória de 19 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre
as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo dos Poderes da União, das autarquias e das
fundações públicas, e dá outras providências. Publicada no DO de 20
de dezembro de 1996
\..........................................

6940

1.512-5 - Medida Provisória de 19 de dezembro de 1996 - Dá nova redação
ao art. 2" da Lei n!! 9.138, de 29 de novembro de 1995, que dispõe sobre
o crédito rural. Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996.

6942

1.520-3 - Medida Provisória de 19 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre a
novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS); altera o Decreto-Lei n 2 2.406, de 5 de
janeiro de 1988, e as Lei nss 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de
1990, 5 de dezembro de 1990, e 28 de julho de 1993, respectivamente;
e dá outras providências. Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996.
1.530-1 - Medida Provisória de 19 de dezembro de 1996 - Institui o
Programa de Desligamento Voluntário de servidores civis do Poder
Executivo Federal e dá outras providências. Publicada no DO de 20 de
dezembro de 1996
,..,""',." .."....................
1.531.1 - Medida Provisória de 31 de dezembro de 1996 - Dá nova redação
aos arts. 24, 26 e 57 da Lei n 2 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI,da Constituição, institui normas para
licitação e contratos da Administração Pública, e ao art. 15 da Lei n 2
8.987. de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Publicada no DO de
2 de janeiro de 1997
,.,"""', , ,"',.,"',..................................

6943

6954

6963

DECRETOS LEGISLATIVOS
114 -

115 -

Decreto Legislativo de 3 de dezembro de 1996 - Aprova o texto do
Acordo sobre Facilitação de Atividades Empresariais; celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Argentina, em Brasília, em 15 de fevereiro de 1996. Publicado no DO
de 4 de dezembro de 1996
""
".........

6965

Decreto Legistativo de 3 de dezembro de 1996 - Aprova o texto do
Acordo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Instituto Latino Americano das Nações Unidas para a
Prevenção do Crime e o Tratamento do Criminoso (Ilanud), assinado
em São José, Costa Rica, em 3D de novembro de 1989. Publicado naDO
de 4 de dezembro de 1996.

6966

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 12, t, 1, p. 7019-7042, dez. 1996

7038
116 -

Decreto Legislativo de 3 de dezembro de 1996 - Aprova o texto do
Protocolo de Integração Educacional, Revalidação de Diplomas, Certificados, Títulos e de Reconhecimento de Estudos de Nível Médio Técnico, negociado no âmbito da Reunião dos Ministros de Educação dos
Quatro Países do Mercosul, na Cidade de Assunção, em 28 de julho de
1995. Publicado no DO de 4 de dezembro de 1996.

117 -

Decreto Legislativo de 3 de dezembro de 1996 - Aprova o texto do
Acordo Relativo à Isenção de Vistos, celebrado entre o Governo da

6967

República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa,
em Brasília, em 15 de abril de 1996. Publicado noDO de 4 de dezembro

de 1996.
118 -

6968

Decreto Legislativo de 4 de dezembro de 1996 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Cidade Verde de Teresina Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de Teresina, Estado do Piauí. Publicado no DO de 5 de

dezembro de 1996.
Decreto Legislativo de 4 de dezembro de 1996 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Serrinha FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Corumbá
de Goiás, Estado de Goiás.... Publicado no DO de 5 de dezembro de 1996.
120 - Decreto Legislativo de 4 de dezembro de 1996 - Aprova o ato que
renova a concessão da Rádio Ceres Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Não-Me-Toque,
Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 5 de dezembro de

6969

119 -

6969

1996.

6970

121 -

Decreto Legislativo de 4 de dezembro de 1996 - Aprova o ato que
renova a concessão da TV Gazeta de Alagoas Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na Cidade de Maceió, Estado
de Alagoas. Publicado naDO de 5 de dezembro de 1996........................

6971

122 -

Decreto Legislativo de 4 de dezembro de 1996 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Sociedade Rádio Carij6s Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais. Publicado no
DO de 5 de dezembro de 1996...

6971

Decreto Legislativo de 4 de dezembro de 1996 - Aprova o ato que
renova a concessão da Fundação Cásper Líbero para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo. Publicado no DO de 5 de dezembro de 1996...

6972

Decreto Legislativo de 4 de dezembro de 1996 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Progresso de Juazeiro S.A., atual
Rádio Progresso de Juazeiro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Juazeiro do Norte, Estado do
Ceará. Publicado no DO de 5 de dezembro de 1996...

6973

123 -

124 -
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125 -

126 -

127 -

128 -

129 -

Decreto Legislativo de 4 de dezembro de 1996 - Aprova o ato que
renova a concessão da Rádio Xavantes de Jaciara Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de .Iaciara,
Estado de Mato Grosso. Publicado no DO de 5 de dezembro de 1996...

6973

Decreto Legislativo de 4 de dezembro de 1996 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Mundo Jovem Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade
do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 5 de dezembro de 1996...

6974

Decreto Legislativo de 4 de dezembro de 1996 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio da Paraíba Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Campina Grande, Estado da Paraíba. Publicado no DO de 5 de dezembro de 1996...

6975

Decreto Legislativo de 13 de dezembro de 1996 - Aprova o texto do
Acordo para Isenção de Impostos Relativos à Implementação do Projeto
do Gasoduto Brasil-Bolívia, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia, em Brasília,
em 5 de agosto de 1996. Publicado no DO de 16 de dezembro de 1996.

6975

Decreto Legislativo de 17 de dezembro de 1996 - Aprova as contas
do Presidente da República, relativas ao exercício financeiro de 1994.
Publicado no DO de 18 de dezembro de 1996..........................................

6976

RESOLUÇÕES
90 -

91 -

92 -

Resolução de 5 de dezembro de 1996 - Autoriza a República Federativa do Brasil a conceder garantia à Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD), referente à contratação de operação de crédito externo junto
àNipponAmazonAluminium Co. Ltda., no valor equivalente a até US$
200,000,000.00. (duzentos milhões de dólares norte-americanos), destinado ao financiamento parcial do Projeto Alunorte. Publicada no DO
de 6 de dezembro de 1996...

6977

Resolução de 11 de dezembro de 1996 - Autoriza o Estado do Rio
Grande do Sul a prestar garantia à União, conforme Protocolo de
Intenções firmado com o Banco do Brasil S.A., objetivando a aplicação
de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para o financiamento de programas de geração de emprego e renda no segmento
informal da economia. Publicada no DO de 12 de dezembro de 1996...

6978

Resolução de 11 de dezembro de 1996 - Autoriza o Estado de Mato
Grosso do Sul a elevar temporariamente os limites fixados no art. 42 ,
incisos I e 11, da Resolução nl! 69, de 1995, do Senado Federal, de modo
a permitir a emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
Mato Grosso do Sul (LFTMS), cujos recursos serão destinados ao giro
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93 -

de sua dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1997. Publicada no DO de 12 de dezembro de 1996...

6980

Resolução de 11 de dezembro de 1996 - Autoriza o Estado de Minas
Gerais a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFTMG), destinando-se os recursos ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no primeiro
semestre de 1997. Publicada no DO de 12 de dezembro de 1996...........

6982

94 r: Resolução de 13 de dezembro de 1996 - Autoriza o Município de São
José do Rio Pardo (SP) a contratar operação de créditojunto ao Instituto
Municipal de Previdência (lMP). no valor de R$ 1.800.000,00 (um
milhão e oitocentos mil reais). Publicada no DO de 13 de dezembro de

1996....
95 96 -

97 -

Resolução de 13 de dezembro de 1996 - Fixa alíquota para cobrança
do ICMS. Publicada no DO de 13 de dezembro de 1996...
Resolução de 13 de dezembro de 1996 - Autoriza o Estado do Tocantins a contratar operação de crédito junto ao The Export-Import Bank
of Japan, no valor de US$ 48,000,000.00 (quarenta e oito milhões de
dólares norte-americanos), cujos recursos serão destinados ao co-financiamento do Programa de-Gerenciamento da Malha Rodoviária Estadual. Publicada no DO de 13 de dezembro de 1996...
Resolução de 16 de dezembro de 1996 - Autoriza o Estado de Minas
Gerais a contratar operação de crédito junto à Companhia Vale do Rio
Doce S.A., no valor de R$ 8.810.371,00 (oito milhões, oitocentos e dez
mil, trezentos e setenta eum reais). Publicada no DO de 17 de dezembro

6984
6985

6986

de 1996...

6988

98 -

Resolução de 19 de dezembro de 1996 - Autoriza o Estado do Pará a
contratar operação de crédito sob o amparo do "Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados». Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996...

6989

99 -

Resolução de 19 de dezembro de 1996 - Autoriza o Estado de Minas
Gerais a contratar operação de crédito sob o amparo do "Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados,»
Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996...

6991

Resolução de 19 de dezembro de 1996 - Autoriza o Estado de São
Paulo a contratar operação de crédito sob o amparo do "Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo d:1S Estados».
Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996...

6993

Resolução de 19 de dezembro de 1996 -Autoriza o Estado do Espírito
Santo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito
Santo (LFTES), cujos recursos serão destinados ao giro da dívida
mobiliária do Estado, vencfvel no primeiro semestre de 1997. Publicada
no DO de 20 de dezembro de 1996...

6994

100 -

101 -
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102 -

Resolução de 19 de dezembro de 1996 - Autoriza o Estado de Goiás
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás (LFTGO),
cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado,
vencível no primeiro semestre de 1997. Publicada no DO de 20 de
dezembro de 1996 ..,
103 - Resolução de 19 de dezembro de 1996 - Autoriza o Estado do
Maranhão a contratar operações de crédito sob o amparo do «Programa
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos
Estados." Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996
104 - Resolução de 19 de dezembro de 1996 - Autoriza o Estado do Rio
Grande do Sul a contratar operação de crédito sob o amparo do "Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos
Estados». Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996
105 -

106 -

107 -

108 -

6996

6997

6999

Resolução de 19 de dezembro de 1996 - Autoriza a Prefeitura
Municipal de Campinas (SP) a contratar operação de crédito externo
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de
US$ 19,800,000.00 (dezenove milhões e oitocentos mil dólares norteamericanos), equivalentes a R$ 20.021.760,00 (vinte milhões, vinte e
um mil, setecentos e sessenta reais), cotados em 31 de julho de 1996,
cujos recursos serão destinados ao Programa de Combate às Enchentes
de Campinas (Prccen). Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996..

7001

Resolução de 19 de dezembro de 1996 - Autoriza o Estado de
Pernambuco a contratar operação de crédito sob o amparo do «Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos
Estados». Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996

7003

Resolução de 19 de dezembro de 1996 - Autoriza o Estado de Mato
Grosso do Sul a contratar operação de crédito sob o amparo do "Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos
Estados». Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996

7004

Resolução de 19 de dezembro de 1996 -Autoriza o Estado de Sergipe
a contratar operação de crédito sob o amparo do "Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados». Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996

7006

Resolução de 19 de dezembro de 1996 - Autoriza o Estado do Piauí
a contratar operação de crédito sob o amparo do "Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados». Publicada no DO de 20 de dezembro de 1996
:.........
110 - Resolução de 19 de dezembro de 1996 - Autoriza o Estado do Rio de
Janeiro a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de
Janeiro (LFTRJ), cujos recursos serão destinados ao giro da dívida
mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1997. Publicada
no DO de 20 de dezembro de 1996
,...........................

109 -

7008

7009
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111 -

Resolução de 19 de dezembro de 1996 - Autoriza a Prefeitura
Municipal de Jundiaí (SP) a conceder garantia para que o Departamento de Águas e Esgotos (DAE), possa contratar operação de crédito junto
à Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa Pró-Saneamento,
no valor de R$ 7.654.071,13 (sete milhões, seiscentos e cinqüenta e
quatro mil, setenta e um reais e treze centavos), destinada à conclusão
da 2l! fase da barragem do Rio Jundiaí-Mirim. Publicada no DO de 20
de dezembro de 1996..................................................................................

7011

RETIFICAÇÕES

LEI
9.317 - Lei de 5 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre o regime tributário
das microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e dá outras providências. Publicada no DO de 6 de dezembro de 1996....................................
Retificada no DO de 30 de dezembro de 1996..................................

6419
7015

MEDIDAS PROVISÓRIAS
1,536 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 - Reduz o Imposto
de Importação para os produtos que especifica e dá outras providências.
Publicada no DO de 18 de dezembro de 1996..........................................
Retificada no DO de 20 de dezembro de 1996..................................

6727
7016

1.544 - Medida Provisória de 18 de dezembro de 1996 -Cria a Gratificação
de Condição Especial de Trabalho (GCET) para os servidores militares
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Lei n'19.401, de 20 de dezembro de 1996....................................

6579
6583

Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios
Lei n!l 9.420, de 24 de dezembro de 1996....................................................

6601

Tribunal de Contas da União
Lei nU 9.382, de 18 de dezembro de 1996......................

6522

CRÉDITOS ADICIONAIS
Ministério da Justiça
Lei nl! 9.419, de 24 de dezembro de 1996

..

6600
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70fi4
CRIME

Código Penal- Parte Especial; Decreto-Lei n\! 2.848/40, alteração
Lei n" 9.426, de 24 de dezembro de 1996

6627

Prevenção; Acordo de Cooperação; Brasil e Instituto Latino-Americano
das Nações Unidas
Decreto Legislativo n'! 115, de 4 de dezembro de 1996.............

6966

D
DÉCIMOS

Criação; Servidor público civil; Remuneração; Leis n!1s 8.112/90 e
8.911/94, alteração
Medida Provisória n'! 1.480-25, de 19 de dezembro de 1996.....................

6921

DESAPROPRIAÇÁO

Imóvel; Reforma agrária; Procedimento, rito sumário; Lei Complementar n!! 76/93, alteração
Lei Complementar nº 88, de 23 de dezembro de 1996

6415

DIESEL ver ÓLEO DIESEL

Estado de Goiás; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n!.' 102, de 20 de dezembro de 1996............................................

6996

Estado de Mato Grosso do Sul; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n!.' 92, de 12 de dezembro de 1996..............................................

6980

Estado de Minas Gerais; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n" 93, de 12 de dezembro de 1996....................................

6982

Estado do Espírito Santo; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n!.' 101, de 20 de dezembro de 1996............................................

6994

Estado do Rio de Janeiro; Letra Financeira do Tesouro, emissão
Resolução n!!110, de 20 de dezembro de 1996....................

7009

DíVIDA PúBLICA MOBILIÁRIA

Consolidação, assunção, refinanciamento, critérios; União Federal
Medida Provisória n!.' 1.560, de 19 de dezembro de 1996..........................

6856

Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados;
União Federal
Medida Provisória n!! 1.560, de 19 de dezembro de 1996..........................

6856
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7055

E
EDUCAÇÃO

Diretrizes e bases
Lei ni! 9.394, de 20 de dezembro de 1996............

6544

Mercosul; Protocolo de Integração
Decreto Legislativo n!! 116, de 4 de dezembro de 1996.

6967

EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Regime Tributário, normas
Lei n" 9.317, de 5 de dezembrc de 1996

Publicada no DO de 6 de dezembro de 1996..............................................
Retificada no DO de 30 de dezembro de 1996............................................
EMPRESA ESTATAL
Orçamento de Investimento; Crédito especial
Lei ni! 9.348, de 12 de dezembro de 1996....................................................
Orçamento de investimento; Crédito suplementar
Lei nº 9.329, de 10 de dezembro de 1996....................................................
Lei n" 9.351, de 12 de dezembro de 1996....................................................

6919
7015

6467
6450
6469

EMPRÉSTIMO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
ENCARGO FINANCEIRO
Administração pública; Entidade, extinção, dissolução; Lei n" 8.931/94,
alteração
Medida Provisória n!! 1.541, de 18 de dezembro de 1996
Crédito rural; Subvenção; Lei n 9 9.138/95, alteração
Medida Provisória n!! 1.512-5, de 19 de dezembro de 1996.
ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO
Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei n!!9.337, de 12 de dezembro de 1996................................
Lei n!!9.384, de 18 de dezembro de 1996....................................................
Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
Medida Provisória n!! 1.466-8, de 19 de dezembro de 1996......................
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei u" 9.338, de 12 de dezembro de 1996....................................................
Lei n!!9.380, de 17 de dezembro de 1996....................................................

6749
6942

6458
6524
6901
6458
6520

ENERGIA ELÉTRICA ver SERVIÇO PúBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA
ENTIDADE DE FINS FILANTRÓPICOS

Recadastramento; Conselho Nacional de Assistência Social CCNAS)
Lei n!! 9.429, de 26 de dezembro de 1996....................................................

6645
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7056
ENTIDADE DE FINS FILANTRÓPICOS ver CERTIFICADO DE ENTIDADES DE FINS FILANTRÓPICOS
EQUIPAMENTOS
Aquisição; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), isenção
Medida Provisória n'1 1.508-12, de 12 de dezembro de 1996.....................

6875

EQUIVALt:NCIA SALARIAL
Prestações, reajuste; Sistema Financeiro da Habitação; Lei n!! 8.100/90,
alteração
Medida Provisória n!!1.520-3, de 19 de dezembro de 1996.......................

6943

ESTADO DE GOIÁS
Letra Financeira do Tesouro (LFTGO). emissão; Dívida mobiliária
Resolução n'l 102, de 20 de dezembro de 1996............................................

6996

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Letra Financeira do Tesouro (LFrMT), emissão; Dívida mobiliária
Resolução n" 92, de 12 de dezembro de 1996..............................................

6980

Operação financeira; empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados
Resolução n~ 107, de 20 de dezembro de 1996............................................

7004

ESTADO DE MINAS GERAIS
Letra Financeira do Tesouro (LFI'MG), emissão; Dívída mobiliária
Resolução n~ 9.1, de 12 de dezembro de 1996..............................................

6982

Operação financeira; Empréstimo interno
Resolução n!! 97, de 17 de dezembro de 1996..............................................

6988

Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados
Resolução n" 99, de 20 de dezembro de 1996

6991

ESTADO DE PERNAMBUCO
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados
Resolução n~ 106, de 20 de dezembro de 1996..........

7003

ESTADO DE SÃO PAULO
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados
Resolução n~ 100, de 20 de dezembro de 1996............................................
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6993

7057
ESTADO DE SERGIPE
Operação fmanceira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados
Resolução n!.! 108, de 20 de dezembro de 1996...........................................

7006

ESTADO DE TOCANTINS

Operação financeira; Empréstimo externo; Programa de Gerenciamento
da Malha Rodoviária Estadual
Resolução n l? 96, de 16 de dezembro de 1996.............................................

6986

ESTADO DO EspíRITO SANTO
Letra Financeira do Tesouro (LFTES). emissão; Dívida mobiliária
Resolução n!.' 101, de 20 de dezembro de 1996...........................................

6994

ESTADO DO MARANHÃo
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados
Resolução nº 103, de 20 de dezembro de 1996...........................................

6997

ESTADO DO pf'RA
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados
Resolução nº 98, de 20 de dezembro de 1996.............................................

6989

ESTADO DO PIAUí
Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados
Resolução nº 109, de 20 de dezembro de 1996...........................................

7008

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Letra Financeira do Tesouro (LFTRJ), emissão; Dívida mobiliária
Resolução n!!110, de 20 de dezembro de 1996...........................................

7009

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Garantia; Empréstimo interno; Fundo de Amparo ao Trabalhador; Programas de geração de emprego
Resolução n!! 91, de 12 de dezembro de 1996.............................................

6978

Operação financeira; Empréstimo interno; Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados
Resolução nº 104, de 20 de dezembro de 1996...........................................

6999

ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS
Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei nº 9.350, de 12 de dezembro de 1996....................................................

6468
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7058
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei n'! 9.342, de 12 de dezembro de 1996..
Lei n'! 9.352, de 12 de dezembro de 1996

6462
6470

Orçamento da União; Crédito suplementar
Lei nO! 9.353, de 12 de dezembro de 1996

6470

EX-COMBATENTE

Auxílio-Funeral
Medida Provisória n'! 1.544, de 18 de dezembro de 1996

Publicada no DO de 19 de dezembro de 1996.............................................
Retificada no DO de 30 de dezembro de 1996

6764
7016

F
FERIADO

Normas; Lei n9 9.093/95, alteração
Lei n" 9.335, de 10 de dezembro de 1996

6456

FLORESTA ver ÁREA FLORESTAL
FLORESTA ver também CÓDIGO FLORESTAL
FORÇAS ARMADAS

Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação
Medida Provisória n 2 1.544, de 18 de dezembro de 1996
Publicado no DO de 19 de dezembro de 1996.............................................

Retificada no DO de 30 de dezembro de 1996

6764
7016

Militar; Remuneração; Isonomia de Vencimentos; Lei n2 8.237/91, alteração
Lei n!! 9.367, de 16 de dezembro de 1996

6500

Servidor, remuneração; Lei nl!8.237/91, alteração
Medida Provisória n'! 1.544, de 18 de dezembro de 1996

Publicada no DO de 19 de dezembro de 1996.............................................
Retificada no DO de 30 de dezembro de 1996............................................

6764
7016

FUNÇÃO GRATIFICADA

Quantitativo; Administração pública
Medida Provisória n!! 1.543, de 18 de dezembro de 1996..........................

6761

Instituições Federais de Ensino Superior; Centros Federais de Educação
Tecnológica
Medida Provisória n!! 1.534, de 18 de dezembro de 1996..........................

6708
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7059
FUNDAÇÃO CÁSPER LÍBERO, SÃO PAULO (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n" 123, de 5 de dezembro de 1996

.

6972

Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), pagamento de dívidas; Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS)
Lei n!! 9.364, de 16 de dezembro de 1996............

6485

FUNDAÇÃO REDE FERROVlÃRIA DE SEGURIDADE SOCIAL (REFER)

FUNDO DA MARINHA MERCANTE (FMM)
Legislação, alteração
Medida Provisória n!.! 1.551, de 18 de dezembro de 1996

6827

Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de LongoPrazo (TJLP)
9.365, de 16 de dezembro de 1996....................................................

6490

Recursos, utilização; Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
(Llcydbrás)
Medida Provisória n'! 1.469-13, de 19 de dezembro de 1996....................

6902

Lei

n'2

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT)
Legislação, alteração; Lei nl! 8.019/90, alteração
Medida Provisória n" 1.475-22, de 19 de dezembro de 1996....................

6911

Operação financeira; Empréstimo interno; Programas de geração de
emprego; Estado do Rio Grande do Sul, garantia
Resolução n'! 91, de 12 de dezembro de 1996

6978

Recursos, locação; Sistema Único de Saúde (SUB)
Lei n" 9.322, de 5 de dezembro de 1996

6441

o..

Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
,.........

Lei n'l 9.365, de 16 de dezembro de 1996

6490

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS)
Banco Central do Brasil; Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio
Ambiente, gestão, transferência; Decreto-Lei ns 2.406/88, alteração
Medida Provisória n!.! 1.520-3, de 19 de dezembro de 1996......................

6943

Financiamento; Legislação
Medida Provisória n" 1.520-3, de 19 de dezembro de 19f16
Medida Provisória n!.! 1.545, de 18 de dezembro de 1996

6943
6770

FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL (FESR)
Funcionamento; Legislação
Medida Provisória n!.! 1.545, de 18 de dezembro de 1996

6770
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7060
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
Débito; Dívida ativa, inscrição; Lei n2 8.844/94, alteração
Medida Provisória n!! 1.478-19, de 19 de dezembro de 1996.........

6918

Normas; Lei n" 8.036/90, alteração
Medida Provisória n!.' 1.478-19, de 19 de dezembro de 1996.....................

6918

FUNDO DE INVESTIMENTOS DA AMAZÔNIA (FINAM)
Incentivos fiscais, normas
Medida Provisória n!!.1.561, de 19 de dezembro de 1996

.

6861

Incentivos fiscais, normas
Medida Provisória n!.' 1.562, de 19 de dezembro de 1996..........................

6864

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE (FINOR)

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Normas; Disposições Constitucionais Transitórias
Lei n'.! 9.424, de 24 de dezembro de 1996

.

6614

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PISIPASEP
Recursos; Remuneração; Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
Lei nº 9.365, de 16 de dezembro de 1996

6490

FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO (FUNRES)
Incentivos fiscais, normas
Medida Provisória nU 1.562, de 19 de dezembro de 1996..........................

6864

FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
(FUNTREDE)
Funcionamento; Legislação
Medida Provisória nU 1.545, de 18 de dezembro de 1996

.

6770

FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Usinas Nucleoelétricas; Custos excedentes de construção, absorção
Lei n' 9.358, de 12 de dezembro de 1996
CoI. Leis Rep. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 7043-7087, dez. 1996

6475

7061

G
GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS ESPORTES
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n' 9.344, de 12 de dezembro de 1996....................................................
Lei n' 9.388, de 19 de dezembro de 1996....................................................

6463
6527

Orçamentos da União; Crédito suplementar
Lei n!! 9.389, de 19 de dezembrode 1996....................................................

6528

GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET)

Criação; Militar;Forças Armadas
Medida Provisória n" 1.544, de 18 de dezembro de 1996

Publicada no DO de 19 de dezembro de 1996
•...................
Retificada no DO de 30 de dezembro de 1996............................................

6764
7016

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO

Criação; Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária
Medida Provisória n'2 1.547, 'de 18 de dezembro de 1996

6776

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO
VÔO
Criação; Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (Dacta)
Medida Provisória ui!1.547, de 18 de dezembro de 1996

6776

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE (GDPl
Criação; Atividade de financiamento, controle, orçamento e planejamento
Medida Provisória n!! 1.548, de 18 de dezembro de 1996

6779

GRUPO-DEFESA AÉREA E CONTROLE DO TRÃFEGO AÉREO mACTA)
Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, criação
Medida Provisória ni.! 1.547, de 18 de dezembro de 1996

6776

I
IMÔVEL
Interesse social; Reforma agrária; Procedimento, rito sumário; Lei Complementar n 2 76/93, alteração
Lei Complementar n!! 88, de 23 de dezembro de 1996...............................

6415
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7062
IMPOSTO DE CIRCULAçÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇO (ICMS)
Alíquota, fixação
Resolução n'! 95, de 16 de dezembro de 1996

6985

.

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

Isenção; Informática, bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Lei n" 9.359, de 12 de dezembro de 1996..

6477

Redução
Medida Provisória n'! 1.536, de 18 de dezembro de 1996

Publicada no DO de 19 de dezembro de 1996..
Retificado no DO de 20 de dezembro de 1996.

6727
7016

IMPOSTO DE RENDA

Beneficiários residentes no exterior
Medida Provisória n'.! 1.563, de 31 de dezembro de 1996..........................

6869

Q

Dedução; Projeto cultural; Atividade audiovisual; Lei n 8.685/93, alteração
Lei n!l9.323, de 5 de dezembro de 1996......................................

6444

Incentivo fiscal; Pessoa jurídica
Medida Provisória nl! 1.559, de 19 de dezembro de 1996..........................

6854

Legislação, alteração
Medida Provisória nº1.5DG-7, de 12 de dezembro de 1996.......................
Medida Provisória nº 1.559, de 19 de dezembro de 1996.......

6871
6854

Pessoa jurídica, normas
Lei n" 9.430, de 27 de dezembro de 1996.....................................

6646

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Comprovação de regularidade do recolhimento, dispensa; Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)
Lei nº 9.321, de 5 de dezembro de 1996.

6441

Normas; Títulos da Dívida Agrária
Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996.

6532

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Crédito presumido
Lei nº 9.363, de 13 de dezembro de 1996
Informática; Bens de; Tribunal Superior Eleitoral
Lei nº 9.359, de 12 de dezembro de 1996

6482

..
.
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6477

7063
Isenção
Equipamento; Máquina; Aparelho; Instrumento
Medida Provisória n" 1.508-12, de 12 de dezembro de 1996............

6875

INCENTIVO FISCAL
Desenvolvimento regional, legislação
Medida Provisória nl! 1.532, de 18 de dezembro de 1996
Fundos de Investimentos Regionais; Imposto de Renda; Legislação ambiental
Medida Provisória n'l 1.562, de 19 de dezembro de 1996
Imposto de Renda; Pessoa Jurídica
Medida Provisória na 1.506-7, de 12 de dezembro de 1996......................

6695

6864
6871

INFORMÁTICA
Bens de; Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), isenção; Imposto
de Importação, isenção; Tribunal Superior Eleitoral
Lei n" 9.359, de 12 de dezembro de 1996..............................

6477

INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR
Cargo em comissão; Função gratificada; Quantitativo
Medida Provisória n!!1.534, de 18 de dezembro de 1996

6706

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Dirigente; Responsabilidade solidária
Medida Provisória n!!1.470-14, de 19 de dezembro de 1996....................

6904

Privatização
Medida Provisória n" 1.556, de 18 de dezembro de 1996.........................

6843

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DAS NAÇÕES UNIDAS
Acordo de Cooperação para a Prevenção do Crime e o Tratamento do
Criminoso (Ilanud); Texto, aprovação
Decreto Legislativo n!!115; de 4 de dezembro de 1996..............................

6966

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA (lMP)
Operação financeira; Empréstimo interno; Município de São José do Rio
Pardo (SP)
Resolução n!!94, de 13 de dezembro de 1996...............................

6984

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
(lNCRA)
Orçamento; Crédito extraordinário
Lei n!! 9.361, de 13 de dezembro de 1996

.
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7064
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
Contribuição social, isenção, anulação; Certificado de Entidades de Fins
Filantrópicos
Lei nº 9.429, de 26 de dezembro de 1996

6645

Créditos, extinção
Medida Provisória n e 1.533, de 18 de dezembro de 1996..........................

6705

Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), pagamento de dívidas; Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social (Refer)
Lei n" 9.364, de 16 de dezembro de 1996

6485

INSTRUMENTO ver EQUlPAMENTOS
INTERESSE PúBLICO
Contrato por tempo determinado; Serviço público; Lei n 2 8.745/93, alteração
Medida Provisória nº 1.554, de 18 de dezembro de 1996..........................

6839

IPI ver IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
ISONOMIA SALARIAL
Servidor público civil
Lei nº 9.367, de 16 de dezembro de 1996

"

".....

6500

_

6452

ITAIPU
Pagamento de débito; Tesouro Nacional
Lei n" 9.331, de 10 de dezembro de 1996

"

"

J
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n' 9.387, de 19 de dezembro de 1996

6526

JUSTIÇA DO TRABALHO
Orçamento Fiscal da União; Crédito Suplementar

Lei nº 9.319, de 5 de dezembro de 1996

6439

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei nº 9.387, de 19 de dezembro de 1996..................

6526

JUSTIÇA ELEITORAL
Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei nº 9.386, de 18 de dezembro de 1996

".............................
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6526

7065

L
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL

Normas
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996....................................................

6646

LEI DOS QUINTOS

Extinção; Servidor público civil; Décimos, criação; Leis nss 8.112190 e
8.911/94, alteração
Medida Provisória nº 1.480-25, de 19 de dezembro de 1996....................

6921

LETRA FINANCEIRA DO TESOURO

Emissão
Dívida mobiliária
Estado de Goiás
Resolução nº 102, de 20 de dezembro de 1996...................................

6996

Estado de Mato Grosso do Sul

Resoluçãon'2 92, de 12 de dezembro de 1996.............................................

6980

Estado de Minas Gerais
Resolução nl! 93, de 12 de dezembro de 1996.............................................

6982

Estado do Espírito Santo
Resolução n!!101, de 20 de dezembro de 1996...........................................

6994

Estado do Rio de janeiro
Resolução n'! 110, de 20 de dezembro de 1996...........................................

7009

LICITAÇÃO

Administração Pública; Lei n9 8.666/93, alteração
Medida Provisória n'! 1.531, de 2 de dezembro de 1996
Medida Provisória n" 1.531-1, de 31 de dezembro de 1996......................

6693
6963

M
MÁQUINA ver EQUIPAMENTOS
MENSALIDADE ESCOLAR

Valor total anual
Medida Provisória n!! 1.477-31, de 19 de dezembro de 1996....................

6912

MERCADO DE CAPITAIS

Normas; Lei n 2 4.728165, alteração
Medida Provisória n!!1.464-16, de 19 de dezembro de 1996....................

6899
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7066
MERCOSUL
Protocolo de Integração Educacional, Revalidação de Diplomas, Certificados, Títulos e de Reconhecimento de Estudos de Nível Médio Técnico;
Texto, aprovação
Decreto Legislativo n~ 116, de 4 de dezembro de 1996...............................

6967

MICROEMPRESA
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), recolhimento, prazo
Medida Provisória n'!.1.508-12, de 12 de dezembro de 1996....

6875

Regime Tributário, normas
Lei n'!. 9.317, de 5 de dezembro de 1996
Publicada no DO de 6 de dezembro de 1996...............
Retificada no DO de 30 de dezembro de 1996 .

6419
7015

MILITAR
Estatuto, normas; Lei uI! 6.880/80, alteração
Medida Provisória nº 1.544, de 18 de dezembro de 1996
Publicada no DO de 19 de dezembro de 1996.............................................
Retificada no DO de 30 de dezembro de 1996............................................

6764
7016

Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), criação; Forças
Armadas
Medida Provisória nº 1.544, de 18 de dezembro de 1996
Publicada no DO de 19 de dezembro de 1996.............................................
Retificada no DO de 30 de dezembro de 1996............................................

6764
7016

Remuneração; Forças Armadas; Lei n!! 8.237/91, alteração
Medida Provisória nº 1.544, de 18 de dezembro de 1996..........................

6764

Remuneração; Isonomia de vencimentos; Forças Armadas; Lei n 2
8.237/91, alteração
Lei nº 9.367, de 16 de dezembro de 1996

6500

Servidor, remuneração; Forças Armadas; Lei ns 8.237/91, alteração
Medida Provisória nº 1.544, de 18 de dezembro de 1996
Publicada no DO de 19 de dezembro de 1996.............................................
Retificada no DO de 30 de dezembro de 1996

6764
7016

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei nº 9.330, de 10 de dezembro de 1996........
Lei nº 9.334, de 10 de dezembro de 1996....................

6451
6455

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei nº 9.326, de 9 de dezembro de 1996............
Lei n" 9.341, de 12 de dezembro de 1996...................
Lei ne 9.349, de 12 de dezembro de 1996....................................................

6447
6461
6467
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7067
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA
Gratificação de desempenho de atividade de Fiscalização, criação
Medida Provisória n" 1.547, de 18 de dezembro de 1996

6776

Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei nl!. 9.390, de 19 de dezembro de 1996....................................................
Lei n' 9.407, de 20 de dezembro de 1996....................................................
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei n'! 9.336, de 11 de dezembro de 1996......................................

6529

6589
6457

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei nº 9.408, de 20 de dezembro de 1996
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei nl! 9.369, de 17 de dezembro de 1996
Lei n!.' 9.372, de 17 de dezembro de 1996

.

6590
6511
6513

.
.

MINISTÉRIO DA CULTURA
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n!! 9.399, de 20 de dezembro de 1996

.

6582

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei n!! 9.356, de 12 de dezembro de 1996
Lei n!! 9.357, de 12 de dezembro de 1996..................
Lei n" 9.373, de 17 de dezembro de 1996...............

.
.
.

8473
6474
6514

Orçamentos da União; Crédito suplementar
Lei n" 9.389, de 19 de dezembro de 1996

.
..

.

6528

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
Orçamento da Seguridade Social; Crédito especial
Lei n" 9.376, de 17 de dezembro de 1996....................................................

6517

Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei n" 9.379, de 17 de dezembro de 1996....................................................
Lei n!! 9.397, de 20 de dezembro de 1996..

6520
6580

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei n!! 9.375, de 17 de dezembro de 1996
Lei n!! 9.383, de 18 de dezembro de 1996.............
Lei n!! 9.412, de 23 de dezembro de 1996....................................

6516
6523
6594

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
9.333, de la de dezembro de 1996....................................................
Lei n~ 9.414, de 23 de dezembro de 1996
Lei n!! 9.418, de 24 de dezembro de 1996...............................................

6454
6596
6599

Lei n!!
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7068
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Cargo em comissão, criação
Lei n'! 9.366, de 16 de dezembro de 1996

6494

Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei n!! 9.377, de 17 de dezembro de 1996

6518

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei n'l 9.374, de 17 de dezembro de 1996

6515

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n' 9.420, de 24 de dezembro de 1996

6601

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Fundo de Compensação de Variações Salariais; Decreto-Lei n Q 2.406/88,
alteração
Medida Provisória n'l 1.520-3, de 19 de dezembro de 1996....................

6943

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei n" 9.410, de 20 de dezembro de 1996.

6592

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n!! 9.420, de 24 de dezembro de 1996..........................

6601

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Orçamento; Crédito suplementar
Lei n!! 9.381, de 18 de dezembro de 1996

.

Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei n!!9.416, de 24 de dezembro de 1996
Orçamento Fiscal; Créditos adicionais
Lei n!! 9.419, de 24 de dezembro de 1996

.

6521
6597

.

6600

MINISTÉRIO DA MARINHA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei n" 9.352, de 12 de dezembro de 1996 '"
Lei n" 9.355, de 12 de dezembro de 1996

6470
6472

Orçamentos da União; Crédito suplementar
Lei n" 9.353, de 12 de dezembro de 1996.....................................

6470

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Orçamento da Seguridade Social; Crédito especial
Lei n!1 9.385, de 18 de dezembro de 1996

6525

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n!! 9.332, de 10 de dezembro de 1996
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7069
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Orçamento da Seguridade Social; Crédito especial
Lei n'.! 9.406, de 20 de dezembro de 1996....................................

6588

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n'.! 9.391, de 19 de dezembro de 1996......
Lei n!.! 9.405, de 20 de dezembro de 1996......

6530
6587

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Orçamentos da União; Crédito suplementar
Lei n'.! 9.354, de 12 de dezembro de 1996

.

6471

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
Lei n'.! 9.347, de 12 de dezembro de 1996....................................................

6466

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
Lei nl! 9.325, de 9 de dezembro de 1996......................................................

6446

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei nl! 9.339, de 12 de dezembro de 1996....................................................

6459

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei nl! 9.355, de 12 de dezembro e 1996......................................................
Lei nl! 9.402, de 20 de dezembro de 1996....................................................

6472
6584

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA
AMAZÕNIA LEGAL
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei nl! 9.403, de 20 de dezembro de 1996.................................
Lei nl! 9.404, de 20 de dezembro de 1996....................................................

6585
6586

Orçamento da Seguridade Social; Crédito extraordinário
Medida Provisória nº 1.552, de 18 de dezembro de 1996

6834

Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei n" 9.396, de 20 de dezembro de 1996.........
Lei nº 9.410, de 20 de dezembro de 1996.............................

6580
6592

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei nl! 9.428, de 26 de dezembro de 1996....................................................

6644

Orçamento Fiscal; Créditos suplementar e especial
Lei nº 9.404, de 20 de dezembro de 1996....................................................

6586
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7070
MINISTÉRIO DO TRABALHO
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n" 9.411, de 20 de dezembro de 1996

6593

.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei n'l 9.408, de 20 de dezembro de 19960.0

.

Orçamento Fiscal; Crédito extraordinário
Medida Provisória n'! 1.555; de 18 de dezembro de 1996...........

6590
6842

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei n':!. 9.320, de 5 de dezembro de 1996........................................

Lei n':!. 9.346, de 12 de dezembro de 1996

6440
6465

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n'! 9.417, de 24 de dezembro de 1996

6598

MINISTÉRIO PÚBLICO
Código de Processo Civil; Inciso IH, art. 82, Lei n Q 5.869/73, alteração
Lei n!! 9.415, de 23 de dezembro de 1996...

6597

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
Orçamento; Crédito suplementar
Lei n!! 9.382, de 18 de dezembro de 1996

6522

.

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei n!! 9.324, de 9 de dezembro de 1996
Lei n" 9.370, de 17 de dezembro de 1996

.
.

6446
6512

MINISTÉRIOS
Organização
Medida Provisória n!! 1.549, de 18 de dezembro de 1996..........................

6782

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (SP)
Empréstimo interno; Instituto Municipal de Previdência (lMP)
Resolução n!! 94, de 13 de dezembro de 1996....

6984

N
NOTA DO TESOURO NACIONAL (NTN)
Emissão; Banco do Brasil S.A.; Aumento de Capital
Medida Provisória n!! 1.553, de 18 de dezembro de 1996..............

6834

Programa Nacional de Desestatização (PND)
Medida Provisória n!! 1.538, de 18 de dezembro de 1996..........................

6738
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NTN ver NOTA DO TESOURO NACIONAL

o
ÓLEO DIESEL
Auxílio pecuniário, concessão
Medida Provisória n" 1.557, de 18 de dezembro de 1996

6850

OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
OPERAÇÃO FINANCEIRA
Empréstimo externo
Companhia Vale do Rio Doce CCVRD); Projeto Alunorte; União
Federal, garantia
Resolução n'.! 90, de 6 de dezembro de 1996.........................

6977

Programa de Combate às Enchentes de Campinas (Procen); Prefeitura
Municipal de Campinas (SP)
Resolução n!! lOS, de 20 de dezembro de 1996...........................................

7001

Programa de Gerenciamento da Malha Rodoviária Estadual; Estado de
Tocantins
Resolução nU 96, de 16 de dezembro de 1996...........

6986

Empréstimo interno
Estado de Minas Gerais
Resolução n!! 97, de 17 de dezembro de 1996

6988

Fundo de Amparo ao Trabalhador; Programas de geração de emprego;
Estado do Rio Grande do Sul, garantia
Resolução n!! 91, de 12 de dezembro de 1996...........

6978

Instituto Municipal de Previdência (IMP); Município de São José do Rio
Pardo (SP)
Resolução n!! 94, de 13 de dezembro de 1996.............................................

6984

Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo
dos Estados
Estado de Mato Grosso do Sul
Resolução n!! 107, de 20 de dezembro de 1996...................................

7004

Estado de Minas Gerais
Resolução n!!99, de 20 de dezembro de 1996.............................................

6991

Estado de Pernambuco
Resolução n" 106, de 20 de dezembro de 1996...........................................

7003

Estado de São Paulo
Resolução n" 100, de 20 de dezembro de 1996...........................................

6993

Col. Leis Rep. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t.1, p. 7043-7087, dez. 1996

7072
Estado de Sergipe
Resolução n~ 108, de 20 de dezembro de 1996

7008

Estado do Maranhão
Resolução n'llD3, de 20 de dezembro e 1996..............................................

6997

Estado do Pará
Resolução n'! 98, de 20 de dezembro de 1996..............................................

6989

Estado do Piauí
Resolução n'l109, de 20 de dezembro de 1996............................................

7008

Estado do Rio Grande do Sul
Resolução n'l104, de 20 de dezembro e 1996..............................................

6999

Programa Pró-Saneamento; Prefeitura Municipal de Jundiaí, garantia
Resolução n'l 111, de 20 de dezembro de 1996............................................

7011

ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n!! 9.413, de 23 de dezembro de 1996

6591

ÓRGÃOS DOS PODERES LEGISLATIVO,JUDICIÁRIO E EXECUTIVO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n!! 9.328, de 10 de dezembro de 1996

6449

ORÇAMENTO
Crédito suplementar
Ministério da Justiça
Lei n!! 9.381, de 18 de dezembro de 1996....

6521

Ministério Público da União
Lei n'9.382, de 18 de dezembro de 1996.......

6522

Senado Federal
Lei n!! 9.382, de 18 de dezembro de 1996....................................................
Tribunal de Contas da União
Lei n" 9.382, de 18 de dezembro de 1996

6522

Elaboração, diretrizes; Exercícios de 1996 e 1997; Leis nss 9.082195 e
9.293/96, alteração
Medida Provisória n!! 1.558, de 18 de dezembro de 1996..........................

6851

6522

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito especial
Ministério da Educação e do Desporto
Lei n!! 9.376, de 17 de dezembro de 1996
Ministério da Previdência e Assistência Social
Lei n" 9.385, de 18 de dezembro de 1996
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6517

6525
W~ti

7073
Ministério da Saúde
Lei n' 9.406, de 20 de dezembro de 1996............................................

6588

Crédito extraordinário
Ministério do Planejamento e Orçamento

Medida Provisória n' 1.552, de 18 de dezembro de 1996..................

6834

Crédito suplementar
Câmara dos Deputados
Lei nO! 9.378, de 17 de dezembro de 1996............................................

6519

Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes
Lei n' 9.344, de 12 de dezembro de 1996............................................
Lei n' 9.388, de 19 de dezembro de 1996............................................

6463
6527

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Lei n" 9.387, de 19 de dezembro de 1996............................................

6526

Justiça do Trabalho
Lei nl! 9.387, de 19 de dezembro de 1996............................................

6526

Ministério da Cultura
Lei u" 9.399, de 20 de dezembro de 1996............................................

6582

Ministério da Previdência e Assistência Social
Lei n' 9.332, de 10 de dezembro de 1996............................................

6453

Ministério da Saúde
Lei n' 9.391, de 19 de dezembro e 1996..............................................
Lei n" 9.405, de 20 de dezembro de 1996............................................
Ministério do Trabalho
Lei n" 9.411, de 20 de dezembro de 1996............................................

6530
6587
6593

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Crédito especial
Braspetro Oil Services Company (Brasoil)
Lei n' 9.400, de 20 de dezembro de 1996
,.....
Empresa Estatal
Lei n" 9.348, de 12 de dezembro de 1996............................................

6583

Crédito suplementar
Caixa Econômica Federal
Lei n" 9.398, de 20 de dezembro de 1996............................................
Companhia Docas do Rio de Janeiro
Lei n!! 9.343, de 12 de dezembro de 1996............................................

6581

Empresas Estatais
Lei u" 9.329, de 10 de dezembro de 1996............................................
Lei n'.! 9.351, de 12 de dezembrode 1996............................................

6467

6463
6450
6469
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7074
ORÇAMENTO FISCAL
Crédito Especial
Encargos Financeiros da União
Lei n!.' 9.337, de 12 de dezembro de 1996
Lei n~ 9.384, de 18 de dezembro de 1996

.
..

6458
6524

.

6468

..

6526

.
.

6451
6455

.
.

6529
6589

..

6590

.
.

6520
6580

Lei nY 9.377, de 17 de dezembro de 1996

.

6518

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Lei n!! 9,410, de 20 de dezembro de 1996

..

6592

.

6597

.
.
.

6580
6591
6592

.

6590

Estado-Maior das Forças Armadas
Lei n!!9.350, de 12 de dezembro de 1996

Justiça Eleitoral
Lei n" 9.386, de 18 de dezembro de 1996

Ministério da Aeronáutica
Lei n!! 9.330, de 10 de dezembro de 1996
Lei n!1 9.334, de 10 de dezembro de 1996

;

Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
Lei n" 9.390, de 19 de dezembro de 1996
,
Lei n!! 9,407, de 20 de dezembro de 1996
Ministério da Ciência e Tecnologia
Lei n!! 9,408, de 20 de dezembro de 1996

Ministério da Educação e do Desporto
Lei n!! 9.379, de 17 de dezembro de 1996
Lei n!! 9.397, de 20 de dezembro de 1996

"

Ministério da Fazenda

Ministério da Justiça
Lei n!! 9.416, de 24 de dezembro de 1996

Ministério do Planejamento e Orçamento
Lei n!! 9.396, de 20 de dezembro de 1996
Lei n" 9,409, de 20 de dezembro de 1996
Lei n!! 9.410, de 20 de dezembro de 1996

Ministério dos Transportes
Lei n!! 9.408, de 20 de dezembro de 1996
Presidência da República
Lei n!! 9.345, de 12 de dezembro de 1996

.

6464

Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
Lei n" 9.377, de 17 de dezembro de 1996

..

6518

Crédito extraordinário
Encargos Financeiros da União
Medida Provisória n!! 1.466-8, de 19 de dezembro de 1996

..

6901
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Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Lei n'29.361, de 13 de dezembro de 1996.........................................

6478

Ministério dos Transportes
Medida Provisória n'2 1.555, de 18 de dezembro de 1996

6842

Crédito suplementar
Câmara dos Deputados
Lei n'29.371, de 17 de dezembro de 1996..

6512

Encargos Financeiros da União
Lei n'2 9.338, de 12 de dezembro de 1996
Lei n" 9.380, de 17 de dezembro de 1996

.
.

6458
6520

Estado-Maior das Forças Armadas
Lei n'29.342, de 12 de dezembro de 1996
Lei n'29.352, de 12 de dezembro de 1996

.
..

6462
6470

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Lei n'2 9.387, de 19 de dezembro de 1996

6526

.

Justiça do Trabalho
Lei n" 9.319, de 5 de dezembro de 1996
Lei n!! 9.387, de 19 de dezembro de 1996
Ministério da Aeronáutica
Lei n" 9.326, de 9 de dezembro de 1996
Lei n'.! 9.341, de 12 de dezembro de 1996
Lei n'2 9.349, de 12 de dezembro de 1996

'.
.

6447
6461
6467

.
.
.

Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
Lei n" 9.336, de 11 de dezembro de 1996............
. '
Ministério da Ciência e Tecnologia
Lei n'2 9.369, de 17 de dezembro de 1996
.
Lei n'' 9.372, de 17 de dezembro de 1996 .
Ministério da Cultura
Lei n" 9.356, de 12 de dezembro de 1996
.
Lei n'2 9.373, de 17 de dezembro de 1996 .
Ministério da Educação e do Desporto
Lei n'2 9.375, de 17 de dezembro de 1996........
.
.
Lei n'2 9.383, de 18 de dezembro de 1996
Lei n'2 9.412, de 23 de dezembro de 1996
Ministério da Fazenda
Lei n'2 9.374, de 17 de dezembro de 1996
Ministério da Marinha
Lei n'2 9.352, de 12 de dezembro de 1996
Lei n!! 9.355, de 12 de dezembro de 1996
Ministério das Comunicações
Lei n'29.347, de 12 de dezembro de 1996
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6439
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.

6457
6511
6513
6473
6514

.

6516
6523
6594

.

6515

..
..

6470
6472

.

6466

.

uez.
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7076
Ministério de Minas e Energia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
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.
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Resolução n" 107, de 20 de dezembro de 1996.
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Resolução n!' 99, de 20 de dezembro de 1996....................
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Criação; Lei n!! 8.031190, alteração
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Lei n!l 9.321, de 5 de dezembro de 1996
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RÃDIO CIDADEVERDE DE TERESINA LTDA.,TERESINA (PI)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n!! 118, de 5 de dezembrode 1996..............................
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RÃDIO MUNDO JOVEM LTDA., RIO DE JANEIRO (RJ)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n 9 126, de 5 de dezembro de 1996..............................
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RÃDIO PROGRESSO DE JUAZEIRO LTDA.,JUAZEIRO DO NORTE (CE)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

Decreto Legislativo n!.! 124, de 5 de dezembro de 1996..............................
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RÃDIO SERRINHA FM LTDA.,CORUMBÃ DE GOIÃS (GO)
Radiodifusão; Serviço, concessão

Decreto Legislativo n!! 119, de 5 de dezembro de 1996..............................

6969

RÃDIO XAVANTES DE JACIARALTDA., JACIARA(MT)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

Decreto Legislativo n!! 125, de 5 de dezembro de 1996..............................
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RADIODIFUSÃO
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Rádio Cidade Verde de Teresina Ltda., Teresina (PI)
Decreto Legislativo n!! 118, de 5 de dezembro de 1996...............................

Rádio Mundo Jovem Ltda., Rio de Janeiro (RJ)
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Decreto Legislativo n!! 127, de 5 de dezembro de 1996...............................
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6969
6974
6973
6973
6971
6975
6971

REAL
Plano
Obrigações financeiras; Correção monetária
Medida Provisória n!! 1.540, de 18 de dezembro de 1996..........................

6944

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. (RFFSAl
Pagamento de dívidas; Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);
Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social (Refer)
Lei n" 9.364, de 16 de dezembro de 1996....................................................

6485

REFORMA AGRÁRIA
Imóvel, desapropriação; Procedimento, rito sumário; Lei Complementar
n 2 76/93, alteração
Lei Complementar n" 88, de 23 de dezembro de 1996

6415

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Sistema Financeiro Nacional
Medida Provisória n!.! 1.470-14, de 19 de dezembro de 1996.....................

6904

s
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Legislação, alteração
Medida Provisória n!! 1.518-3, de 12 de dezembro de 1996

:......

6879

Medida Provisória n!.! 1.463-8, de 19 de dezembro de 1996.......................
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SALÁRIO MíNIMO
Reajuste

Col. Leis Rep. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 1, p. 7043-7087, dez. 1996

7083
SEGURIDADE SOCIAL
Contribuições, normas
Lei n'l 9.430, de 27 de dezembro de 1996..........

6646

Organização; Lei n? 8.212191, alteração
Medida Provisória n!! 1.475-22, de 19 de dezembro de 1996....................
Medida Provisória n!! 1.523-2, de 12 de dezembro de 1996......................

6911
6890

Servidor público civil; Contribuição, alíquota, alteração
Medida Provisória n!! 1.463-8, de 19 de dezembro de 1996......................

6897

Servidor público civil; Contribuição social
Medida Provisória n!! 1.482-31, de 19 de dezembro de 1996....................

6940

SENADO FEDERAL
Orçamento; Crédito suplementar
Lei n!! 9.382, de 18 de dezembro de 1996

.

6522

Funcionários, remuneração
Lei n!! 9.392, de 19 de dezembro de 1996....................................................

6531

SERVIÇO EXTERIOR

SERVIÇO PÚBLICO
Concessão e permissão de prestação
Lei oI! 8.987/95, alteração
Medida Provisória n!! 1.531, de 2 de dezembro de 1996

6693

Contrato por tempo determinado; Interesse público; Lei n" 8.745/93,
alteração
Medida Provisória n!! 1.554, de 18 de dezembro de 1996

6839

SERVIÇO PúBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA
Normas
Lei n!!9.427, de 26 de dezembro de 1996

.

6629

.

6963

SERVIÇOS PúBLICOS
Concessão, permissão; Lei n!! 8.987/95, alteração
Medida Provisória n!! 1.531-1, de 31 de dezembro de 1996

SERVIDOR
Poder Judiciário; Carreiras, criação; Remuneração, valores
Lei n' 9.421, de 24 de dezembro de 1996.

6603

SERVIDOR PúBLICO
Vencimentos, reajuste, antecipação; Lei nº 8.460/92, alteração
Medida Provisória n!! 1.522-2, de 12 de dezembro de 1996......................
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7084
SERVIDOR INATIVO

Conbibuição
Medida Provisória n' 1.463-8, de 19 de dezembro de 1996

__.._...

6897

Remuneração; Data de pagamento
Medida Provisória nl? 1.479·23~ de 19 de dezembro de 1996.....................

6920

SERVIDOR PÚBLICO

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL

Programa de Desligamento Voluntário; Criação
Medida Provisória nl? 1.530-1. de 19 de dezembro de 1996.......................

6954

Regime Jurídico, normas; Lei n!! 8.112190, alteração

Medida Provisória n<J 1.522-2, de 12 de dezembro de 1996.......................

6883

Remuneração; Vantagem pessoal, extinção; Lei dos Quintos; Décimos,
criação; Leis n'2s 8.112190 e 8.911/94, alteração
Medida Provisória n<J 1.480-25. de 19 de dezembro de 1996.....................

6921

Seguridade Social; Contribuição, alíquota, alteração
Medida Provisória nº1.463-B, de 19 de dezembro de 1996.......................

6897

Seguridade Social; Contribuição social
Medida Prooisória n' 1.482-31, de 19 de dezembro de 1996_....................

6940

SETOR PÚBLICO ESTADUAL

Presença, redução; Atividade Financeira Bancária
Medida Provisória n lJ 1.556, de 18 de dezembro de 1996..........................

6843

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

Organização
Medida Provisória n lJ 1.550, de 18 de dezembro de 1996..........................

6812

SISTEMA DE PLANEJAMENTO E DE ORÇAMENTO DO PODER EXECUTIVO

Organização
Medida Provisória n l! 1.550, de 18 de dezembro de 1996

6812

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO

Encargos mensais e saldos devedores, reajuste; Leins 8.692193, alteração
Medida Provisória n!!1.520-3, de 19 de dezembro de 1996.......................

6943

9

Prestações, reajuste; Equivalência salarial; Lei n 8.100/90, alteração
Medida Provisória n!! 1.5~O·3, de 19 de dezembro de 1996.......................

6943

Transferência de financiamento; Lei n 2 8.004/90, alteração
Medida Procieóría u" 1.520-3, de 19 de dezembro de 1996

6943

_.......
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70Rfi
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Reestruturação, programa; Conselho Monetário Nacional

Medida Provisória n" 1.507-14, de 12 de dezembrode 1996....................

6873

Responsabilidade solidária

Medida Provisória n!lI,47D-14, de 19 de dezembrode 1996....................

6904

SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUI·
ÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)

Criação
Lei n' 9.317, de 5 de dezembro de 1996
Publicada no DO de 6 de dezembro de 1996..............................................
Retificada no DO de 30 de dezembro de 1996............................................

6419
7015

SISTEMA omco DE SAÚDE (SUS)
Financiamento; Recursos; Assistência Médico-Social; Fundo de Amparo

ao Trabalhador (FAT)
Lei n' 9.322, de 5 de dezembro de 1996......................................................

6441

SOCIEDADE RÁDIO CARIJÓS LTDA., CONSELHEIRO LAFAIETE (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo n!l 122, de 5 de dezembro de 1996..............................

6971

SOCIEDADE RÁDIO DA pARAlBA LTDA., CAMPINA GRANDE (PB)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Decreto Legislativo nº 127, de 5 de dezembro de 1996..............................

6975

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
Lei n' 9.395, de 20 de dezembro de 1996....................................................
Lei n' 9.401, de 20 de dezembro de 1996....................................................

6579
6583

T
TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP)
Criação
Lei n' 9.365, de 16 de dezembro de 1996....................................................

6490

TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão
Rádio Serrinha FM Ltda., Corumbá de Goiás (GO)
Decreto Legislativo nº 119, de 5 de dezembro de 1996..............................

6969
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7086
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação

Fundação Césper Líbero, São Paulo (SP)
Decreto Legislativo n" 123, de 5 de dezembro de 1996...............................
Rádio Ceres Ltda., Não Me Toque (RS)

6972

DecretoLegislcuiuo n!! 120, de 5 de dezembro de 1996...............................

6970

Rádio Cidade Verde de Teresina Ltda., Teresina (FI)
Decreto Legislativo n" 118, de 5 de dezembro de 1996...............................

6969

Rádio Mundo Jovem Ltda., Rio de Janeiro (RJ)
Decreto Legislativo n!! 126, de 5 de dezembro de 1996...............................
Rádio Progresso de Juazeiro Ltda., Juazeiro do Norte (CE)
Decreto Legislativo n!! 124, de 5 de dezembro de 1996...............................
Rádio Xavantes de Jaciara Ltda., Jaciara (MT)
Decreto Legislativo n'! 125, de 5 de dezembro de 1996...............................

6973

Sociedade Rádio Carijós Ltda., Conselheiro Lafaiete (MG)
Decreto Legislativo >l!! 122, de 5 de dezembro de 1996
"...................

6971

Sociedade Rádio da Paraíba Ltda., Campina Grande (PB)
Decreto Legislativo n'! 127, de 5 de dezembro de 1996...............................

6975

TV Gazeta de Alagoas Ltda., Maceió (AL)
Decreto Legislativo n'! 121, de 5 de dezembro de 1996...............................

6971

6974
6973

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. (TELEBRÁS)
Capital Social, participação
Lei n!! 9.423, de 24 de dezembro de 1996

.

6614

..

6452

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), normas
Lei n!! 9.393, de 19 de dezembro de 1996....................................................

6532

"

TESOURO NACIONAL
Itaipu, pagamento de débito
Lei n!!9.331, de 10 de dezembro de 1996
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA

TRABALHADOR
Participação nos lucros
Medida Provisória n" 1.539, de 18 de dezembro de 1996..........................

6741

TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
Orçamento Fiscal; Crédito especial
Lei n" 9.377, de 17 de dezembro de 1996....................................................

6518

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
Lei n!!9.420, de 24 de dezembro de 1996....................................................
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DECRETOS

DECRETO N' 2.085, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o remanejamento de cargos
do Grupo-Direção eAssessoramento Superiores (DAS) e de Função Gratificada (FG) entre
o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e a Superintendência de
Seguros Privados e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição.
DECRETA:
Art. 1Q Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para a Superintendência de Seguros Privados (Susep), oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, dois
DAS 101.5;
II - da Superintendência de Seguros Privados (Susep) para o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, dois DAS
101.2, dois DAS 102.4, um DAS 102.2 e uma FG-1.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7089-7214, dez. 1996
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Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
LVIII ao Decreto n' 1.351, de 28 de dezembro de 1994, passa a vigorar
na forma do Anexo II a este decreto.

Art. 3' Este decreto entra em vigor da data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira

(Decreto n' 2.085, de 2 de dezembro de 1996)
ANEXO I
Remanejamento de cargos

DAS
Unitário

Código

Do Mare /Suseo (a)

Da Susen JM:are (b)

Quant.

Valor Total

Quant.

Valor Total

DAS 101.5

4,94

2

9,88

-

1,11

-

-

-

DAS 101.2

2

2,22

DAS 102.4

3,08

-

-

2

6,16

DAS 102.2

1.11

1

1,11

2

9,88

5

9,49

-

-

1

0,31

-

1

0,31

9,88

6

9,80

Subtotal I
0,31

FG-1
Subtotal 2
Total

Saldo do "Remanejamento

2

0,08

(A) -(B)
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(Decreto n? 2.085, de 2 de dezembro de 1996)
ANEXO II

(Decreto n 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
Q

ANEXO LVIII

Quadro Resumo Quantitativo de Custos de Cargos em
Comissão e Funções Gratificadas
Superintendência de Seguros Privados

ValorTotal

Código

DAS Unitário

DAS 101.6

6,52

1

6,52

DAS 101.5

4,94

4

19,76

Quant.

DAS 101.4

3,08

11

33,88

DAS 101.3

1,24

35

43,40

DAS 101.2

1,11

27

29,97

DAS 101.1

1,00

7

7,00

DAS 102.5

4,94

DAS 102.4

3,08

-

6,20

-

DAS 102.3

1,24

5

DAS 102.2

1,11

-

-

DAS 102.1

1,00

6

600

96

152,73

Subtotall
FG-1

0,31

12

3,72

FG-2

0,24

FG-3

019

-

-

Subtotal2
Total <1+2)

12

3,72

108

156,45
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DECRETO NO 2.086, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o remanejamento de cargos
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Função Gratificada (FC) entre o
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e o Ministério da Fazenda e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo 1
a este decreto, os seguintes cargos em comissão e função gratificada:
I ~ do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Fazenda, oriundos da extinção de órgãos
da Administração Pública Federal, dois DAS 102.5, a serem alocados
no Gabinete do Ministro;
II ~ do Ministério da Fazenda para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, dois DAS 102.4, um DAS 101.3,
dois DAS 102.2, e uma FG-2.
Art. 2Q Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
II, a e b, do Decreto n Q 1.745, de 13 de dezembro de 1995, passa a
vigorar na forma do Anexo II a este decreto.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4Q Revoga-se o Decreto n Q 1.956, de 11 de julho de 1996.
Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Luiz Carlos Bresser Pereira
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(Decreto n Q 2.086, de 2 de dezembro de 1996)
ANEXO I
Remanejamento de Cargos e Funções Gratificadas
DAS

Código

Do Mare D/MF (a)

Unitário

Quant.

Valor Total

DaMF,lMare(b)
Quant.

Valor Total

1

1,24

DAS 101.3

1,24

-

-

DAS 102.5

4,94

2

9,88

-

-

DAS 102.4

3,08

-

-

2

3,08

DAS 102.2

111

2

222

2

9,88

5

9,62

1

024

Total DAS
0,24

FG·2

Soma

2

9,88

6

9,86

·4

0,02

-

-

Saldo do Remanejamento

(a) - (b)

(Decreto n Q 1.745, de 13 de dezembro de 1995)
ANEXO 11
Ministério da Fazenda
a)

Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e
Funções Gratificadas
Cargos!
Unidade

Funções

Denominação
(Cargo/Função)

NEI
DAS!

FG

(N')

Prefeito

101.1

1

Assistente do Ministro

102.3

2

Assistente

102.2

7

Auxiliar

102.1

8

F(l.2

2

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7089-7214, dez. 1996

7094
Cargos!

Unidade

Funções

Denominação
(Cargo/Função)

NEI
DAS!
FG

(N')

Gabinete do Ministro

1

Chefede Gabinete

101.5

Coordenação-Geral

1

Coordenador-Geral

101.4

5

Auxiliar

102.1

Divisão

6

Chefe

101.2

Assessoria para Assuntos Parlamentares

1

Chefe

101.4

Coordenação

3

Coordenador

101.3

7

Assistente

102.3

Assessoria de Comunicação Social

1

Chefe

101.4

Coordenação

3

Coordenador

101.3

Divisão

4

Chefe

101,2

5

FG-1

3

FG-2
FG-3

3
Secretaria Executiva

1

Secretário Executivo

13

Assessor do Secretário
Executivo

8

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

102.4

Assistente do
Secretário
Executivo

Gabinete

NE

102.3

2

Assistente

102.2

1

Chefe

101.4

4

Assistente

102.2

15

Auxiliar

102.1

8

FG-l

8

FG-2

1

Subsecretário

101.5

1

Subsecretário-Adjunto

101.4

1

Auxiliar

102.1

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

7

Chefe

101.2

Servico

3

Chefe

101.1
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Cargos/

Unidade

Funções

Denominação
(CargolFunção)

(N')

Coordenação-Geral de Serviços Gerais

NE!
DAS!
FG

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Auxiliar

102.1

Coordenação

5

Coordenador

101.3

3

Gerente de Projeto

101.2

Coordenação-Geral de Modernização e Informática

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

8

Coordenador

101.3

Coordenação-Geral de Recursos Humanos

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Auxiliar

102.1

7

Coordenador

101.3

5

Gerente de Projeto

101.2

Coordenaçãode Documentação e Biblioteca

1

Coordenador

101.3

Divisão

2

Chefe

101.2

1

Chefe

101.1

Coordenação

Serviço

21

FG-1

19

FG-2

21

FG-3

Delegacias de Administração do Ministério da

Fazenda
a)

noDF,RJeSP

Divisão
Serviço

3

Delegado

101.4

3

Delegado-Adjunto

101.3

12

Chefe

101.2

9

Chefe

101.1

21

b)

noRSeMG

FG-1

24

FG-2

21

FG-3

2

Delegado

101.4

2

Delegado-Adjunto

101.3

Divisão

8

Chefe

101.2

Serviço

6

Chefe

101.1

10
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V.

FG-1

188, n. 12, t. 2, p. 7089-7214, dez. 1996

7096
Cargos!

Unidade

Funções

Denominação
(CargolFunção)

(NO)

FG

16

FG-2
FG-3

16
c)

naPR

Serviço

1

Delegado

101.3

1

Delegado-Adjunto

101.2

6

Chefe

101.1

5

FG·l

5

FG-2
FG-3

8
d)

no AM, BA. CE, PA, PE e se

Serviço

e) no ES, 00, MS, AO, AL, MA, MT, PB, PI, RN,
SEeRO
Serviço

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Coordenação-Geral de Orçamentoe Finanças

NEI
DAB!

6

Delegado

101.3

6

Delegado-Adjunto

101.2

30

Chefe

101.1

30

FG-1

30

FG-2

36

FG-3

12

Delegado

101.3

36

Chefe

101.1

36

FG-1

48

FG-2

48

FG-3

1

Subsecretário

101.5

1

Subeecretérío-Adjuntc

101.4

1

Auxiliar

102.1

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Auxiliar

102.1

Coordenação

6

Coordenador

101.3

Coordenação-Geral de Planejamento

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Auxiliar

102.1

Coordenação

6

Coordenador

101.3

1

Gerente de Proieto

101.2
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Unidade

(N2)

NE!
DAS!
FG

Cargos!
Funções

Denominação
(CargolFunção)

9

FG·l

13

FG-2

7

FG·3

1

Procurador-Geral

NE

2

Procurador-Geral
Adjunto

101.5

1

Procurador-Chefe

101.4

2

Procurador

101.3

1

Chefe

101.2

4

Assistente

102.2

4

Auxiliar

102.1

Coordenação-Geral da Representação
Extrajudicial da Fazenda Nacional

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

2

Procurador

101.2

Serviço

1

Chefe

101.1

Coordenação-Geral da Representação
Judicial da Fazenda Nacional

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Gabinete

Divisão

Divisão

2

Chefe

101.2

Serviço

1

Chefe

101.1

Coordenação-Geral da Dívida Ativa da União

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

2

Chefe

101.2

Serviço

1

Chefe

101.1

Ccordenação-Geral de Operações Financeiras
da União

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

2

Chefe

101.2

Serviço

1

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Assuntos Tributários

1

Coordenador-Geral

101.4
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Cargos!

Unidade

Funções

Denominação
(CargolFunção)

(NO)

NEI
DABI
FG

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

2

Chefe

101.2

Serviço

1

Chefe

101.1

Coordenação-Geral Jurídica

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Assessor

102.3

Divisão

2

Chefe

101.2

Serviço

1

Chefe

101.1

Coordenação-Geral Patrimonial

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Assessor

102.3

1

Assistente

102.2

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Assessor

102.3

Coordenação-Geral de Assuntos Financeiros

Coordenação-Geral de AssuntosJurídicos Diversos

Coordenação Administrativa

1

Assistente

102.2

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Assessor

102.3

1

Assistente

102.2

1

Coordenador

101.3

3

Auxiliar

102.1

Divisão

2

Chefe

101.2

Serviço

3

Chefe

12

101.1

FG-l

14

FG-2

19

FG·3

ProcuradoriasRegionais da Fazenda Nacional
(DF,RJ,8P,RSePE)

5

Procurador-Regional

101.4

Divisão

5

Chefe

101.2

FG-l

10
ProcuradoriasEstaduais da Fazenda Nacional
a)

emSPeRJ

2

Procurador-Chefe

101.3

2

Subnrccurador-Chefe

101.2
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Unidade

Cargos!
Funções

Denominação
(CargolFunção)

(W)

NE/
DAS/

FG

Divisão

12

Chefe

101.2

Serviço

16

Chefe

101.1

b) noDF,MGeRS

12

FG·1

20

FG-2

3

Procurador-Chefe

101.3

3

Subprocurador-Chefe

101.2

Divisão

9

Chefe

101.2

Serviço

6

Chefe

101.1

6

FG-l

9

FG·2

9
c) na BA, CE, GO, PR, PE e

se

Serviço

d)

no AO,AL.AM,AP, ES, MA,MT,MS, PA,
PB.PI, RN, RO, RR,SE e TO

Serviço

FG·3

6

Procurador-Chefe

101.3

6

Subprocurador-Chefe

101.2

12

Chefe

101.1

12

FG·l

18

FG·2

24

FG·3

16

Procurador-Chefe

101.3

16

Chefe

101.1

16

FG·1

16

FG·2

16

FG-3

Procuradorias Seccionaisda FazendaNacional

62

Procurador-Seccional

101.2

Serviço

36

Chefe

101.1

36
Secretaria da Receita Federal

Gabinete

FG·3

1

Secretário

101.6

3

Secretário-Adjunto

101.5

1

Chefe

101.4

8

Assistente

102.2
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Unidade

Cargos!
Funções

Denominação
(Cargo/Função)

(N")

Assessoria Especial

NE/
DAS!
FG

1

Chefe

102.3

7

Assessor

102.3

1

Chefe

101.4

3

Assessor

102.3

Assessoria de Divulgação e Relações Externas

1

Chefe

101.3

Divisão

2

Chefe

101.2

Coordenador-Geral

101.4

Auxiliar

102.1

Assessoria Técnica

Coordenação-Geral de Auditoria e Correição

1
11

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

3

Chefe

101.2

Coordenação-Geral do Sistema de Tributação

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Assistente

102.2

2

Auxiliar

102.1

Coordenação

3

Coordenador

101.3

Divisão

5

Chefe

101.2

Serviço

2

Chefe

101.1

Coordenação-Geral do Sistema de Arrecadação e
Cobrança

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Auxiliar

102.1

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

5

Chefe

101.2

Serviço

3

Chefe

101.1

Coordenação-Geral do Sistema de Fiscalização

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Auxiliar

102.1

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

5

Chefe

101.2

Serviço

1

Chefe

101.1

Coordenação-Geral do Sistema Aduaneiro

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Auxiliar

102.1

3

Coordenador

101.3

Coordenação
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Cargos!

Unidade

Funções

Denominação
(Cargo/Função)

NEI
DASI

FG

(NO)

Divisão

6

Chefe

101.2

Serviço

1

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Tecnologia e de Sistemas
de Infcrmaçâo

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Auxiliar

102.1

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

4

Chefe

101.2

Serviço

2

Chefe

101.1

101.4

1

Coordenador-Geral

2

Auxiliar

102.1

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

4

Chefe

101.2

Serviço

3

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Estudos
Econômico-Tributários e Estratégicos

1

Coordenador-Geral

101.4

4

Auxiliar

102.1

Coordenação

3

Coordenador

101.3

Divisão

6

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

2

Chefe

101.2

10

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Programação e Logística

Escritório de Pesquisa e Investigação

60

F<J.1

44

FG-2

58

FG-3

10

Superintendente

101.4

11

SuperintendenteAdjunto

101.3

Delegacia da Receita Federal - Classe A

7

Delegado

101.3

Delegacia da Receita Federal - Classe B

18

Delegado

101.3

Classe C

57

Delegado

101.2

Superintendência Regional da Receita Federal

Delegacia da Receita Federal
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7102
CargosJ

Unidade

Funções

Denominação
(Cargo!Função)

(N')

NEJ
DAB/
FG

Inspetoria da Receita Federal - Especial A

2

Inspetor

101.3

Inspetoria da Receita Federal- Especial B

1

Inspetor

101.2

Inspetoria da Receita Federal- Classe A

10

Inspetor

101.2

Alfândega - Classe A

8

Inspetor

101.3

Alfândega - Classe B

6

Inspetor

101.2

Agência da Receita Federal - Classe A

48

Agente

101.1

Divisão

98

Chefe

101.2

Centralde Atendimentoao Contribuinte - DRFA

7

Chefe

101.2

Centralde Atendimento ao Contribuinte - DRF B

18

Chefe

101.1

Serviço

147
4
587

Chefe

101.1

Auxiliar

102.1

Chefe de Agência B,
de Inspetoria B, de
Seção de Central de
Atendimento e

Assistente

615

Chefe de Agência C,
de Inspetoria C, de

770

Chefe de Equipe e

Setor e Assistente

FG-l

FG-2

Assistente

FG-3

14

Supervisor de Grupo
-DRFA

101.1

36

Supervisor de Grupo

-DRFB

FG-l
101.3

Delegacia da Receita Federal de Julgamento

18

Delegado

Divisão

84

Chefe

101.2

Serviço

174

Chefe

101.1

Secretaria do Tesouro Nacional

Gabinete

1

Secretário

101.6

4

Secretário-Adjunto

101.5

1

Chefe

101.4

5

Assessor

102.3

9

Assistente

102.2
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7103

Unidade

Cargos!
Funções

Denominação
(CargolFunçào)

NEI
DAS/

FG

(N')

4

Auxiliar

102.1

Coordenação-Geral de Estudos Econômico-Fiscais

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Coordenação-Geral de Planejamento Técnico

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

4

Chefe

101.2

Serviço

4

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Administração da Dívida
Pública

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

4

Chefe

101.2

Serviço

4

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Assuntos Externos

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

4

Chefe

101.2

Serviço

4

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Programação Financeira

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

4

Chefe

101.2

Serviço

4

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Controle de Responsabilidades
Financeiras e Haveres Mobiliários do Setor Público

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

4

Chefe

101.2

Serviço

4

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Haveres Financeiros,
Estados e Municípios

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

4

Chefe

101.2

Serviço

4

Chefe

101.1
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Unidade

Cargos/
Funções

Denominação
(Cargo/Função)

NE/
DAS!
FG
101.4

(N')

Coordenação-Geral das Operações de Crédito
do Tesouro Nacional

1

Coordenador-Geral

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

4

Chefe

101.2

Serviço

4

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Normas e Avaliação da

Execução da Despesa

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

4

Chefe

101.2

Serviço

4

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Sistemas de Informática

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

4

Chefe

101.2

Serviço

4

Chefe

101.1

Ooodeneção-Geral de Contabilidade

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

4

Chefe

101.2

Serviço

4

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Acompanhamento de Estados

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

,

Coordenador

101.3

Coordenador-Geral de Análise e Estatísticas
Fiscais de Estados e Municípios

1

Coordenador-Geral

101.4

14

Secretaria de Política Econômica

Gabinete

FG·1

12

FG-2

18

FG·3

1

Secretário

101.6

2

Secretário-Adjunto

101.5

1

Chefe

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

7

Chefe

101.2

Serviço

8

Chefe

101.1
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Unidade

Cargos!
Funções

Denominação
(CargoiFunção)

(N~)

NEJ
DASI
FG

Coordenação-Geral de Política Fiscal

1

Coordenador-Geral

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Coordenação-Geral de Política Monetária

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Coordenação-Geral de Política Financeira

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Coordenação-Geral da Área Externa

1

Oocrdenadcr-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Coordenação-Geral de Conjuntura Econômica

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

101.4

Coordenação-Geral de Questões Estruturais

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Coordenação-Geral de Projetos Especiais

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Coordenação-Geral de Assuntos Institucionais

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Coordenação-Geral de Assuntos de
Empresas Estatais

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Coordenação-Geral de Mercado de Capitais

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação-Geral de Política Setorial

Secretaria de Acompanhamento Econômico

9

FG-1

2

FG·2

3

FG·3

1

Secretário

101.6

2

Secretário-Adjunto

101.5

Gabinete

1

Chefe

101.4

Divisão

2

Chefe

101.2

Servicc

3

Chefe

101.1
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7106

Unidade

Cargos!
Funções

Denominação
(Cargo/Função)

(N')

NEJ
DAS!
FG

3

Assessor

102.3

1

Assistente

102.2
102.1

2

Auxiliar

Coordenação-Geral de Comércio e Serviços

1

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

2

Chefe

101.2

Serviço

1

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Produtos Agrícolas

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

2

Coordenador

101.3

Divisão

11

Chefe

101.2

Serviço

7

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Tarifas e Preços Públicos

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

3

Coordenador

101.3

Divisão

4

Chefe

101.2

Serviço

3

Chefe

101.1

1

Auxiliar

102.1

Coordenação-Geral de Acompanhamento
de Mercados

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

3

Coordenador

101.3

Divisão

3

Chefe

101.2

Serviço

1

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Produtos Industriais

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

3

Coordenador

101.3

Divisão

10

Chefe

101.2

Serviço

20
1

Chefe

101.1

Auxiliar

102.1

Coordenação-Geral de Defesa da
Ordem Econômica

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

2

Coordenador

101.3

Divisão

3

Chefe

101.2

1

Auxiliar

102.1

26

FG-1
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7107
Unidade

Cargos!
Funções

Denominação
(Cargo/Função)

(Ng)

Secretaria do Patrimônio da União

NE/
DAS/
FG

34

FG-2

36

FG·3

1

Secretário

101.6

2

Secretário-Adjunto

101.5

1

Assistente

102.2

Coordenação

3

Coordenador

101.3

Coordenação-Geral de Engenharia

1

Coordenador-Geral

101.4
102.1

1

Auxiliar

Divisão

4

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Legislação Aplicada

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Auxiliar

102.1

Divisão

4

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Administração Patrimonial

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Auxiliar

102.1

Divisão

3

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Receitas Patrimoniais

1

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

1

Auxiliar

102.1

3

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Desenvolvimento Organizacional e Informática

1

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

2

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Programação Técnica e
Logística

1

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

2

Chefe

101.2

4

FG·1

5

FG·2

3

FG·3

Delegacias do Patrimônio da União
a)

noRJ,SPePE

Divisão

3

Delegado

101.4

3

Auxiliar

102.1

16

Chefe

101.2
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7108
Unidade

Cargos/
Funções

Denominação
(Cargo/Função)

(N')

Serviço

b)

no ES, BA,

3

Chefe

NEI
DAS!
FG

101.1

3

FG-I

6

FG-2

9

FG-S

se,SE, RS, DF, MA, PA, CE, PR

RNeAL

12

Delegado

101.3

Divisão

48

Chefe

101.2

Serviço

24

Chefe

101.1

12

FG-I

12

FG-2

24

FG-3

c) no AM, GO, MG, MS, MT, PB e PI

7

Delegado

101.2

Serviço

28

Chefe

101.1

Secretaria Federal de Controle

7

FG-I

7

FG-2

1

Secretário

3

Secretário-Adjunto

101.5

1

Chefe

101.4

8

Assistente

102.2

1

Corregedor-Geral

101.5

1

Corregedor-Adjunto

101.3

1

Coordenador

101.3

1

Auxiliar

102.1

Divisão

3

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Planejamento Técnico
Operacional

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

1

Auxiliar

102.1

Divisão

5

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Sistemas de Infonnática

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenacão

1

Coordenador

101.3

Gabinete

Corregedoria-Geral do Controle Interno

Coordenação

101.6
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7109
Unidade

Cargos!
Funções

Denominação
(CargoiFunção)

FG

(N')

Divisão

NEI
DASI

1

Auxiliar

102.1

3

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Articulação Externa das
Ações do Controle Interno

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

1

Auxiliar

102.1

Divisão

2

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Avaliação da Execução
do Orçamento

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

1

Auxiliar

102.1

3

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Acompanhamento e
Avaliação da Execução de Programas

1

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

3

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Fiscalisação

1

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

3

Chefe

101.2

Divisão

Coordenação-Geral de Orientação e Controle

1

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

2

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Planejamento, Avaliação e
Sistematização das Ações de Fiscalização e Ocntrole

1

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

2

Chefe

101.2

Serviço

1

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Planejamento e Articulação
das Ações de Auditoria Governamental

1

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

2

Chefe

101.2

Serviço

1

ChefE:

101.1

Coordenação-Geral de Normas e Programas
de Auditoria

1

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

3

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Auditorias Integradas e
de Recursos Externos

1

Coordenador-Geral

101.4
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7110
Unidade

Cargos!

Denominação

NEI

Funções

(Cargo/Punçâc)

DAS!

FG

(1")

3

Chefe

101.2

Desempenho de Auditorias

1

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

3

Chefe

101.2

Coordenação-Geral paraAssuntos de Inventariança

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Assistente

102.2

Divisão

4

Chefe

101.2

1

Coordenador-Geral

101,4

1

Assistente

102.2

4

Chefe

101.2

Divisão
Coordenação-Geral de Supervisão e Avaliação de

Coordenação-Geral para FiscalizaçãO e

Auditorias Especiais

Divisão

12

FG-l

1

FG·3

Secretarias de Controle Interno
a) no MJ, MT, MAA, MinO, MTb, MPAS, MS,

MICT, MME, MPO, Me, MARE, MCT e MMA
Divisão

14

Secretário

101.5

28

Chefe

101.2

14

Assistente

102.2

Coordenação-Geral de Auditoria

14

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

56

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Fiscalização e Controle

14

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

56

Chefe

101.2

b) NoMF

1

Secretário

101.5

Divisão

2

Chefe

101.2

1

Assistente

102.2

1

Auxiliar

102.1

Coordenador-Geral de Auditoria

1

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

4

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Fiscalização e Controle

1

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

2

Chefe

101.2

c) noMEC

1

Secretário

101.5
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7111
Unidade

Cargos!
Funções

Denominação
<CargoJFunção)

NEI
DAS!

FG

(N')

1

Assistente

102,2

1

Auxiliar

102.1

Coordenação-Geral de Auditoria

1

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

4

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Fiscalização e Controle

1

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

5

Chefe

101.2

20

Delegado

101.4
102.1
101.2

Delegacias Federais de Controle
a) no

AG,AL,AM,BA,CE, ES, 00, MA,MS,MT
se e SE

PA, PB, PE, PR, PI, RS, RN, RO,

20

Auxiliar

Divisão

80

Chefe

Serviço

20

Chefe

101.1

2

Delegado

101.4

2

Auxiliar

102.1

Divisão

8

Chefe

101.2

Serviço

6

Chefe

101.1

c) noRJ

1

Delegado

101.4

1

Auxiliar

102.1

b)

emMGeSP

Divisão

6

Chefe

101.2

Serviço

3

Chefe

101.1

Secretaria de Assuntos Internacionais

1

Secretário

101.6

2

Secretário-Adjunto

101.5

1

Assessor

102.3

2

Assistente

102.2

Coordenação-Geral de Integração

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

2

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Assuntos
Econômico-Financeirca

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

2

Chefe

101.2
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7112
Unidade

Cargos!
Funções

Denominação
(Cargo/Função)

(N')

NE!
DAB!
FG

Cccrdenação-Gerel de Assuntos
Econômico-Comerciais

1

Coordenador-Geral

101.4

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

2

Chefe

101.2

Escola de Administração Fazendária

2

FG-l

1

FG-2

1

FG-3

1

Diretor-Geral

1

Diretor-Geral Adjunto

101.4

5

Auxiliar

102.1

101.5

7

Gerente

101.2

Diretoria de Cooperação Técnica e Pesquisa

1

Diretor

101.3

Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento
Institucional

1

Diretor

101.3

Diretoria de Atendimento e Coordenação de

Programas

1

Diretor

101.3

Diretoria Técnica de Educação

1

Diretor

101.3

Diretoria Técnica de Administração

1

Diretor

101.3

Divisão

2

Chefe

101.2

1

Prefeito

101.1

10

Diretor Regional

101.2

1

Presidente

101.4

7

Presidente de Câmara

101.2

1

Secretário Executivo

101.1

1

Presidente

101.4

2

Presidente de Câmara

101.2

1

Secretário Executivo

101,1

1

Presidente

101.4

2

Presidente de Câmara

101.2

1

Centros Regionais de Treinamento

FG-2

Conselhos de Contribuintes
111Conselho de Contribuintes

~

Conselho de Contribuintes

311Conselho de Contribuintes
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Cargos/
Funções
IN')

Unidade

1

NE/
DAS/

Denominação
(Cargo/Função)

FG
Secretário-Executivo

101.1

6

FG-l

7

FG-2

8

FG-S

ANEXO II
(Decreto n? 1.745, de 13 de dezembro de 1995)

ANEXO II
b) Quadro Resumo de Custos de Cargos em Comissão

e Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda
DAS
Unitário

Código

Situação Anterior

Situação Atual

Quant.

Valor Total

Quant.

Valor Total

DAS 101.6

6,52

7

45,64

7

45,64

DAS 101.5

4,94

41

202,54

41

202,54
529,76

DAS 101.4

3,08

172

529,76

172

DAS 101.3

1,24

245

303,80

244

302,56

DAS 101.2

1,11

993

1.102,23

993

1.102,23

DAS 101.1

1,00

772

772,00

772

772,00

DAS 102.5

4,94

6

29,64

8

39,52

DAS 102.4

3,08

17

52,36

15

46,20

DAS 102.3

1,24

32

39,68

32

39,68

DAS 102.2

1,11

72

79,92

70

77,70

DAS 102.1

1,00

Subtotall

118

118,00

118

118,00

2.475

3.275,57

2.472

3.275,83

FG-l

0,31

991

307,21

991

307,21

FG·2

0,24

990

237,60

989

237,36

FG-S

1.195

227,05

1.195

227,05

Subtotal2

3.176

771,86

3.175

771,62

Total (1+2)

5.651

4.047,43

5.647

4.047,45

0,19
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DECRETO NQ 2.087, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1996
Revoga o Decreto n e 1.719, de 28 de novembro de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q Fica revogado o Decreto n Q1. 719, de 28 de novembro de
1995.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1996; 175Qda Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

DECRETO NQ 2.088, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza a prorrogação da descentralização, até 31 de dezembro de 1997, referente
às atividades que menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 10 do Decreto-Lei n Q200, de 25 de fevereiro de 1967,
no art 23 da Lei n'' 8.0?9, de 12 de abril de 1990;
DECRETA:

Art. 1Q Fica o Ministério dos Transportes autorizado a prorrogar, até 31 de dezembro de 1997, os atuais convênios de descentralização às Companhias Docas Federais ou às Unidades Federadas, que
tratam da execução das atividades de administração dos portos,
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hidrovias, eclusas e serviços a que se refere o art. l' do Decreto n'
99.475, de 24 de agosto de 1990.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Luiz Portella Pereira
DECRETO N'2.089, DE 6DEDEZEMBRO DE 1996
Aprova o Plano Geral de Convocação
para o Serviço Militar Inicial ncs. Forças
Armadas em 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, item IV da Constituição e de conformidade com O
disposto no parágrafo úuico do art. 26 do Decreto n' 57.654, de 20 de
janeiro de 1966,
DECRETA:
Art. 12 Fica aprovado o Plano Geral de Convocação para o
Serviço Militar Iuicial nas Forças Armadas no ano de 1998, que com
este baixa.
Art. 2' O Ministro Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas,
regulará a tributação dos Muuicípios e dos Institutos de Ensino
destinados à formação de médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários, em coordenação com os Miuistérios Militares.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cesar Rodrigues Pereira
Zenildo de Lucena
João Felippe Sampaio de Lacerda Junior
Benedito Onofre Bezerra Leonel
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PLANO GERAL DE CONVOCAÇÃO PARA0
SERVIÇO MILITAR INICIAL NAS
FORÇAS ARMADAS EM 1998
1. Introdução
1.1 - Finalidade
Regular as condições de Recrutamento dos brasileiros da classe
de 1979, para a prestação do serviço militar inicial nas Forças Armadas no ano de 1998.
1.2 - Legislação
1.2.1 - Constituição da República Federativa do Brasil, de 5
de outubro de 1988;
1.2.2 - Lei n? 4.375, de 17 de ago, 64 (LSM), com as modificações da Lei n· 4.754, de 18 de ago. 65, e dos Decretos-Leis n" 549, de
24 abro 69, n· 715, de 30 jul 69, n· 899, de 29 set. 69 e n· 1.786, de 20
maio 80;
1.2.3 - Lei n· 3.282, de 10 out. 57 (Acidente de Conscrito);
1.2.4 - Lei n· 5.292, de 8 jun. 67 (LMFDV), com as modificações das Leis n· 5.399, de 20 mar. 68 e n· 7.264, de 4 dez. 84 e
Decreto-Lei n· 2.059, de 1· set. 83;
1.2.5 - Lei n· 8.239, de 4 out. 91 (LPSA);
1.2.6 - Decreto n· 57.654, de 20 jan, 66 (RLSM), modificado
pelos Decretos n· 58.759, de 28 jun. 66, n· 76.324, de 22 set. 75, n·
93.670, de 9 dez. 86, n" 627, de 7 ago. 92 (Multa-Ufir) e n· 1.294, de
26 out. 94;
1.2.7 - Decreto n· 60.822, de 7 jun. 67 (lGISC-FA), modificado
pelos Decretos 63.078, de 5 ago, 68 e n· 703, de 22 dez. 92;
1.2.8 - Decreto n· 63.7904, de 9 novo 68 (RLMFDV),modificado
pelos Decretos 91.206, de 29 abro85; n· 1.295, de 26 out. 94; e n· 2.057,
de 4 nov. 96;
1.2.9 - Decreto n" 66.949, de 23ju1. 70 (lGCCFA);
1.2.10 - Decreto n· 74.475, de 29 ago. 74 (Extinção do Quadro
de Veterinária);
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1.2.11

Portaria n' 1.628/Cosemi, de 7 jun. 83 (IGSME);

Portaria n' 422-SC-5, de 21 fev. 90 (Acidente de Cons1.2.12
crito); e
1.2.13
Portaria n' 2.681/Cosemi, de 28ju1. 92 (RLPSA), modificada pela Portaria n' 3.656/Cosemi, de 21 out. 94.
2. Recrutamento

2.1. Convocação
São convocados à prestação do Serviço Militar Inicial todos os
brasileiros da classe de 1979, e anteriores, ainda em débito com o
Serviço Militar.
2.1.1 - Seleção geral
a)

Serão submetidos à Seleção Geral:
1) residentes em municípios tributários (MT):
- pertencentes à classe de 1979, alistados até 30 de abril de
1997;
- de classe anteriores, ainda em débito com o Serviço Militar, alistados até 30 de abril de 1997; e
- voluntários.
2) estudantes do último semestre dos cursos de Institutos de
Ensino (IE) tributários, oficiais ou reconhecidos, de formação
de médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários e os médicos, famacêuticos, dentistas e veterinários (MFDV) formados no l' semestre de 1997, em IE tributários, portadores de
Certificados de Alistamento Militar (CAM) ou de Dispensa
de Incorporação (CDI).
3) MFDV, voluntários, com menos de 38 anos de idade,
referida a 31 dez. 98, possuidores de qualquer documento
comprobatório de situação militar (RLMFDV, Art. 11, § 1').
4) as mulheres que forem voluntárias, desde que satisfaçam
as condições previstas nos n' 2) e 3) anteriores e observadas
as normas para aplicação dos Decretos n' 1.294 e n' 1.295, de
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26 out. 94, bem como, as demais prescrições contidas nas
Instruções Complementares de Convocação (ICC) de cada
Força.
b) Os prazos, as datas e os locais de realização da Seleção
Geral são os constantes do Anexo I.

2.1.2 -

Considerações gerais

a) A apresentação do CAM constituirá condição indispensá-

vel para que o conscrito seja submetido à seleção.
b) A seleção será feita de acordo com instruções baixadas

pelo Ministério Militar interessado e compreenderá inspeção
de saúde, testes de seleção, entrevista, apreciação de outros
elementos disponiveis e, a critério dos ministros militares,
outras provas fisicas (RLSM, art. 50). Uma vez satisfeitas
essas condições de Seleção, os conscritos serão considerados
convocados à incorporação ou matrícula e receberão destino
ou constituirão excesso de contingente (RLSM, art. 74).
c) Para a seleção dos MFDV e dos estudantes dos IEMFDV,
funcionarão Comissões de Seleção Especiais (CSE), constituidas de elementos das Forças interessadas, sob a responsabilidade da Região Militar (RM) (RLMFDV, art. 16).
d) O Comando Naval de Brasília (CNB), o Comando da lI'

RM e do VI Comando Aéreo Regional (Comar) deverão, ao
informarem suas necessidades à CSE, de acordo com o § 2·
do art. 16 do RLMFDV, incluir nos efetivos a incorporar, um
acréscimo para atendimento das necessidades do Hospital
das Forças Armadas (HFA). O HFA deverá informar ao CNB,
lI' RM e Comar VI, até 31 de maio do ano da seleção, os claros
existentes em seu efetivo.

15 dias antes da
data de Incorporação, declaração de que está cursando residência médica ou comprovar que está freqüentando curso de
pós-graduação ou similar, reconhecido pelo Conselho Federal
de educação, poderá desde que a disponibilidade de MFDV
exceda às necessidades das Organizações Militares (OM) e a
critério dos Comandantes de Distrito Naval (DN), RM e

e) O MFDV convocado que apresentar, até
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Comar, obter adiamento de Incorporação, por prazo correspondente à residência médica ou aos cursos citados. Ao término do adiamento concedido, terá prioridade de Incorporação.

fJ Aspectos de capital importância a observar será o de evitar
a inclusão de indivíduos incompatíveis com a vida militar, aí
considerando, inclusive, aqueles identificados com o uso indevido de drogas. Convém, por isso, que, além de uma averiguação a respeito, em todas as fases de recrutamento, a
inspeção de saúde seja tão completa quanto possível.
g) Com exceção dos casos de incorporação obrigatória de

insubmisso, desertor e desistente e eximido, cujos direitos
políticos tenham sido suspensos (RLSM, art. 80 e art. 244
parágrafo único), não é lícito incluir conscritos no Contingente-tipo de uma Organização, para o fim exclusivo de castigo
por ser Refratário ou sem conveniente interpretação do disposto nos arts. 82, 83 e no nº 3) do § 3º do art. 98 do RLSM,
os quais não impõem obrigatoriedade de Incorporação, mas
sim, aínda, uma seleção por comparação (RLSM, art. 83), ou
uma suposição de que o conscrito possui qualidades, ou haja
conveniência para a integração do naturalizado (RLSM, arts.
82 e 98 e IGCCFA, subitem 4.10.1, letra b).
h) O refratário, o insubmisso, o desertor ou o desistente de

eximido, cujos direitos políticos tenham sido suspensos, se
incorporado, terá de servir 12 (doze) meses, mesmo que a
classe com a qual incorporou venha a servir menos tempo,
por decisão ministerial (IGCCFA, subitem 4.10.1, letra c).
i) O convocado, designado para incorporação ou matrícula,
que transferir sua residência, deverá se apresentar no DN,
RM ou Comar de destino, com a maior brevidade possível, a
fim de concorrer à Seleção Complementar (RLSM, art. 82, nº
1) e (IGCCFA, subitem 4.10.1, letra b).

j) O convocado, que, após alistado, alegar imperativo de

consciência, entendendo-se como talo decorrente de crença
religiosa ou de convicção filosófica ou política, para eximir-se
de atividade de caráter essencial militar, deverá ser encamiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t, 2, p. 7089-7214, dez. 1996
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nhado normalmente, à Seleção Geral da Classe. Somente
após ter sido considerado apto naquela seleção, receberá
designação para a prestação de Serviço Alternativo, conforme
as normas reguladoras daquele serviço.
Ninguém será privado de direito por motivo de crença
religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as
invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei
(Constituição da República Federativa do Brasil, inciso VIII,
art. B'').

k)

2.1.3 -

Distribuição dos selecionados aptos

a) O critério de distribuição dos selecionados aptos, pelas

Organizações Militares da ativa (OMA) e órgãos de Formação
de Reserva (OFR) estará a cargo das Forças interessadas e
será regulado nas respectivas ICC.
b) A majoração dos conscritos selecionados e julgados Aptos

deverá constar das ICC de cada Força, cabendo ao respectivo
Ministro Militar definir os casos especiais e os percentuais da
referida majoração, adequada aos mesmos. Nos MTs de mais
de uma Força, a majoração para a Marinha e para a Aeronáutica deverá ser compatível com as necessidades de Incorporação, sem prejudicar o efetivo necessário às outras Forças.
c) Distribuição para o Grupamento B (2· Turma):
1) os convocados, que, por qualquer motivo, não tiverem
obtido adiamento de Incorporação e durante a época de
Seleção Geral comprovarem estar inscritos em exames de
admissão à Escola Naval, à Academia da Força Aérea
Brasileira, ao Colégio Naval, à Escola Preparatória de
Cadetes do Exército, à Escola Preparatória de Cadetes da
Aeronáutica, ao Instituto Militar de engenharia (IME), ao
Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), à Escola de
Sargentos das Armas, à Escola de Especialistas da Aeronáutica, à Escola de Formação de Oficiais das Polícias
Militares e dos Corpos de Bombeiros, às Escolas de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha, às Escolas de
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Aprendizes-Marinheiros e ao Curso de Formação de Soldados do Corpo de Fuzileiros Navais, poderão ser distribuídos, dentro das possibilidades de cada Força, para a 2"
Turma de Incorporação ou para Incorporação em OM
integrantes do Grupamento B, caso não tenham sido aprovados nos referidos exames.
2) os estabelecimentos acima referiaca informação aos
DN, às RM e aos Comar interessados, até 15 de abril do
ano da matricula, quanto aos convocados, que, nas condições acima, neles hajam sido matriculados, a fim de permitir o cancelamento das respectivas designações para
Incorporação e demais providências a respeito. Outrossim, comunicarão às Circunscrições de Serviço Militar
(CSM) e órgãos correspondentes da Marinha ou da Aeronáutica da área de jurisdição, dentro de 30 dias da ocorrência, quais os convocados, que efetuaram matricula e
quais os que foram desligados ou eliminados.
2.1.4 - Os prazos, as datas e os locais de realização da Seleção
Complementar são os constantes do Anexo L
2.2 -

Incorporação ou Matricula

2.2.1 - Concorrerão os convocados, que, submetidos à Seleção
de que trata o item 2.1.1, forem julgados Aptos e designados para a
prestação do Serviço Militar Inicial em OMA ou OFR.
2.2.2 - Os locais, os prazos e as datas de Apresentação dos
Designados e de Incorporação elou Matrícula, serão regulados nas
ICC de cada Força.
2.2.3 - A Incorporação dos MFDV será realizada, anualmente,
no primeiro bimestre do ano seguinte ao término do curso.
2.2.4 - Adiamento de Incorporação/Matrícula, Processo de Arrimo e Preferenciado.
a) Por ocasião do Alistamento, é oportuno instruir, conve-

nientemente, os convocados, a respeito de adiamento de
Incorporação/Matrícula, Processo de Arrimo e Preferenciado,
com a finalidade de Se evitar o comparecimento, nas ComisCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7089-7214, dez. 1996
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sões de Seleção (CS), daqueles com direito ao adiamento que
sejam arrimos, ou preferenciados para outra Força
b) Os locais e datas para adiamento de incorporação/matrícula e os processos de arrimo serão regulados segundo instruções de cada Força.

c) Os Refratários não poderão obter adiamento de incorporação/matrícula, com o fim de se candidatarem à matrícula nas
escolas, centros, cursos e institutos previstos no nO 1) do art.
98 do RLSM (RLSM, art. 99).
2.3 - Estabelecimentos diretamente relacionados com a Segurança Nacional
2.3.1 - Observar o nO 5) e §§ 6° e 7· do art. 105 do RLSM e item
7 das IGCFA.
2.3.2 - Para obtenção da dispensa de Incorporação, prevista no
nO 5) do art. 105 do RLSM, o brasileiro, além de pertencer à classe
convocada e ser operário, funcionário ou empregado de estabelecimento ou de empresa industrial relacionada pelo Estado-Maior das
Forças Armadas (Emfa), de acordo com o nO 4) do art. 27 daquele
Regulamento, deverá estar no exercício de trabalho imprescindível ao
funcionamento do estabelecimento ou da empresa, no mínimo, há 1
(um) ano.
'2.3.3 - A relação dos estabelecimentos diretamente relacionados com a Segurança Nacional será divulgada por meio de portaria
publicada pelo EMFA até 31 dez. 96 e encaminhada aos ministérios
militares.
2.4 - Residentes em Municípios Não-Tributários (MNT) ou em
Zona Rural de MT somente de OFR
2.4.1 - O convocado residente em MNT deverá comparecer à
Junta de Serviço Militar (JSM) de origem para obtenção do cm, a
partir do início da Seleção Geral. Nessa ocasião, deverá comprovar a
residência há mais de um ano, referida à data do início da seleção,
naquele município. Essa comprovação será anotada no verso do seu
CAM e na Ficha de Alistamento Militar (FAM), sendo exigida para
entrega do certificado.
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2.4.2 - O alistado residente em Zona Rural de MT somente de
OFR deverá comparecer à Seleção Geral, na forma do art. 48 do
RLSM. A CS concederá a dispensa de incorporação prevista no nº 1)
do art. 105 do RLSM.
2.4.3 - Nos Tiros-de-Guerra (TG) localizados em MT somente
de OFR, poderão ser matriculados os brasileiros, que tenham transferidos sua residência para o município há menos de um ano, referida
à data de início da seleção.

Serviço Alternativo
Deverá ser o seguinte o procedimento do Secretário de JSM, por
2.5 -

ocasião do Alistamento, caso o conscrito se recuse a prestar o Serviço
Militar Inicial, optando pelo Serviço Alternativo:

EmMNT:

2.5.1 -

a) Os alistados em MNT, que provarem lá residir há mais de um
ano, são dispensados da prestação do Serviço Militar Inicial, não
sendo, em conseqüência, o caso de opção pelo Serviço Alternativo.

b) Os alistados em MNT, que não conseguirem provar que lá
residem há mais de um ano, serão alistados com o conjunto CAM/Ficha de Alistamento Militar Para Computador (Famco)/FAM, tendo
anulado o alistamento feito com o conjunto CAM/FAM tradicional. O
procedimento do Secretário, caso o alistado opte pelo Serviço Alternativo, será o mesmo previsto na letra b, a seguir, preconizado para
os residentes em MT.

2.5.2 -

Em MT:

Alistar o cidadão utilizando o conjunto CAM/Famco/
FAM.

a)

b) Tendo o alistando manifestado o desejo e prestar o Serviço
Alternativo, o Secretário deverá:

1) antes de entregar ao optante pelo Serviço Alternativo
o modelo de Requerimento de Vaga para a Prestação do
Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório e da
Declaração de Imperativo de Consciência, ler para o interessado, em voz alta, os seguintes textos:
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"o não-cumprimento do serviço alternativo ou dos deveres, obrigações e disposições referentes aos optantes por
esta modalidade de serviço, implicará na suspensão de
seus direitos políticos, o que significa que não poderá
votar, nem ser candidato a qualquer cargo eletivo»;
"A duração do serviço alternativo é de 18 meses. Portanto,
6 meses a mais do que o serviço militar obrigatório»; e
«Em qualquer ocasião, poderá apresentar um requerimento para prestar o serviço militar passando a concorrer à
primeira Seleção Geral que vier a ocorrer. Nesse caso,
estará desistindo definitivamente de prestar, no futuro, o
Serviço Alternativo»;

2) preencher o requerimento de vaga para a prestação do
Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório, de
acordo com o modelo constante do Anexo B ao RLPSA, a
ser assinado pelo optante;
3) determinar ao alistando que preencha a Declaração de
Imperativo de Consciência, de acordo com o modelo constante do Anexo A ao RLPSA. Caso o cidadão não possa
expressar-se convenientemente por escrito, a declaração
será feita a rogo, com testemunho de dois funcionários da
prefeitura ou de municípios perfeitamente identificados e
localizáveis;
4) remeter à RM, pelos canais competentes, o Requerimento de Vaga citado no número 2) anterior, acompanhado de uma cópia do CAM, autenticada na própria JSM, e
da Declaração de Imperativo de Consciência citada no n·
3) anterior; e
5) caso o optante pelo Serviço Alternativo alegue ser
arrimo, o Secretário da JSM preencherá o requerimento
de dispensa de prestação do Serviço Alternativo por ser
arrimo, a ser dirigido ao Presidente da comissão de apreciação. Este requerimento, cujo modelo consta do Anexo J
ao RLPSA, deverá ser assinado pelo optante e remetido à
RM, pelos canais competentes, juntamente com o requerimento de vaga para a prestação do Serviço Alternativo ao
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Serviço Militar Obrigatório, com a Declaração de Imperativo de Consciência e COm a cópia do CAM autenticada na
própria JSM.
2.6 - Entrega de CDI e de Certificado de Isenção (CI)
2.6.1 - Os CDI para os convocados, previstos no n? 1) do art.
105 do RLSM, deverão ser entregues a partir do início da Seleção
Geral.
2.6.2 - Os CDI para os convocados, previstos no n" 6) do art.
105 do RLSM, poderão ser entregues a partir do alistamento, a
critério de cada Força, desde que o alistando residente em MT proceda
conforme o § I" do art. 43 e § 10 do art. 105 do RLSM.
2.6.3 - Os CDI, para os casos previstos nos arts. 55, 56 e no n"
2) do § 2" do art. 93 do RLSM, deverão ser entregues aos interessados
durante a Seleção Geral ou imediatamente após o seu término.
2.6.4 - Os CDI, para os casos previstos no n" 2) do art. 105 do
RLSM, deverão ser entregues imediatamente após o conhecimento da
designação.
2.6.5 - Os CDI, para convocados designados à Incorporação e
que forem incluídos no Excesso de Contingente de cada OM (Majoração), deverão ser entregues até 30 (trinta) dias após a data de
Incorporação ou Matrícula.
2.6.6 - Os que adquirirem a condição de arrimo, entre a Seleção e a Incorporação, ou que não a tiverem declarado durante a
seleção, deverão ter o tratamento previsto no subitem anterior.
2.6.7 - O convocado residente em MNT deverá comparecer a
JSM de origem, para obtenção do CDI, a partir do início da Seleção
Geral. Nessa ocasião deverá comprovar a residência há mais de 1 (um)
ano, naquele município, referida à data do início da seleção. Essa
comprovação será anotada no verso do seu CAM e na FAM, sendo
exigida para entrega do certificado.
2.6.8 - Os conscritos, que receberam o CDI, continuarão com
as obrigações previstas na Legislação do Serviço Militar.
2.6.9 - O CI do conscrito, julgado Incapaz C ou Incapaz Moral
durante a época da Seleção Geral, deverá ser entregue ao interessado
imediatamente.
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3. Voluntários
Os Ministros Militares, por meio de suas ICC, regularão a aceitação de voluntários, de acordo com o previsto no art. 127 do RLSM
e no art. 55 do RLMFDFV.
4. Preferenciados (Conscritos de Habilitação Civil de interesse das
Forças Armadas).

Os conscritos, que, desde a época do alistamento ou da seleção,
exercerem ocupações com características de interesse especial de
determinada Força, terão Destino Preferencial (RLSM, art. 69), para
essa Força, que fixará a melhor maneira para o seu aproveitamento.
Só mediante entendimento entre os ministérios militares, o preferenciado de uma Força poderá ser aproveitado em outra (IGCCFA,
subitem 4.10.10).
5. Tributação

5.1 -

Tributação dos municípios e dos IEMFDV

A tributação dos municípios e dos IEMFDV será regulada em
portaria do Ministro Chefe do Emfa em coordenação com os ministérios militares.
5.2 -

Designação dos MT

A desiguação dos MT para OMA e10u OFR será determinada
pelas Forças, em suas ICC.
6. Prescrições Diversas
6.1 - Processamento Automático de Dados (PAD) no sistema de
Serviço Militar
6.1.1 - Tendo em vista o uso do PAD no Sistema de Serviço
Militar, na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, continuam em
vigor os modelos de FAM desenvolvidos e utilizados dentro de cada
Força, até que a legislação vigente seja compatibilizada às necessidades impostas pela nova sistemática.
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6.1.2 - Visando, no futuro, a uma melhor comunicação entre
os órgãos do Serviço Militar (OSM), na área do PAD, as Forças
deverão, no que lhes couber, padronizar esses modelos. através de
seus representantes junto ao Emfa, por ocasião de realização de
Trabalho Inter-Forças (TIF) a ser desenvolvido sobre o assunto.
6.2 -

Situação do Refratário

6.2.1 - O brasileiro será considerado Refratário por tantas
vezes quantas forem as suas faltas às anuais e sucessivas Seleções.
6.2.2 - O Refratário, após ter sido vinculado a uma outra classe
pela l' vez, será considerado em dia com o Serviço Militar até à
seleção da classe a que estiver vinculado.
6.2.3 - O Refratário, após alistado e vinculado a uma outra
classe, que faltar à seleção da classe a que estiver vinculado, não
poderá fazer prova de que está em dia com o Serviço Militar até que
tenha definida sua situação militar, mesmo que tenha efetuado o
pagamento da multa prevista no RLSM, correspondente àquela situação.
6.2.4 - Para fins de aplicação da multa de que tratam o n" 2)
do art. 176 e o art. 178 do RLSM, são considerados refratários, por
não terem comparecido à seleção de sua classe na época determinada,
os convocados:
a) das classes de 1960 e anteriores, a partir do recebimento

do CAM, se este recebimento ocorreu antes de 17 de novembro
de 1978, e, a partir daquela data, mesmo não alistados; e
b) das classes de 1961 e seguintes, alistados ou não.

6.3 -

Anotações nos CI e CDI fornecidos

6.3.1 - Nos CI fornecidos, serão feitas, à máquina, as anotações, que se seguem, relativas ao motivo, usando a expressão, entre
aspas, para cada caso:

a) Quando licenciado a bem da disciplina: por estar compreendido no parágrafo quinto do artigo cento e vinte e Um do
Estatuto dos Militares;
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b) Quando excluído a bem da disciplina por estar compreendido no parágrafo único do artigo cento e vinte e sete do
Estatuto dos Militares;
c) Quando julgado Incapaz definitivamente, física ou mentalmente, inclusive o caso do notoriamente incapaz por estar
compreendido no Regulamento da LSM, artigo cento e sessenta e cinco, parágrafo segundo, número um ou dois, (conforme
o caso); e
d) Quando houver incompatibilidade moral para integrar as

Forças Armadas, comprovada quando da seleção: por estar
compreendido no Regulamento da LSM, artigo cento e sessenta e cinco, parágrafo terceiro, número um ou dois (conforme o
caso).

6.3.2 - Nos CDI fornecidos, serão feitos, à máquina, as anotações, que se seguem, relativas ao motivo, usando a expressão entre
aspas, para cada caso:
a) Para os casos previstos nos n" 1), 2) ou 3) do § 2" do art. 93

e n" 1), 2) ou 6) do art. 105 do RL8M e os de insuficiência nos
testes psicológicos: "por ter sido incluído no excesso de contingente»;

b) Para os casos previstos no n" 5) do art. 105 do RL8M: por
ser operário (funcionário, empregado) de empresa (estabelecimento) industrial (de transporte, de comunicações) relacionadota) com a Segurança Nacional. Neste caso, o CDI consignará a situação especial;

c) Para os casos previstos no n"1) do § 2" do art. 98 do RL8M:
por ser sacerdote ou ministro de tal religião; e
d) Para os que forem condenados por sentença irrecorrível,

resultante de prática de crime comum de caráter culposo: por
estar compreendido no Regulamento da L8M, artigo cento e
quarenta, número quatro.
6.4 -

Situação dos Veterinários

Tendo em vista as prescrições do art. 3" do Decreto n" 74.475, de
29 de agosto de 1974, os estudantes de Veterinária continuarão a
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prestar o Serviço Militar na forma da legislação específica (LMFDV
e seu regulamento).
6.5 - Coordenação horizontal dos OSM
Tanto quanto possível, deverá ser utilizada a coordenação horizontal dos OSM nos diversos níveis, em proveito do Sistema (RLSM,
art. 32, parágrafo único e art. 71).
6.6 - Sobrecarga dos OSM
As Forças devem evitar sobrecarregar os OSM com missões
estranhas às suas atribuições, relacionadas com o Serviço Militar.
6.7 - Conscrito desligado de OFR
Para o conscrito, aluno de OFR do IME ou do ITA, desligado do
IE antes de concluir a formação militar, as Forças deverão observar
o disposto no subitem 8.4.1 das IGCCFA.
6.8 - Prazo de validade inicial do CAM e sua revalidação
6.8.1 - Na ocasião da lavratura do CAM será registrada, como
limite de validade inicial, a data de 31 dez. 97 para os alistados até
30 abro 97 e 31 dez. 98 para os alistados de lºmaio a31 dez. 97 (RLSM,
art. 42, § 1º).
6.8.2 - As prorrogações serão feitas de conformidade com o que
estabelece o § 2º do art. 42 do RLSM.
6.9 - Exigência de Atestado
De conformidade com a Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983
(dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras
providências), a declaração destinada a fazer prova de boa conduta,
bons antecedentes, de residência e de pobreza, quando firmada pelo
próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da lei,
presume-se verdadeira.
6.10 - Instruções Complementares e Planos Regionais de Convocação (PRC)
Os Órgãos de Direção do Serviço Militar de cada Força remeterão
exemplares das respectivas ICC ao EMFA, aos Estados-Maiores e aos
órgãos correspondentes das demais Forças. Os DN, RM e Comar
remeterão exemplares de suas respectivas Instruções e PRC ao
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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EMFA, Estados-Maiores, Escola de Guerra Naval, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Escola de Comando e Estado-Maior
da Aeronáutica, Escolas de Aperfeiçoamento de Oficiais das respectivas Forças e aos demais DN, RM e Comar (IGCCFA, item 12).
6.11 -

Alistamento fora do prazo

Os convocados da classe de 1979, alistados após 30 de junho de
1997, estarão sujeitos às multas previstas no RLSM, considerando a
situação particular de cada um dos convocados. Os alistados entre 1s
maio e 30 jun. 97 não pagarão multa, mas serão vinculados à classe
seguinte.
6.12 -

Relatórios

As Forças remeterão ao Emfa os seguintes relatórios.
6.12.1 - Relatório de conscrição da classe, até 31 de outubro do
ano de prestação do Serviço Militar da Classe, no qual constarão, por
DN, RM ou Comar, conforme o caso, e, separadamente, por aspectos
da seleção (RLSM, art. 39 e subitem 13.1 das IGCCFA):
a) Alistamento;

b) Seleção (apresentação e resultado);

c) Distribuição;
d) Incorporação e/ou Matrícula;

e) Dispensados de Incorporação e/ou Matrícula; e
f) Observações e sugestões.

6.12.2 - Relatório e resultados de estudos e atuações previstos
nos subitem 13.2 das IGCCFA, até 30 de abril do ano de prestação do
Serviço Militar da Classe; e até 30 de maio para os previstos no
subitem 13.3 das IGCCFA.
6.13 -

Serviço Alternativo

6.13.1 - De acordo com o parágrafo 7º do art. 15 do RLPSA, os
Comandantes de DN, RM ou Comar poderão, a qualquer tempo,
determinar instauração de sindicância ou solicitar documento, que
bem esclareçam as convicções dos optantes.
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6.13.2 - A vinculação ao Serviço Alternativo terá início com a
entrega da Declaração de Imperativo de Consciência (Anexo A ao
RLPSA) anexa ao requerimento para Atribuição de Vaga para a
Prestação do Serviço Alternativo (Anexo B ao RLPSA).
6.13.3 - O optante pela Prestação do Serviço Alternativo ao
Serviço Militar Obrigatório, que tiver adquirido a situação de arrimo,
deverá requerer a Dispensa de Prestação do Serviço Alternativo,
devendo o documento ser datilografado, conforme o modelo preconizado no Anexo J ao RLPSA.
6.13.4 - O optante pelo Serviço Alternativo, que renunciar a
essa condição, passará, automaticamente, a concorrer à primeira
Seleção Gerai, que vier a ocorrer. Para tal, o cidadão deverá dirigir
ao Comandante de DN, RM ou Comar um requerimento (modelo
constante do Anexo I ao RLPSA), tendo essa renúncia caráter irrevogável. Em seguida, o secretário deverá anotar no CAM a data de
comparecimento do cidadão à Seleção Geral.
6.13.5 -

Não será concedido adiamento do Serviço Alternativo.

6.13.6 - A JSM é o órgão competente para aplicação de multa
para a infração prevista no n? 1) do art. 52 do RLPSA (Refratários).
6.13.7 - O valor a ser cobrado pela infração citada no subitem
anterior será igual ao da multa mínima.
6.13.8 - De acordo com o art. 70 do RLPSA, os valores da multa
mínima e da taxa militar, relativos ao Serviço Alternativo, terão os
mesmos vaIores e códigos previstos para os correspondentes estabelecidos pelo Serviço Militar.
6.13.9 - Se, ao manifestar a recusa ao Serviço Militar, o alistando, mesmo de MNT, se recuse também à prestação do Serviço
Alternativo, o DN, ARM ou o Comar determinará que preencha a
Declaração de Recusa à Prestação do Serviço Alternativo ao Serviço
Militar Obrigatório, conforme o modelo preconizado no Anexo C ao
RLPSA, modificado pela Porto n? 3.656/Cosemi, de 21 out. 94. Se o
cidadão não puder expressar-se convenientemente, a declaração será
feita a rogo, com testemunho de duas pessoas idôneas, perfeitamente
identificadas e localizáveis. O CAM será devolvido ao alistando, com
a anotação correspondente à recusa, válida por dois anos.
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6.14 -

Excesso de Contingente

6.14.1 - Excesso de Contingente é o conjunto de cidadãos brasileiros convocados para o Serviço Militar Inicial que, pelos motivos
abaixo, não forem incorporados nas OMA ou matriculados nos OFR.
a)

Residentes em MT e que:
1) tenham sido julgados incapaz B-l em duas inspeções
de saúde, realizadas para a seleção de duas classes distintas, qualquer que seja o diagnóstico (RLSM, art. 56);
2) tenham sido julgados Incapaz B-2 na forma do art. 57
doRLSM;
3) tenham mais de 30 (trinta) anos de idade e estejam em
débito com o Serviço Militar, independentemente de aplicação das penalidades a que estiverem sujeitos, nos termos do nº 3) do § 2º do art. 93 do RLSM; e
4) excederem às necessidades das Forças Armadas, nos
termos do n? 2) do art. 105 do RLSM.

b) Dispensados de incorporação nos termos dos n" 1) e 6) do

art. 105 do RLSM.
c) A critério dos Comandantes de DN, RM, e Comar, o
convocado julgado Incapaz B -1 na Seleção Geral poderá desde
logo, ser incluído no Excesso de Contingente, com exceção dos
Insubmissos, que deverão ser tratados de acordo com o descrito no subitem 6.19 - Situação do Insubmisso.
6.14.2 - Os convocados julgados aptos, que forem incluídos no
Excesso de Contingente resultante da majoração e os demais não
distribuídos, continuarão:
a) Durante a prestação do Serviço Militar Inicial da classe,

sujeitos à chamada complementar para o recomplementamenta ou acréscimo de efetivo de OM desfalcadas ou que
forem criadas; e
b) Sujeitos à Convocação de Emergência para evitar a per-

turbação da ordem ou para sua manutenção ou, ainda, em
caso de calamidade pública.
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6.15 do Exército

Alistados para a Marinha e Aeronáutica em MT também

6.15.1 - Deverão ser selecionados por aquelas Forças, e, se não
forem incorporados ou matriculados, serão incluídos no Excesso de
Contingente de cada uma. Naqueles municípios, a Marinha e/ou a
Aeronáutica, em princípio, alistarão somente 3 (três) vezes as suas
necessidades de incorporação, não havendo prejuízo para a qualidade
e efetivo necessário às demais Forças.
6.15.2 - Caberá à Marinha e à Aeronáutica a confecção do
devido documento comprobatório de situação militar, que poderá ser
entregue pela JSM, após entendimento com a CSM, conforme' o
previsto nos subitens 4.5 e 4.7 das IGCCFA.
6.16 -

MT exclusivo de uma Força

6.16.1 - Alistados de MT de uma única Força, menores de 30
(trinta) anos de idade, que forem incluídos no Excesso de Contingente
ou julgados incapazes definitivos, permanecerão vinculados à Força,
que deverá confeccionar os respectivos documentos militares, que
serão entregues pela JSM, após entendimento com a CSM (IGCCFA,
subitem 4.7).
6.16.2 - Nos MT exclusivos da Marinha ou da Aeronáutica, o
número de conscritos alistados obedecerá às necessidades de Incorporação da Força: os demais alistamentos deverão ser realizados
pelas JSM da jurisdição, mediante entendimento prévio a nível de
DN, RM e Comar, com utilização da documentação do Exército, que
regularizará sua situação militar, logo após terem sido encerrados os
trabalhos de alistamento da Marinha ou Aeronáutica, devendo ser
observados os prazos previstos para alistamento da classe convocada
(RLSM, art. 41, § 2').
6.17 -

Conscritos maiores de 30 (trinta) anos de idade

Os conscritos maiores de 30 (trinta) anos de idade, exceto os
Preferenciados, terão suas situações regularizadas pelo Exército,
mesmo que de MT exclusivos da Marinha ou da Aeronáutica. Contudo
se o município for sede exclusiva de OM da Marinha ou da Aeronáutica, o encargo total será atribuído à Força correspondente (IGCCFA,
subitem 4.7.1).
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Modelos de Certificados
6.18.1 - Continua em vigor o modelo de CDI, adotado pelo
Exército desde l"jan. 81.
6.18.2 - Continua em vigor o modelo de CI, adotado pelo Exército desde 1"jan. 92.
6.19 - Situação de Insubmisso
Para efeito de aplicação da legislação especial a que se refere o
art. 81 do RLSM e para aplicação especifica nos processos de insubmissão, O Insubmisso, que se apresentar ou for capturado, deverá
ficar detido a partir da data de apresentação ou captura, tendo direito
ao quartel por menagem e sendo mandado à inspeção de saúde, para
fins de justiça, ficando numa das seguintes situações:
6.19.1 - Se julgado apto, deverá ser incorporado a contar da
data de apresentação ou captura;
6.19.2 - Se apresentar condições, de incapacidade previstas
para os conscritos em geral, incluídos nos Grupos B1, B2 ou C, será
considerado incapaz definitivamente, sendo dispensado da incorporação, ficando, em conseqüência, dispensado do processo e da inclusão
(Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 8 abro 83, dado na Apelação
n? 43.624-5).
6.20 - Transferência de Reservista de uma Força Armada para
outra
Deverá ser dado aos portadores de CDI O mesmo tratamento
previsto no art. 246 do RLSM, no caso de transferência de uma Força
Armada para outra.
6.21 - Multa Mínima e Taxa Militar previstas no RLMFDV
A multa mínima e a taxa militar previstas no RLMFDV terão
mesmo valor da multa mínima e da taxa militar previstas no RLSM.
6.22 - Incorporado possuidor do Título de Eleitor
6.22.1 - Deverão ser recolhidos, por ocasião da incorporação
dos conscritos, pelas OM que incorporam e/ou matriculam, os respectivos títulos de eleitor, onde permanecerão até o término do tempo de
Serviço Militar Inicial Obrigatório, devendo ser restituídos aos interessados por ocasião de seus licenciamentos.
6.18 -
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6.22.2 - Os MFDV, por ocasião da incorporação para realização do Estágio de Adaptação e Serviço (EAS), terão os seus títulos de
eleitor recolhidos pelas oganizações incorporadoras, onde permanecerão até a conclusão da primeira fase do estágio, quando serão
encaminhados ãs OM de destino que, após a conclusão do tempo de
Serviço Militar Inicial Obrigatório, deverão fazer a restituição dos
mesmos aos interessados.
6.22.3 - Anualmente os órgãos detentores dos títulos aqui
referidos, deverão, num prazo máximo de 30 (trinta) dias após a
incorporação ou matrícula, encaminhar às respectivas zonas eleitorais, organizadas por seção eleitoral, as relações dos militares,
que deixarão de votar, por estarem enquadrados na restrição
prevista no parágrafo 2' do art. 14 da Constituição Federal, conforme entendimento do TSE, prolatado em Seção de 3 novo 89, informado através do Telex n" 3.927 de 4 novo 89, em resposta ã Consulta
formulada pelo Ministério do Exército, e Ofícios n? 1.577/SJ, de 28
jun. 95 e n? 2.643, de 26 set. 95, ambos, do Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral.
6.22.4 - Os conscritos e os MFDV, que vierem a sofrer interrupção da prestação do Serviço Militar Inicial Obrigatório, terão a
restituição imediata do seu título de eleitor, bem como, deverá ser
informado ao Tribunal Regional Eleitoral, essa interrupção.
6.23 -

Lema de publicidade

O lema de publicidade do Serviço Militar é: Serviço Militar - A
Segurança do Brasil em Nossas Mãos.
6.24 -

Liberação do conscrito e imagem do Serviço Militar

6.24.1 - É muito importante, para o Sistema do Serviço Militar, que o convocado liberado da prestação do Serviço Militar Inicial,
por diversos motivos, receba o Certificado a que faz jus, no prazo mais
curto possível, inclusive a 2ª via, quando solicitada. Para isso, devem
ser feitos todos os esforços nos diversos níveis da estrutura, desde os
órgãos de direção até os de execução.
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Se o documento definitivo de situação militar não puder ser
entregue, por motivo imperioso, de imediato, deverá ser feita, no verso
do CAM, de preferência com carimbo, a seguinte anotação: liberado
da prestação do Serviço Militar Inicial, aguardando o certificado

definitivo.
O Órgão de Direção do Serviço Militar de cada Força, bem como
os DN, RM e Comar, deverão dar esclarecimentos aos empregadores
de modo geral, através de publicidade, de validade de tal anotação
nosCAM.
6.24.2 - É também de grande importância, para uma boa
imagem do Sistema do Serviço Militar, junto ao público externo, a
maneira correta e eficiente como ele é atendido, por ocasião do
alistamento e da seleção, pelos órgãos alistadores (JSM e CS), respectivamente. Tal fato deve ser uma preocupação constante dos integrantes do Sistema, pois, para milhares de jovens brasileiros, o único
contato feito com Órgãos do Sistema do Serviço Militar é durante o
Alistamento e a Seleção Geral. Por fim, esforços deverão ser desenvolvidos para que o jovem, ao retornar à vida civil, após a prestação
do Serviço Militar Inicial, leve a melhor imagem possível dos dias de
caserna, de forma a poder transmitir aos outros jovens verdadeira
imagem do Serviço Militar.

BENEDITO ONOFRE BEZERRA LEONEL
Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas

ANEXO I
Quadro Cronológico do Alistamento em 1997
Prazos oara as Classes de 1979 (*)

Situação

Destino

12 ian. a 30 abro

Dentro do Prazo

Encaminhar à Selecão de 1997

12 maio a 30 jun.

Dentro do Prazo

12 jul. a 30 set.

Fora do Prazo: Multas
previstas no n 2 1) do
art. 176 doRL8M

Período do

Alistamento

Encaminhar à Seleção de 1998
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Quadro Cronolõaíco do Alistamento em 1997
Prazos para as Classes de 1979 (")
Período do
Alistamento

Situação

Destino

1(1 out, a 31 dez.

Fora do Prazo e
Refratário: (**) Multas
previstas nos ul! 1) e ul!
2) do art. 176 do RLSM

Encaminhar à Seleção de 1998

Prazos para as Classses Anteriores
Período do

Situação

Destino

Refratário: (*"') Multas
previstas nos nl! 1) e n"
2} do art. 176 e art.
178 doRLSM

Encaminhar à Seleção de 1997

Alistamento
tsjanu So ebr.
2

1 maio a 31 dez.

Encaminhar à Seleção de 1998

Observações:
(*) -

C"'''') -

Prazo de validade do CAM: Ver subitem 6.8, prazo de validade inicial do CAM
e sua revalidação, deste PGC.
Ver subitem 6.2, situação do refratário, deste PGC.

Quadro Cronológico da Seleção em 1997

Marinha
Geral
Período
1997
15 jul. a 30 set.

Complemantar

Local

Período

Local

Sede dos MT,
pelas CS

1998
6 a 23 jan. (I!! Turma)
8 a 26 Jun. (2!! Tunna)

EFRN

Exército
Geral
Período
1997
14jul.a30set.
(OMA e OFR) (')
18 ago. a 7 novo
(MFDV) (*')

Complementar
Local

Sede dos MT

Período

Local

1998
Regulados pelo Cmt RM
(RLSM, art. 78, § 2')
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Aeronáutica

Geral

Complementar

Período

Local

Período

Local

1997

Ponto de Reunião
de
Convocados

1998
2 a 30 jarro(1 Turma)
IIIa 31 ju1. (2~ Turma)

Ponto de Reunião
de
Convocados

11 ago. a 10 auto

ü

Observações:
(")

-

Candidato a QMA e OFR:
Os Comandantes das RM regularão as datas de funcionamento das CS, dentro do
prazo fixado.

MFDVe Estudantes do último semestre dos IEMFDV:
As RM regularão as datas de funcionamento das CSE, dentro do prazo fixado. As
CSE que funcionarem nas sedes de RM deverão ficar em condições de atender os
convocados até o término do prazo.

(**) -

Quadro Cronológico de Incorporação em 1998

Marinha
Incorporaçãor'o)

Apres. dos Designados (*)

Adiamento (''''''")

Periodo

Local

Data

Local

Período

Local

1998
26 a Süjan. (lu'I\uma)
29jun. a3jul (ZlTurma)

1998
2 fev. (l" Turma)
6 jul. (2" Turma)

EFRN

EFRN

1997
Até ao jun.

Órgãos
Alistadores

Exército
Designação (*)

Apree. dos Designados

Incorporação

Adiamento 1997
(*'"*)

Período
5jan. a

ê

fev.

Local

Período

A cargo
daRM

GptA eB
Conforme as
Instruções
da Força

Local

Período

GptAeB
OMde
Destino Conforme as
Instruções
da Força

Local

Período

OMde F jan. a 30 abro
Destino
14 juL a 30 set.

Local
JSM

es
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Aeronáutica
Incorporação (**)

Apresentação dos Designados (*l

Adiamento (***)
Período

Local

OM

1997

do
tponnaçiio

Até Süjun.

Órgãos
Alistadores

Período

Local

Período

Local

1998

OM

19a Sü jan. (1" Turma)
20 a 31 jul. (2" Turma)

do
Formação

1998
F fev. (l" Turma)
1" ago. (2U Turma)

Observações:
Cada Ministério Militar regulará, em suas ICe, as datas de apresentação dos designados e de
Incorporação para as OMA.
As datas de designação dos MFDV serão fixadas pelos DN, RM e COMAR, conforme suas
necessidades.
(**) - A não apresentação dos designados, até às 24:00 hs do dia marcado para a incorporação,
acarretará a declaração de Insubmissão pela respectiva OM (RLSM, art. 75, 3" e art. 113).
(***) - Período destinado à entrada dos requerimentos de solicitação de adiamento de incorporação.
- Os refratários não poderão obter adiamento de incorporação, com o fim de se candidatarem à
matrícula nas Escolas, Centros, Cursos e Institutos, previsto no nv 1) do art. 98 do RL8M.
(Art. 99 do RL8M).
(') -

-

*

Quadro Cronológico de Matrícula em 1998
Marinha
Apresentação dos Designados
Período

Local

Conforme as Instruções da Força

Conforme as Instruções da Força
Exército

Designaçâot")

Apresentação dos
Designados para
CPOR/NPOR e TG

Período

Local

Período

5 a 23jan.

A cargo
daRM

Conforme as
Instruções
da Força

Local

Matrícula no
CPORJNPOR e TG("'t.)

Data

CS, Conforme as
OFR
Instruções
ou
da Força
OMA

Local

Adiantamento em 1997(***)

Período

OFR F jan. a 30 abro
ou
OMA 14 jul. a 30 set.

Local

JSM

es
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Aeronáutica
Apresentação dos Designados

Período

I

Local

Conforme as Inatrucõea da Força

I

Confonne as Instruções da Forca

Observacões:
(*) -

Cada Ministério Militar regulará, em suas ICe, as datas de Matrículas nos üFR.

(**) - A não apresentação dos designados, até às 24:00 h do dia marcado para a Matrícula,

acarretará a declaração de INSUBMISSÃO pela respectiva QM (RLSM: art. 75, § 32 e
art. 113).
(***) - Período destinado à entrada dos reauerimentos solicitando adiamento.

ANEXO II
Abreviaturas
CAM................................
CDI
CI
CNB
COMAR
COMGEP........................
COSEMI.........................
CS
CSE
CSM
Del SM............................
DGP
DGPM
DIRAP
DPMM
DN

Certificado de Alistamento Militar
Certificado de Dispensa de Incorporação
Certificado de Isenção
Comando Naval de Brasilia
Comando Aéreo Regional
Comando Geral de Pessoal
Comissão do Serviço Militar
Comissão de Seleção
Comissão de Seleção Especial
Circunscrição de Serviço Militar
Delegacia de Serviço Militar
Departamento Geral do Pessoal
Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha
Diretoria de Administração de Pessoal
Diretoria do Pessoal Militar da Marinha
Distrito Naval
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DSM................................ Diretoria do Serviço Militar (Ex) ou Divisão do Serviço Militar (Aer)
EAS
Estágio de Adaptação e Serviço
EMA
Estado-Maior da Armada
EMAER
Estado-Maior da Aeronáutica
EME
Estado-Maior do Exército
EMFA
Estado-Maior das Forças Armadas
EXAR.............................. Exercício de Apresentação da Reserva
FAM
Ficha de Alistamento Militar
FAMCO
Ficha de Alistamento Militar para Computador
HFA
Hospital das Forças Armadas
ICC
Instruções Complementares de Convocação
IE
Instituto de Ensino
IEMFDV......................... Instituto de Ensino destinado à formação
de Médico, Farmacêuticos, Dentistas e
Veterinários
IGCCFA
Instruções Gerais para a Coordenação da
Conscrição nas Forças Armadas
IGISC.............................. Instruções Gerais para a Inspeção de Saúde de Conscritos
IGSME............................ Instruções Gerais sobre o Serviço Militar
de Brasileiros no Exterior
IME................................. Instituto Militar de Engenharia
ITA.................................. Instituto Tecnológico da Aeronáutica
JAAer.............................. Junta de Alistamento da Aeronáutica
JSM
Junta de Serviço Militar
LMFDV
Lei de Prestação do Serviço Militar pelos
estudantes de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária e pelos Médicos, Dentistas, Farmacêuticos e Veterinários
LPSA
Lei de Prestação do Serviço Alternativo
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LSM
MFDV
MNT
MT
NPOR
OA...................................
OFR
OM
OMA
OSM................................
PAD
PR
PRC.................................
RLMFDV ........ ................

RLPSA
RLSM
RM
SERMOB
SMOB
SRD
SSMR..............................
TG
TIF

Lei do Serviço Militar
Médico, Farmacêutico, Dentista e Veterinário
Município Não-Tributário
Município Tributário
Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva
Órgão Alistador
Órgão de Formação de Reserva
Organização Militar
Organização Militar da Ativa
Órgão de Serviço Militar
Processamento Automático de Dados
Ponto de Reunião de Convocação
Plano Regional de Convocação
Regulamento da Lei de Prestação do Serviço Militar pelos estudantes de Medicina,
Farmácia, Odontologia e Veterinária e pelos
Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários
Regulamento da Lei de Prestação do Serviço Alternativo
Regulamento da Lei do Serviço Militar
Região Militar
Serviço Regional de Recrutamento e Mobilização
Seção Mobilizadora
Serviço de Recrutamento Distrital
Seção de Serviço Militar Regional
Tiro-de-Guerra
Trabalho Interforças
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ANExom
LOGOTIPO DO SERVIÇO MILITAR
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DECRETO Nº 2.090, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1996
Aprova o Regulamento da Escola Superior de Guerra.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84 inciso IV, da Constituição, e com fundamento no que
dispõe o art. 4º da Lei 785, de 20 de agosto de 1949,
DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento da Escola Superior de
Guerra (ESG) constante do anexo, que com este baixa.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 1.327, 5 de dezembro de
1994.
Brasília, 9 de dezembro, de 1996; 175· da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Benedito Onofre Bezerra Leonel

(Anexo ao Decreto) n? 2.090, de 9 de dezembro de 1996)
REGULAMENTO DA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade

Art. 1e A Escola Superior de Guerra (ESG), criada pela Lei n?
785, de 20 de agosto de 1949, é um Instituto de altos Estudos,
diretamente subordinado ao Ministro de Estado Chefe do EstadoMaior das Forças Armadas, destinado a desenvolver e consolidar os
conhecimentos necessários ao exercício de funções de assessoramento
e direção superior e para o planejamento nacional do mais alto nível.
Art. 2º Funcionando como centro permanente de estudos e pesquisas previstos neste regulamento, compete, ainda, à ESG planejar,
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coordenar e desenvolver os cursos que, nos termos do art. 4!:! da Lei n"
785/49, forem instituídos pelo Poder Executivo, mediante proposta do
Estado-Maior das Forças Armadas (Emfa).

CAPÍTULO H
Da Estrutura Organizacional

Art. 3' A ESG é constituída pelos seguintes órgãos:
I -

Direção;

H

Junta Consultiva;

HI

Departamento de Estudos;

IV

Departamento de Administração.

Art. 4' A direção é exercida pelo comando, que compreende:
I

o comandante e diretor de estudos;

H

o subcomandante e subdiretor de estudos;

IH

os assistentes do comando e diretores de cursos.

Parágrafo único. O comandante e diretor de estudos dispõe de
um gabinete, que integra a direção.

Art. 5' Ajunta consultiva é constituída de eminentes personalidades, civis ou militares, de reconhecido saber e de notável projeção
na vida pública brasileira.
Art. 6' O departamento de estudos e O departamento de administração serão organizados de acordo com as necessidades funcionais
da ESG.
Art. 79 O comandante dispõe, ainda, como órgãos de assessoramento:
I -

um corpo de conselheiros;

II -

um corpo de conferencistas especiais;

HI -

um centro de estudos estratégicos;

IV -

uma assessoria de controle.
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§ 1Q O corpo de conselheiros é constituído de personalidades de
notável cultura e reconhecida competência - não pertencentes aos
quadros da ESG - convidadas para, a título de colaboração, participar, sob a forma de assessoramento, em trabalhos da mais alta
relevância, relacionados com a evolução institucional e os estudos da
escola.
§ 2' O corpo de conferencistas especiais é constituído de personalidades de reconhecida competência e notável saber - não pertencentes aos quadros da ESG - convidadas pelo comandante para
participar dos trabalhos da escola, a título de colaboração, em proveito
dos estudos realizados.
§ 3Q O centro de estudos estratégicos tem como finalidade coordenar, internamente, a realização de estudos e pesquisas de temas
de interesse do país por integrantes do departamento de estudos,
visando ao contínuo desenvolvimento da produção e qualidade intelectual da ESG e, externamente, a participação em eventos, que
tratem dos referidos temas, em instituições congêneres.
§ 4Q A assessoria de controle tem a finalidade de estabelecer
condições para melhor desempenho da administração, mediante fiscalização permanente, quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial.

CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos

Art. 8' À direção da ESG compete a gestão das atividades
relativas aos estudos, à administração e à disciplina.
Art. 9 Q Compete ao comandante e diretor de estudos:

I - baixar os atos referentes à matrícula nos diferentes cursos da ESG;
II - cancelar a matrícula de qualquer estagiário, de acordo
com o que preceitua este Regulamento;
111 - estabelecer diretrizes, normas, orientações e procedimentos internos;
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IV - conceder diploma honoris causa de qualquer dos cursos
da ESG, de acordo com art. 26 do presente Regulamento;
V - propor ao Ministro de Estado Chefe do Emfa a designação
e dispensa dos membros dajunta consultiva, do corpo de conselheiros,
do corpo de conferencistas especiais, do corpo permanente e do corpo
administrativo;
VI - Designar os oficiais e os civis da ESG para diversos cargos
e funções internas da Escola.

Art. 10. Compete à junta consultiva a assessoria especial e
permanente da direção da escola, podendo seus membros, a critério
do comandante, participar das atividades de estudos.
Art. 11. Compete ao departamento de estudos o planejamento
e a execução das atividades de estudos da ESG.
Art. 12. Compete ao departamento de administração prover o
apoio necessário ao funcionamento da ESG.
CAPÍTULO IV
Dos Estudos e Atividades Correlatas

Art. 13. Os estudos a cargo da ESG compreendem atividades
de ensino, pesquisa, extensão, intercâmbio e difusão.
§ 12 As atividades de ensino são as relativas aos cursos ministrados pela escola.
§ 22 As atividades de pesquisa compreendem os estudos teóricos, doutrinários e conjunturais, relacionados com as finalidades da
ESG.
§ 32 As atividades de extensão são as de apoio aos ciclos de
estudos promovidos pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (Adesg), e a de outros cursos ou ciclos ministrados ou
promovidos pela ESG.
§ 42 As atividades de intercâmbio compreendem o inter-relacionamento da ESG com instituições públicas e privadas, nacionais,
estrangeiras e internacionais, no cumprimento de suas finalidades.
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§ 5· As atividades de difusão envolvem a divulgação dos conhecimentos e trabalhos desenvolvidos e consolidados pela escola.
§ 6· As atividades previstas nos §§ 4· e 5· dependerão sempre
de aprovação do Ministro de Estado Chefe do Emfa.

CAPÍTULO V
Dos Cursos
Seção I
Da Destinação e Vagas
Art. 14. Funcionam na ESG:
I -

Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia (Caepe);

II - Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia Militares
(Caepem);
III IV (Ceaepe);

Curso Superior de Inteligência Estratégica (CSIE);
Curso Especial de Altos Estudos de Política e Estratégia

V (Caesg).

Curso de Atualização da Escola Superior de Guerra

§ F O Caepe destina-se a:
a) habilitar civis e militares para o exercicio de funções de
direção e assessoria de alto nível, especialmente nos órgãos responsáveis pela formulação das políticas de segurança e de desenvolvimento nacionais e dos planejamentos estratégicos decorrentes;
b) contribuir para o aprimoramento do planejamento da segurança e do desenvolvimento nacionais.

§ 2· O Caepem destina-se a:
a) habilitar oficiais das Forças Armadas para o exercício de
funções de direção e assessoria de alto nivel, nos órgãos responsáveis
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pela formulação da política nacional, particularmente, no campo da
segurança e do desenvolvimento e dos planejamentos estratégicos
militares decorrentes;
b) habilitar oficiais das Forças Armadas para o exercício de
funções de comando, de chefia e de estado-maior combinado;

c) contribuir para o aprimoramento da doutrina, da política e da
estratégia militares brasileiras.
§ 3Q O CSIE destina-se a:
a) habilitar civis e militares para o exercicio de funções de
direção e assessoria superior em inteligência estratégica, nos órgãos
responsáveis pela formulação da polícia nacional, especialmente no
campo da segurança e do desenvolvimento e dos planejamentos de
informações estratégicas decorrentes;
b) contribuir para o aprimoramento da doutrina, política e estratégia das informações estratégicas.

§ 4Q O Ceaepe destina-se a:
a) proporcionar a civis e militares, nacionais e estrangeiros,
conhecimentos para o exercício de funções em órgãos responsáveis
pela formulação de políticas, estratégias e planejamentos de governo;
b) difundir a doutrina e o método de planejamento da ação
polícia da ESG.

§ 5º O Caesg destina-se a manter atualizados os conhecimentos
doutrinários e metodológicos dos diplomados da ESG.
§ 6Q O Caepe, o Caepem e o CSIE, embora com destinações
diferenciadas, são ministrados-nos seus aspectos curriculares, como
de mesmo nível.
§ 7Q O estabelecimento de equivalência entre o Caepe, o Caepem
e o CSIE com os demais cursos de altos estudos de política e estratégia
das forças singulares é da competência de cada Força Armada.
Art. 15. Os cursos serão ministrados segundo currículos elaborados pela ESG, de acordo com as diretrizes do Ministro de Estado
Chefe do Emfa.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7089-7214, dez. 1996

7150
Art. 16. Mediante proposta do comandante, baseada nas necessidades, possibilidades e disponibilidades financeiras da Escola, as
vagas para os diversos cursos serão fixadas, anualmente, pelo Ministro de Estado Chefe do Emfa, que estabelecerá sua distribuição pelos
ministérios civis e militares, outros ógãos governamentais e entidades públicas ou privadas.
Parágrafo único. A seleção dos candidatos civis será processada
de acordo com diretrizes específicas fixadas pelo Ministro de Estado
Chefe do Emfa.

Seção II
Da Matrícula e suas Condições
Art. 17. Os atos de matrícula nos cursos serão efetivados pelo
Comandante, após a publicação da portaria de aprovação do Ministro
de Estado Chefe do Emfa, com a relação dos candidatos selecionados.
Art. 18. São condições para matrícula no Caepe:
I -

para os militares:

a) Marinha:

1. ter o posto de Contra-Almirante ou Capitão-de-Mar-e-Guerra;
2. possuir o Curso de Comando e Estado-Maior da Escola de
Guerra Naval ou equivalente para seus respectivos quadros e corpos;
3. haver sido indicado pelo Ministro de Estado da Marinha.
b) Exército:

1. ter o posto de General-de-Brigada ou Coronel;
2. possuir o Curso de Altos Estudos Militares da Escola de
Comando e Estado-Maior do Exército ou equivalente;
3. haver sido indicado pelo Ministro de Estado do Exército.
c) Aeronáutica:
1. ter o posto de Brigadeiro ou Coronel;
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2. possuir o Curso de Comando e Estado-Maior e Superior de
Comando da Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica ou
equivalente;
3. haver sido indicado pelo Ministro de Estado da Aeronáutica.
d) Forças Auxiliares:
1. ter o posto de Coronel;

2. possuir o curso equivalente ao de Estado-Maior e Comando de
Altos Estudos Militares;
3. haver sido indicado pelo governador.
11 - para os civis pertencentes à Administração Pública:
a) ter experiência e aptidão comprovadas no exercício de atividades relacionadas com uma profissão e avaliadas segundo parâmetros de seleção estabelecidos pelo Ministro de Estado Chefe do Ernfa;
b) ser diplomado em curso de nível universitário ou equivalente;
c) haver sido indicado pelo respectivo ministro, governador, prefeito ou autoridade correspondente como representante de entidade
a cujos quadros administrativos ou técnicos efetivamente pertença;
d) ter mais de trinta e menos de sessenta anos de idade na data
da matrícula.
111 - para os civis não pertencentes à Administração Pública:
a) possuir credenciais como pessoa distinguida na sociedade, na
classe ou profissão, comprovadas e avaliadas segundo parâmetros de
seleção estabelecidos pelo Ministro de Estado Chefe do Emfa;
b) ser diplomado em curso de nível universitário ou equivalente;
c) haver sido indicado por entidade cultural, profissional ou
técnico-científica) ou por empresa ou serviço de interesse para o
planejamento nacional de mais alto nível, a cujos quadros administrativos ou técnicos efetivamente pertença;
d) ter sido convidado pelo Ministro de Estado Chefe do Ernfa ou
pelo comandante da escola;
e) ser brasileiro e ter mais de trinta e menos de sessenta anos de
idade na data da matrícula.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7089-7214, dez. 1996

7152

Art. 19. São condições para matricula no Caepem:
I -

Marinha:
a) ter o posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra ou Capitão-de-Fragata;
b) possuir o Curso de Comando e Estado-Maior da Escola de
GuerraNaval;
c) haver sido selecionado e indicado pelo respectivo ministério.
U - Exército:
a) ter o posto de coronel ou tenente-coronel;
b) possuir o Curso de Altos Estudos Militares da Escola de
Comando e Estado-Maior do Exército;
c) haver sido selecionado e indicado pelo respectivo ministério.

Hl - Aeronáutica:
a) ter o posto de Coronel ou Tenente-Coronel;
b) possuir o Curso de Estado-Maior e Superior de Comando da
Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica;
c) haver sido selecionado e indicado pelo respectivo ministério.
Art. 20. São condições para matricula no CSIE:
I - para os militares:
a) Marinha:
1. ter o posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra ou Capitão-de-Fragata;
2. possuir o Curso de Comando e Estado-Maior da Escola de
Guerra Naval;
3. haver sido selecionado e indicado pelo respectivo ministério.
b) Exército:
1. ter o posto de Coronel ou Tenente-Coronel;
2. possuir o Curso de Altos Estudos Militares da Escola de
Comando e Estado-Maior do Exército;
3. haver sido selecionado e indicado pelo respectivo ministério.
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c) Aeronáutica:
1. ter o posto de Coronel ou Tenente-Coronel;

2. possuir o Curso de Estado-Maior e Superior de Comando da
Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica;
3. haver sido selecionado e indicado pelo respectivo ministério.
d) Forças Auxiliares:

1. ter o posto de Coronel ou Tenente-Coronel;

2. possuir o curso equivalente ao de Estado-Maior e Comando de
Altos Estudos Militares;
3. haver sido indicado pelo governador.
II -

para os civis pertencentes à Administração Pública:

a) ter experiência e aptidão comprovadas no exercício de atividades relacionadas com uma profissão e avaliadas segundo parâmetros de seleção estabelecidos pelo Ministro de Estado Chefe do Emfa;
b) ser diplomado em curso de nível universitário ou equivalente;

c) preferencialmente estar vinculado à atividade de inteligência;
d) haver sido indicado pelo respectivo ministro, governador,
prefeito ou autoridade correspondente como representante de entidade a cujos quadros administrativos ou técnicos efetivamente pertença;

e) ter mais de trinta e menos de sessenta anos de idade na data
da matrícula.

III -

para os civis não pertencentes à Administração Pública:

a) possuir credenciais como pessoa distinguida na sociedade, na
classe ou profissão, comprovadas e avaliadas segundo parâmetros de
seleção estabelecidos pelo Ministro de Estado Chefe do Emfa;
b) ser diplomado em curso de nível universitário ou equivalente;

c) preferencialmente estar vinculado à atividade de inteligência;
d) haver sido indicado por entidade cultural, profissional ou
técnico-científica, ou por empresa ou serviço de interesse para o
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planejamento nacional de mais alto nível, a cujos quadros administrativos ou técnicos efetivamente pertença;
e) ter sido convidado pelo Ministro de Estado Chefe do Emfa ou
pelo comandante da escola;

fJ ser brasileiro e ter mais de trinta e menos de sessenta anos de
idade na data da matrícula.
Art. 21. São condições para matrícula no Ceaepe:
I - para os militares brasileiros:
a) Marinha:
1. ter O posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra ou Capitão-de-Fragata da Ativa ou da Reserva Remunerada;
2. possuir O Caepe ou o Caepem ou o CSIE;
3. haver sido selecionado pela ESG para realizar o Caesg;
4. haver sido convidado pela ESG para realizar o Ceaepe.
b) Exército:
1. ter o posto de Coronel ou Tenente-Coronel da Ativa ou da
Reserva Remunerada;
2. possuir o Caepe ou o Caepem ou o CSIE;
3. haver sido selecionado pela ESG para realizar

O Caesg;

4. haver sido convidado pela ESG para realizar o Ceaepe.
c) Aeronáutica:
1. ter o posto de Coronel ou Tenente-Coronel da Ativa ou da
Reserva Remunerada;
2. possuir o Caepe ou o Caepem ou o CSIE;
3. haver sido selecionado pela ESG para realizar o Caesg;
4. haver sido convidado pela ESG para realizar o Ceaepe.
d) Forças Auxiliares:

1. ter o posto de Coronel ou Tenente-Coronel da Ativa ou da
Reserva Remunerada;
2. possuir o Caepe ou o Caepem ou o CSIE;
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3. haver sido selecionado pela ESG para realizar o Caesg;
4. haver sido convidado pela ESG para realizar o Ceaepe.
H - para os civis:
a) possuir o Caepe ou o CSIE;
b) haver sido indicado pela ESG para realizar o Caesg;
c) haver sido convidado pela ESG para realizar o Ceaepe.
IH - para estrangeiros, militares ou civis, a matrícula é condicionada ao convite formulado pelo Ministro de Estado Chefe do Ernfa
e indicação pela Força Armada do país respectivo.
Parágrafo único. O Ceaepe, por seu curso especial, não é considerado como curso regular.
Art. 22. Poderão ser matriculados no Caesg, desde que aceitem
o convite para inscrição, civis e militares diplomados em qualquer dos
cursos regulares da ESG, mesmo os extintos, e que tenham concluído
o curso há mais de cinco anos, até a idade limite de setenta anos.
Art. 23. A matrícula de qualquer estagiário poderá ser cancelada:
I - mediante solicitação de autoridade responsável pela indicação ou entidade de origem;
H - por motivo de saúde, comprovado em inspeção médica;
IH - por motivo de tratamento de saúde de pessoa da família,
comprovado em inspeção médica;
IV - a pedido, mediante requerimento dirigido ao Comandante da ESG;
V - quando tiver desempenho insuficiente ou demonstrar
desinteresse pelo curso;
VI - quando tiver conduta incompatível com o nível moral e
intelectual da ESG;
VII - se militar, cometer transgressão disciplinar cuja gravidade justificar essa medida.
§ 1" O desempenho insuficiente ou o desinteresse pelo curso
será constatado através de um ou mais dos seguintes fatos:
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a)

falta às atividades programadas;

b) apresentação de aproveitamento insatisfatório;

c) descumprimento das normas vigentes;
d) inadaptação à Escola;

e) não realização de trabalhos individuais que lhe forem atribuídos nos prazos previstos;
f) descumprimento da sistemática dos horários fixados para as
atividades do curso;
g) falta de cooperação nos trabalhos de equipe.

§ 2' O chefe do Departamento de Estudos, ouvido o diretor do
curso correspondente, indicará ao comandante os nomes dos estagiários que, a seu juízo, devam ter matrícula cancelada, apresentando
as razões.
§ 3' A incompatibilidade de conduta ou o interesse da disciplina
serão ajuizados pelo comandante, considerando as razões apresentadas.
§ 4' Da decisão do comandante cabe recurso ao Ministro de
Estado Chefe do Emfa, sem efeito suspensivo.

Art. 24. Condições e impedimentos à rematrícula:
I - o estagiário desligado do curso por cancelamento de matrícula, decorrente do estabelecido nos incisos I, H e IH do art. 23, terá
sua rematrícula assegurada em ano subseqüente, respeitadas as
condições dos art. 18, 19 e 20;
H - o estagiário que tiver sua matrícula cancelada decorrente
do inciso IV do art. 23 poderá requerer matrícula em ano subseqüente,
observadas as mesmas condições;

IH - o estagiário que ti ver sua matrícula cancelada, decorrente do estabelecido nos incisos V, VI e VII do art. 23, não poderá ser
rematriculado em qualquer dos cursos da ESG.

Art. 25. Ao estagiário que realizar, com aproveitamento, qualquer dos cursos, será conferido o diploma e o distintivo correspondentes.
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Parágrafo único. O militar ou civil estagiário promovido, transferido para a inatividade ou aposentado poderá continuar o curso, até
a diplomação.
Art. 26. O Comandante, mediante aprovação do Ministro de
Estado Chefe do Emfa, poderá conceder diploma honoris causa:
l - a personalidades civis e militares, nacionais ou estrangeiras, de qualquer dos cursos, que se tenham tomado merecedoras
desta distinção pelos serviços relevantes prestados à Escola;
II - aos ex-Comandantes da Escola, relativo ao Curso de Altos
Estudos de Política e Estratégia (Caepe);

III - excepcionalmente, a personalidades de notável saber e
desempenho profissional destacado, que sejam de interesse da ESG
para compor seu Corpo Permanente, desde que titulados, no mínimo,
a nivel de mestrado, por estabelecimento de ensino reconhecido ou
validado no Pais.
CAPÍTULO VI
Do Pessoal

Seção!
Do Comandante e do Subcomandante
Art. 27. O Comandante e Diretor de Estudos é um Oficial-General da ativa, de uma das Forças Armadas, do posto de Almirantede-Esquadra, General-de-Exército ou Tenente-Brigadeiro.
Art. 28. O subcomandante e subdiretor de estudos é um OficialGeneral da ativa, de uma das Forças Armadas, do posto de Vice-Almirante, General-de-Divisão ou Major-Brigadeiro.
Art. 29. O comandante tem como assistentes do comando:
l-um Oficial-General da ativa de cada Força Armada, do
posto de Contra-Almirante, General-de-Brigada ou Brigadeiro;
II - um Ministro de 2" Classe do Quadro do Ministério das
Relações Exteriores;
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III - quando necessário, representantes de categoria equivalente de outros ministérios.
Parágrafo único. Dentre os assistentes serão designados os diretores de curso.
Seção II
Dos Demais Órgãos
Art. 30. O pessoal da ESG será constituído dos militares e civis
que integram a Junta Consultiva, o Corpo Permanente, o Corpo
Administrativo e o Corpo de Estagiários.
§ 1Q O Corpo Permanente é constituído por oficiais e civis diplomados pela Escola, nomeados ou designados para o exercício de
função na ESG.
§ 2· O Corpo Administrativo é constituído por pessoal civil e
militar, integrante dos Quadros da ESG, não pertencente ao comando, Junta Consultiva e Corpo Permanente.
§ 3Q O Corpo de Estagiários é constituído por militares e civis
matriculados nos cursos que se realizam na escola.
Art. 31. O pessoal militar da ESG é o constante da Tabela de
Distribuição de Efetivos ou equivalente, da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica, aprovada anualmente; o pessoal civil, o previsto no
Quadro Permanente de Pessoal.
§ 1Q Todo o pessoal da ESG é designado por portaria do Ministro
de Estado Chefe do Emfa.
§ 2Q O Comandante poderá solicitar, por intermédio do Ministro
de Estado Chefe do Emfa, o concurso de militares e civis para
servirem na ESG, além dos constantes dos seus quadros e tabelas,
consideradas suas necessidades de pessoal, de acordo com a legislação
em vigor.
Art. 32. Enquanto em serviço na ESG, integrando a Direção, a
Junta Consultiva, o Corpo Permanente, o Corpo Administrativo ou o
Corpo de Estagiários, os oficiais das Forças Armadas serão considerados em função militar, e os servidores civis da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, serão considerados, para todos
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os efeitos legais, em efetivo exercício nos cargos, empregos ou funções
em que estiverem investidos na data em que forem designados ou
postos à disposição da Escola e remunerados pelos órgãos ou entidades a que pertençam.

Art. 33. O Quadro Permanente de Pessoal da ESG compreende
servidores civis regidos pela Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 34. No interesse dos estudos realizados na escola, o comandante poderá contratar serviços profissionais com entidades ou personalidades nacionais ou estrangeiras, nos termos da legislação em
vigor.
Art. 35. São membros natos do Corpo de Conselheiros os ex-Ministros Chefes do Emfa e os ex-comandantes da ESG.
Parágrafo único. Os demais membros do Corpo de Conselheiros
serão nomeados, por tempo indeterminado, pelo Ministro de Estado
Chefe do Emfa.
Art. 36. Os membros do Corpo de Conferencistas Especiais são
nomeados, por dois anos, pelo Ministro de Estado Chefe do Emfa,
podendo ser reconduzidos por períodos sucessivos de mesma duração.
Art. 37. Os membros da Junta Consultiva serão convidados
pelo comandante, dentre os que integram ou tenham integrado o
Corpo Permanente, e designados por um período de dois anos, podendo ser reconduzidos por períodos sucessivos, de mesma duração.
Parágrafo único. A qualquer tempo, a critério do Comandante da
ESG, poderá ser proposta a dispensa de membros da Junta Consultiva.
Art. 38. Os oficiais e os civis nomeados ou designados para o
Corpo Permanente devem ser diplomados pela ESG.
Parágrafo único. Os assistentes do comando não diplomados pela
escola poderão ser matriculados no Caepe com a turma que inicia o
ano letivo, após sua designação, de acordo com o estabelecido pelo
comandante.
Art. 39. O pessoal que integra o Corpo Permanente será designado para um período de dois anos, podendo ser reconduzido por
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períodos sucessivos de mesma duração, mediante proposta do comandante ao Ministro de Estado Chefe do Emfa.
Parágrafo único. A qualquer tempo, a critério do comandante,
poderá ser proposta a dispensa de membros do Corpo Permanente.
Art. 40. O Corpo Administrativo se destina ao desempenho das
funções de caráter administrativo e das necessárias ao apoio às
atividades de estudos.

Seção

tu

Dos Cargos e Funções
Art. 41. No provimento dos cargos e funções da ESG, serão
observadas as seguintes disposições:
I - o comandante, o subcomandante e os assistentes do comando serão nomeados pelo Presidente da República, mediante proposta do Ministro de Estado Chefe do Emfa;
II - o provimento dos cargos de comandante e de subcomandante obedecerá ao critério de rodízio entre as Forças Armadas, não
devendo ambos pertencer à mesma Força;

III - a designação interna de oficiais e civis, inclusive para
cargos de chefia, decorrerá de critérios estabelecidos pelo comandante.
Art. 42. O Regimento Interno da ESG proverá as demais competências vinculadas ao seu funcionamento.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Finais

Art. 43. No desempenho de suas atividades, a ESG poderá se
entender diretamente com órgãos e entidades públicas ou privadas,
observados os níveis estipulados em diretriz específica.
Art. 44. Os serviços prestados pelos membros da Junta Consultiva, do Corpo Permanente, do Corpo de Conselheiros, do Corpo de
Conferencistas Especiais e do Corpo Administrativo serão considerados de natureza relevante.
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Art. 45. Os oficiais do Corpo Permanente diplomados por qualquer dos cursos ministrados pela Escola exercem, efetiva e cumulativamente, funções de ensino e de estado-maior ou de técnico.
Art. 46. O distintivo a ser conferido aos estagiários da ESG, por
ocasião da diplomação no Curso de Altos Estudos de Política e
Estratégia (Caepe), no Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia
Militares (Caepem) e no Curso Superior de Inteligência Estratégica
(CSIE) é O previsto no Decreto nO 28.503, de 14 de agosto de 1950.
Art. 47. A ESG apoiará a Adesg, proporcionando:
I - orientação para planejamento e colaboração na execução
de suas atividades;
II - oportunidade de participar das atividades de estudos da
Escola.
Art. 48. Para efeito das atividades escolares, a precedência
hierárquica, não prevista na legislação específica, será estabelecida
pelo comandante.
Art. 49. Para efeito de recompensa e disciplina, aplicam-se ao
pessoal militar o regulamento específico da Força Armada respectiva
e, ao pessoal civil, as prescrições da Lei nO 8.112/90 ou da legislação
trabalhista pertinente, conforme o caso.
Art. 50. Dentro de 120 dias, da data de publicação deste regulamento, no Diário Oficial, o comandante submeterá à apreciação do
Ministro de Estado Chefe do Emfa a proposta de Regimento Interno
da ESG.
Parágrafo único. O comandante fica autorizado a expedir os atos
e a adotar as demais providências necessárias à execução deste
regulamento, até que seja aprovado o Regimento Interno.
DECRETON°2.091, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera a alíquota do Imposto de Importação dos produtos que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § 1°, da Constituição, tendo
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em vista o disposto no Tratado de Assunção, promulgado pelo Decreto
n' 350, de 21 de novembro de 1991, e observado o disposto no art. 3'
da Lei n' 3.244, de 14 de agosto de 1957, com as modificações
introduzidas pelo Decreto-Lei n" 2.162, de 19 de setembro de 1984, e
pela Lei n' 8.085, de 23 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. l' Fica alterada para dois por cento a alíquota ad valorem
do Imposto de Importação referente a «Blocos e/ou tijolos refratários
de carbono microporoso, para alto forno", incluído no código
6903.10.90, da Tarifa Externa Comum (TEC), do Mercosul.
Art. 2' Fica igualmente alterada para dois por cento a alíquota
ad vaiarem do Imposto de Importação referente a «De menta japonesa
(Mentha arvensis), com conteúdo de Mentol superior a 60% de peso",
compreendido no código 3301.25.10 da Tarifa Externa Comum (TEC),
do Mercosul.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e
terá vigência até 28 de abril de 1997.
Brasília, 10 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

DECRETO N' 2.092, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996
Aprova a Tabela de Incidência doI mpoeto sobre Produtos Industrializados e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 4', incisos I e Il, do Decreto-Lei n' 1.199, de 27 de dezembro
de 1971,
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DECRETA:

Art. l' É aprovada a anexa Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados (Tipi).
Parágrafo único. A Tipi de que trata este artigo tem por base a
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), constante do Anexo I do
Decreto nO 1.767, de 28 de dezembro de 1995.

Art. 2' A NCM passa a constituir a nova Nomenclatura Brasileira de Mercadorias baseada no Sistema Harmonizado (NBMlSHJ,
para todos os efeitos no art. 2' do Decreto-Lei n? 1.154, de l' de março
de 1971.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de l' de janeiro de 1997.
Art. 4' Ficam revogados os Decretos, não numerados, de 25 de
abril de 1991 e 15 dejunho de 1991, que reduzem alíquotas do Imposto
sobre Produtos Industrializados, bem como os decretos:
I -

n' 97.410, de 23 de dezembro de 1988;

II - n'' 97.598, de 30 de março, n'' 98.114, de 4 de setembro,
e n' 98.666, de 27 de dezembro, todos de 1989;
III - n'99.182, de 15 de março, en'99.694, de 16 de novembro,
ambos de 1990;
IV - n" 50, de 7 de março, n' 207, de 6 de setembro, n" 221, de
20 de setembro, n" 239, de 24 de outubro, n' 340, de 13 de novembro,
e n' 364, de 16 de dezembro, todos de 1991;
V - n? 420, de 13 de janeiro, n' 495, de 16 de abril, nº 497, de
22 de abril, n? 551, de 29 de maio, nO 609 e n' 613, ambos de 21 de
julho, n? 624, de 4 de agosto, nO 630, de 12 de agosto, n' 632, de 18 de
agosto, n' 649, de 11 de setembro e n" 665, de 10 de outubro, todos de
1992;
VI - n' 746, de 5 de fevereiro, n' 755, de 19 de fevereiro, n'
803, de 20 de abril e n' 933, de 16 de setembro, todos de 1993;
VII - n' 1.059, de 21 de fevereiro, n' 1.088, de 16 de março, n?
1.100, de 30 de março, n' 1.106, de 7 de abril, n' 1.117, de 22 de abril,
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n? 1.175 e n? 1.176, ambos de 1· de julho, n Q1.178, de 4 de julho, n Q
1.311, de 17 de novembro e n? 1.356, de 30 de dezembro, todos de 1994;
VIII - n· 1.397, de 16 de fevereiro, n Q1.551, de 10 de julho, n Q
1.604, de 24 de agosto e n Q1.688, de 6 de novembro, todos de 1995;
IX -

n? 1.813, de 8 de fevereiro de 1996.

Brasília, 10 de dezembro de 1996; 175Qda Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

o anexo está publicado no DO de 11.12.1996, págs. 26514/26630.
DECRETO NQ 2.093, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1996
Cria o Grupo Executivo para a Redução
de Acidentes de Trânsito.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1· Fica criado O Grupo Executivo para a Redução de Acidentes de Trânsito (Gerat), com a finalidade de coordenar as providências necessárias à redução de acidentes de trânsito nas vias
urbanas e rodovias de todo o País.
Art. 2Q Compete ao Gerat:
I - analisar, implantar e coordenar medidas que contribuam
para a redução substancial do número e da gravidade dos acidentes
ocorridos no trânsito;
II - adotar medidas visando à ação integrada dos órgãos de
fiscalização do trânsito, de educação, saúde e trabalho, buscando a
efetiva implantação do Código Nacional de Trânsito;
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III - propor os atos normativos qne se fizerem necessários à
implementação das medidas previstas no inciso I;
IV - integrar suas ações com as do Programa de Redução de
Acidentes nas Estradas (Pare), do Ministério dos Transportes, para
dar suporte e apoio ao Gerat.

Art. 3· O Gerat subordina-se à Câmara de Políticas de InfraEstrutura e será integrado por um representante de cada Ministério
e Secretaria a seguir indicados:
I -

da Justiça;

II -

do Exército;

III -

dos Transportes;

IV -

da Educação e do Desporto;

VVI VII -

VIII IX República.

do Trabalho;
da Saúde;
da Indústria, do Comércio e do Turismo;
de Minas e Energia;
da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da

§ 1· Os titulares dos órgãos relacionados neste artigo, não integrantes da Câmara de Políticas de Infra-Estrutura, serão convidados
a participar das reuniões da mesma, quando temas referentes à
redução de acidentes de trânsito estiverem em pauta.
§ 2· Poderão ser convidados a participar dos trabalhos do Gerat
representantes de outros órgãos ou de entidades públicas ou privadas.
§ 3· Os membros do Gerat e seus respectivos suplentes serão
designados pelo Presidente da República, mediante proposta dos
titulares dos órgãos a que estiverem subordinados.
§ 4· O Presidente da República nomeará o Secretário Executivo
do Gerat, o qual se reportará ao Presidente da Câmara de Políticas
de Infra-Estrutura.
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§ 5" A Secretaria Executiva do Gerat funcionará no Ministério
da Justiça, que ficará encarregado do apoio administrativo que se
fizer necessário.

§ 6" As funções de membro do Gerat serão consideradas missão
de serviço relevante.

Art. 4" O Gerat, no prazo de trinta dias, a contar da data de sua
instalação, elaborará e encaminhará, para aprovação do Ministro de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, o regimento
interno disciplinando o seu funcionamento.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
NelsonA. Jobim
Zenildo de Lucena
Alcides José Saldanha
Paulo Renato Souza
Antonio Augusto Junho Anastásia
José Carlos Seixas
Paulo Jobim Filho
Raimundo Brito
Clóvis de Barros Carvalho

DECRETO N" 2.094, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1966
Dispõe sobre o remanejamento dos caro
gos em comissão que menciona e dá outras

providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados em caráter temporário, até 31 de
dezembro de 1997, do Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado para o Ministério da Justiça, oriundos de órgãos extintos
da Administração Pública Federal, os seguintes cargos em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores: um DAS 101.5 e dois
DAS 102.3.
§ 1º Os cargos objeto deste remanejamento serão alocados às
atividades do Grupo Executivo para Redução de Acidentes de Trânsito e não integrarão a estrutura regimental do Ministério da Justiça,
devendo constar do ato de nomeação seu caráter de transitoriedade,
mediante remissão ao caput deste artigo.
§ 2º Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, os cargos
em comissão ora remanejados serão restituídos ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, sendo considerados
exonerados os titulares neles investidos.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Luis Carlos Bresser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho

DECRETO Nº 2.095, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Promulga o Protocolo de Buenos Aires
sobre Jurisdição Internacional em Matéria
Contratual, concluído em Buenos Aires, em 5

de agosto de 1994.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
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Considerando que o Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdição
Internacional em Matéria Contratual foi concluído em Buenos Aires,
em 5 de agosto de 1994;
Considerando que o Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdição
Internacional em Matéria Contratual foi oportunamente submetido
ao Congresso Nacional que o aprovou por meio do Decreto Legislativo
nº 129, de 5 de outubro de 1995;
Considerando que o Protocolo em tela entrou em vigor internacional em 6 de junho de 1996;
Considerando que o Governo brasileiro depositou a Carta de
Ratificação do instrumento em epígrafe em 7 de maio de 1996,
passando o mesmo a vigorar para o Brasil em 6 de junho de 1996, na
forma de seu art. 16,
DECRETA:
Art. 1e O Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdição Internacional em Matéria Contratual, assinado em Buenos Aires, em 5 de
agosto de 1994, apenso por cópia ao presente decreto, deverá ser
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado no DO de 18.12.1996, págs. 27299/27300.
DECRETO Nº 2.096, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Disciplina a inscrição de despesas em
Restos a Pagar e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Ccl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7089-7214, dez. 1996
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DECRETA:

Art. 12 A inscrição de despesas em Restos a Pagar somente
ocorrerá no caso de despesas que tenham cumprido todos os requisitos
na legislação em vigor.
Parágrafo único. Os Restos a Pagar não processados, que não
forem liquidados até 31 de janeiro do ano subseqüente, serão anulados e os correspondentes recursos financeiros, quando originários do
Tesouro Nacional, se disponíveis no órgão, serão considerados como
antecipação de recursos à conta do orçamento do exercício corrente.

Art. 22 As disponibilidades financeiras do exercício encerrado,
existentes em poder dos órgãos e entidades da Administração Federal, serão utilizadas pela respectiva Unidade Gestora, ou por aquela
que lhe haja sucedido, para pagamento dos Restos a Pagar regularmente inscritos.
Parágrafo único. Quando oriundas do Tesouro Nacional, as disponibilidades financeiras que não forem comprometidas com o pagamento dos Restos a Pagar inscritos serão apropriadas contabilmente
como antecipação de cota, de repasse ou de sub-repasse.

Art. 32 As obrigações decorrentes da execução orçamentária do
exercício serão demonstradas no balanço patrimonial em contas específicas de Restos a Pagar processados e não processados.
Art. 4º Caso a receita efetivamente arrecadada no exercício não
seja suficiente para atender ao empenho das despesas orçamentárias
do exercício, o Ministério da Fazenda deverá propor ao Presidente da
República limites para inscrição de despesas em Restos a Pagar.

Art. 52 Caso os órgãos e entidades não procedam ao ajuste de
seus empenhos aos limites fixados nos termos do artigo anterior deste
decreto, até a data do encerramento do balanço, o mesmo será feito
automaticamente na rotina de balanço, observada a ordem cronológica da data dos empenhos.
Parágrafo único. Os empenhos cancelados ou não inscritos em
Restos a Pagar com vistas ao cumprimento deste decreto poderão ser
reempenhados à conta do orçamento do exercício subseqüente, nos
termos do art. 37 da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964.
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Art. 6º O montante de Recursos a Receber, de origem do Tesouro
Nacional, nos órgãos e entidades da Administração Federal, observará limites fixados pela Secretaria do Tesouro Nacional como Recursos
a Liberar para os Órgãos Setoriais de Programação Financeira
(OSPF).
Parágrafo único. Os limites serão estabelecidos de acordo com a
efetiva arrecadação da receita, por fonte de recursos.
Art. 7º O empenho das dotações orçamentárias de atividade no
exercício de 1996 não poderá ser superior a 90% do limite de atividades estabelecido para os órgãos e/ou unidades orçamentárias e grupos
de fontes A e B a que se refere o Anexo I do Decreto nº 1.923, de 7 de
junho de 1996, e alterações posteriores.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo as dotações
orçamentárias destinadas ao atendimento das despesas relacionadas
no anexo deste decreto.
Art. 8º As unidades seccionais e setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo verificarão o cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 9º Compete à Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento e Orçamento, e à Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, no àmbito das respectivas atribuições,
a expedição das instruções complementares que se fizerem necessárias para o cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia,

V.
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Anexo do Decreto nº 2.096, de 17 de dezembro de 1996
Excepcionalidade de Restos a Pagar
Ministério da Educação e do Desporto
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
08.075.0427.2487 - Alimentação Escolar
Programa Cesta Saúde do Escolar (PCSE)
08.075.0428.2298 - Saúde do Escolar
Programa de Educação Infantil
08.041.0185.2556 - Desenvolvimento da Educação para
Crianças de O a 4 anos
08.041.0190.2290 - Desenvolvimento da Educação PréEscolar
Ministério da Saúde
Programa Combate à Desnutrição Materno-Infantil
13.075.0427.4432 - Assistência Alimentar e Nutricional
doSUS
Programa Nacional de Imunização (PNl)
13.075.0429.4439 -Normatização e Coordenação do SUS
Programa de Saneamento
13.076.0448.2008 - Administração dos Serviços de Saneamento Básico para o SUS
Assistência Médica e Odontológica em Regime Ambulatorial
e de Internação Hospitalar
13.075.0428.4438 - Manutenção e Operacionalização do
SUS
Ministério do Trabalho
Programa de Geração de Emprego e Renda
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14.078.0470.4341 - Apoio Operacional ao Programa de
Geração de Emprego e Renda (Proger)
Plano de Educação Profissional
14.078.0470.4477 - Qualificação Profissional
Manutenção do Seguro-Desemprego
14.078.0470.2131- Manutenção do Seguro-Desemprego
Ministério da Previdência e Assistência Social
Ações Voltadas a Assistência Social Assistência Social

Fundo Nacional de

15.081.0483.2593 - Apoio à Criança Carente
15.081.0485.2596 - Apoio à Pessoa Idosa
15.081.0486.2595 Deficiente

Apoio ao Cidadão, à Família e ao

15.081.0486.4456 - Benefício de Prestação Continuada
Loas
15.081.0486.4519 - Desenvolvimento de Ações de Enfrentamento à Pobreza

DECRETO Nº 2.097, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Promulga o Acordo sobre Cooperação no
Setor de Turismo, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Gooerno da República da Turquia, em Brasília, em
10 de abril de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Turquia firmaram, em Brasília, em 10
de abril de 1995, um Acordo sobre Cooperação no Setor de Turismo;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7089-7214, dez. 1996
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Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por
meio do Decreto Legislativo n' 99, de 23 de outubro de 1996, publicado
no Diário Oficial da União n' 207, de 24 de outubro de 1996;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 12 de novembro
de 1996, nos termos do seu art. X,
DECRETA:
Art. l' O Acordo sobre Cooperação no Setor de Turismo, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Turquia, em Brasília, em 10 de abril de 1995, apenso
por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

o anexo está publicado noDO de 18.12.1996, pág. 27301.
DECRETO N' 2.098, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Dá nova redação ao art. I" do Decreto n'!

1.299, de 31 de outubro de 1994, que fixa a
lotação dos Adidos, Adjuntos e Auxiliares de
Adidos Militares junto às representações diplomáticas no exterior.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' O art. l' do Decreto n' 1.299, de 31 de outubro de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 12

.

§ 3º Os Adidos Naval, do Exército e Aeronáutico na França
ficam também credenciados junto ao Governo da Bélgica.

§ 8º Os Adidos Militares disporão de um Auxiliar, da graduação
de Suboficial ou equivalente, ou Sargento, pertencente à mesma
Força do Adido Militar, exceto o Adido das Forças Armadas no Irã,
que disporá de um Adjunto, do posto de 1º ou de 2º Tenente do Quadro
Auxiliar de Oficiais do Exército.
§ 9º O Adido Aeronáutico na Argentina disporá de um Adjunto
do posto de Tenenta-Coronsl-Aviador.»
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Benedito Onofre Bezerra Leonel

DECRETO Nº 2.099, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Dá nova redação ao art. 1!! do Decreto n"
408, de 27 de dezembro de 1991, que regulamenta o art. 3!! da Lei n!! 8.242, de 12 de
outubro de 1991, que cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Conanda).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 3º da Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991,
DECRETA:
Art. 1º O art. 1º do Decreto nº 408, de 27 de dezembro de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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«Art. 1· O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Conanda), órgão colegiado do Ministério da Justiça, é
integrado pelos segnintes representantes:
I - do Poder Executivo:
a) Ministro de Estado da Justiça;
b) Ministro de Estado das Relações Exteriores;
c) Ministro de Estado da Educação e do Desporto;
d) Ministro de Estado da Saúde;
e) Ministro de Estado da Fazenda;
f) Ministro de Estado do Trabalho;
g) Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social;
h) Ministro de Estado da Cultura;
i) Ministro de Estado do Planej amento e Orçamento;
j) Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República;
II - das entidades não-governamentais, eleitas na Assembléia
realizada pelo Conanda em 29 de novembro de 1996:
a) Amparo ao Menor Carente (Amencar);
b) Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança (Abrinq);

c) Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR);
d) Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça
da Infância e da Juventude (AEMP);

e) Associação Nacional de Centros de Defesa da Criança e do
Adolescente (Anced);
f) Conselho Federal do Serviço Social (CFESS);
g) Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais
(Abong);

h) Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB);
i) Fundação Fé e Alegria do Brasil;
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j) Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar (Omep),
§ 1" Os representantes do Poder Executivo poderão ser substituídos pelos suplentes por eles indicados.
§ 2· Os membros a que se refere o inciso 11 deste artigo poderão
ser substituídos, observada a ordem de suplência, pelos representantes eleitos pelas entidades que se seguem:
a) Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH);
b)

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP);

c) Movimento Evangélico Nacional para a Redenção da Criança
(MEN);
d) Associação Nacional de Amigos da Pastoral da Criança (Anapac);

e) Instituto para o Desenvolvimento Integral da Criança e do
Adolescente (Indica);

fJ Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes (Cecría);
g) Federação Nacional das APAES (FNA);
h)

Centro de Educação e Cultura Popular (Cecup);

i) Fundo Cristão para Criança;

j) Associação Beneficente São Martinho.»

Art. 2· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3" Fica revogado o Decreto n"1.569, de 21 de julho de 1995.
Brasília, IS de dezembro de 1996; 175" da Independência e lOS"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson A. Jobim
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DECRETO Nº 2.100, DE 20 DE DEZEMBRO DE 19G6
Torna pública a denúncia, pelo Brasil,
da Convenção da OIT n!! 158 relativa ao
Término da Relação de Trabalho por Iniciativa do Empregador.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA torna público que deixará de
vigorar para o Brasil, a partir de 20 de novembro de 1997, a Convenção da 01T nº 158, relativa ao Término da Relação de Trabalho por
Iniciativa do Empregador, adotada em Genebra, em 22 de junho de
1982, visto haver sido denunciada por Nota do Governo brasileiro à
Organização Internacional do Trabalho, tendo sido a denúncia registrada, por esta última, a 20 de novembro de 1996.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia

DECRETO Nº 2.101, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Dá nova redação ao caput do art. 4!! do
Decreto nª 5, de 14 de janeiro de 1991, que
dispõe sobre o Programa de Alimentação do
Trabalhador.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O caput do art. 4º do Decreto nº 5, de 14 de janeiro de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 4º Para a execução dos programas de alimentação do
trabalhador, a pessoa jurídica beneficiária pode manter serviço
próprio de refeições, distribuir alimentos e firmar convênio com
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entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis,
sociedades comerciais e sociedades cooperativas.»

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiua

DECRETON'2.102,DE24DEDEZEMBRODE1996
Prorroga o prazo estabelecido no art. 2!!
do Decreto n' 1.547, de 3 de julho de 1995.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l' Fica prorrogado, até 30 de junho de 1997, o prazo estabelecido no art. 2' do Decreto n' 1.547, de 3 de julho de 1995.

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luis Carlos Bresser Pereira

DECRETO N' 2.103, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1'1
do Decreto n'J 1.820. de 26 de fevereiro de
1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
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DECRETA:

Art. I" Fica prorrogado, até 31 de maio de 1997, o prazo estabelecido no art. I" do Decreto n" 1.S20, de 26 de fevereiro de 1996.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175" da Independência e lOS"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luis Carlos Bresser Pereira

DECRETO N" 2.104, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Prorroga o prazo estabelecido no art. Ir!
do Decreto n' 1.958; de 15 dejulho de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. S4, incisos IV e VI, da Constituição,

DECRETA:

Art. I" Fica prorrogado, até 30 de abril de 1997, o prazo estabelecido no art. I" do Decreto n"1.95S, de 15 de julho de 1996.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175" da Independência e lOS"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luis Carlos Bresser Pereira
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DECRETO Nº 2.105, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Prorroga o prazo estabelecido no art. 1º

do Decreto n' 1.998, de3 de setembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. I' Fica prorrogado, até 30 de junho de 1997, o prazo estabelecido no art. I' do Decreto n' 1.998, de 3 de setembro de 1996.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luis Carlos Bresser Pereira

DECRETO N' 2.106, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o remanejamento de cargos
do Grupo-Díreçõo e Assessoramento Superiores que menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:

Art. I' Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I
a este decreto, os seguintes cargos em comissão:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado para o Ministério da Ciência e Tecnologia, oriundo da extinção
de órgãos da Administração Pública Federal, um DAS 101.2;
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11 - do Ministério da Ciência e Tecnologia para o Ministério da
Adnúnistração Federal e Reforma do Estado, um DAS 102.2.

Art. 2' Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo
11 ao Decreto n' 1.753, de 20 de dezembro de 1995, passa a vigorar na
forma do Anexo 11 a este decreto.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Israel Vargas
Luis Carlos Bresser Pereira

DECRETO N' 2.106, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

ANEXO I

Remanejamento de Cargos
Código

DAS

Do Mare para o MCT(A)

Do MCT para o Mare(B)
Quant.
Valor Total

Unitário

Quant.

Valor Total

DAS 101.2

1,11

1

1,11

DAS 102.2

111

1

111

Total DAS

1

1,11

1

1,11

Saldo do
Remanejamento (A - B)

O

0,00

O

0,00
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DECRETO NO 2.106, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
ANEXO II
(Decreto n 2 1.753, de 20 de dezembro de 1995)
ANEXO II
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e
Funções Gratificadas do Ministério da Ciência e Tecnologia

Unidade

Cargos
Funções

Denominação

CargolFunção

NE/
DAS/

FG

N'

2

Assessor do Ministro

102.4

1

Assistente do Ministro

102.3

4

Assessor

102.1

1

Chefe

101.5

1

Assessor

102.1

2

Coordenador

101.3

Divisão

1

Chefe

101.2

Serviço

4

Chefe

101.1

Assessoria de Comunicação Social

1

Chefe de Assessoria

101.4

2

Assessor

102.2

Gabinete do Ministro

Coordenação

1

Chefe de Assessoria

101.4

2

Assessor

102.2

1

Secretário Executivo

2

Assessor do Secretário
102.4
Executivo

2

Assistente doSecretário
Executivo

102.3

Gabinete

1

Chefe

101.4

1

Assessor

102.1

Divisão

2

Chefe

101.2

Assessoria Parlamentar
Secretaria Executiva

NE
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Unidade
Serviço

Cargos

Denominação

Funções
N'

Cargo/Função

2

Chefe

NE!
DAS!
FG
101.1

18

FG-1

26

FG·2

34

FG·3

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

1

Subsecretário

101.5

1

Assessor

102.2

Serviço

1

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Recursos Humanos

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Assessor

102.1

Divisão

3

Chefe

101.2

Serviço

4

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Serviços Gerais

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Assessor

102.1

Divisão

5

Chefe

101.2

Serviço

8

Chefe

101.1

Subsecretário de Planejamento e Orçamento

1

Subsecretário

101.5

1

Assessor

102.2

Serviço

1

Chefe

101.1

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

2

Chefe

101.2

Serviço

2

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Assessor

102.1

Divisão

3

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Assessor

102.1

Divisão

4

Chefe

101.2

Serviço

2

Chefe

101.1

Assessoria de Programas Esoeciais

1

Chefe da Assessoria

101.5
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Unidade

Cargos
Funções

Denominação
CargolFunção

N'
Coordenação-Geral de Subprogramas

NEI
DASI

FG

1

Assessor

102.2

1

Coordenação-Geral

101.4

1

Assessor

102.1

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Divisão

2

Chefe

101.2

Serviço

11

Chefe

101.1

1

Chefe da Assessoria

101.5

1

Assessor

102.2

Serviço

1

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Cooperação Bilateral

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Assessor

102.1

Divisão

2

Chefe

101.2

Coordenação-Geral deCooperação Multilateral

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Assessor

102.1

Divisão

2

Chefe

101.2

Consultoria Jurúlica

1

Consultor Jurídico

101.5

1

Assessor

102.2

Coordenação

4

Coordenador

101.3

Divisão

1

Chefe

101.2

Serviço

2

Chefe

101.1

Secretaria de Acompanhamento e Avaliação

1

Secretário

101.6
102.2

AssessoriaEspecial de AssuntosInternacionais

2

Assessor

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Serviço

1

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Políticas e Planos

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Assessor

102.1

Divisão

5

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Acompanhamento

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Assessor

102.1

4

Chefe

101.2

Divisão
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Unidade

Cargos
Funções

Denominação

NE/

Cargo/Função

DAS/

N'

FG

1

Secretário

101.6

2

Assessor

102.2

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Serviço

1

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Programas

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Assessor

102.1

4

Chefe

101.2

ritárias

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Assessor

Divisão

5

Chefe

101.2

Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico

1

Secretário

101.6

Secretaria de Desenvolvimento Cientifico

Divisão
Coordenação-Geral de Ações em Áreas Prio-

. 102.1

2

Assessor

102.2

Coordenação

1

Coordenador

101.3

Serviço

1

Chefe

101.1

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Assessor

102.1

Divisão

4

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Desenvolvimento
Tecnológico

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Assessor

102.1

Divisão

5

Chefe

101.2

Secretaria de Política de1nformática e Automação

1

Becretárioo

101.6

Coordenação-Geral de Modernização
Tecnológica,

2

Assessor

102.2

Coordenação

2

Coordenador

101.3

Serviço

1

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Informática e Microeletrônica

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Assessor

102.1
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Unidade

Cargos
Funções

Denominação
Cargo/Função

NO

NEI
DAS!
FG

Divisão

4

Chefe

Coordenação-Geral de Software, Serviços e
Aplicações da Informática

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Assessor

102.1

Divisão

3

Chefe

101.2

Serviço

1

Chefe

101.1

Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia

101.2

1

Diretor

101.5

2

Assessor

102.2

Assessoria

3

Chefe da Assessoria

101.3

Gabinete

1

Cheie

101.3

4

FG-1

5

FG-2

6

FG-3

Coordenação

17

Coordenador

101.3

Divisão

11

Chefe

101.2

Serviço

4

Chefe

101.1

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

1

Diretor

101.5

1

Assessor

102.2

4

Gerente de Programa

101.3

6

Gerente de Projeto

101.1

Assessoria

1

Chefe da Aeaeesoria

101.3

Gabinete

1

Chefe

101.3

6

FG-1

6

FG-2

8

FG-3

Coordenação

5

Coordenador

101.3

Centro Regional

1

Chefe

101.2

Divisão

1

Chefe

101.2

Serviço

9

Chefe

101.1

Centro

3

Chefe

101.3
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Unidade

Cargos
Funções
N'

Denominação
Cargo/Função

NE!
DAS!
FG

1

Assessor

102.1

Centro Regional

1

Chefe

101.2

LaboratórioAssociado

4

Chefe

101.2

Divisão

2

Chefe

101.2

Laboratório

1

Chefe

101.3

Coordenação-Geral de Meteorologia

1

Coordenador-Geral

101.4

Centro

1

Chefe

101.3

Divisão

4

Chefe

101.2

Atmosférica

1

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

3

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Ciências Espaciais e

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Assessor

102.1

2

Chefe

101.2

Tecnologia

1

Coordenador-Geral

101.4

1

Assessor

102.1

Divisão

4

Chefe

101.2

Serviço

2

Chefe

101.1

Instituto Nacional de Tecnologia

1

Diretor

101.5

1

Assessor

102.2

Assessoria

1

Chefe de Assessoria

101.3

Coordenação

3

Coordenador

101.3

Divisão

3

Chefe

101.2

Serviço

3

Chefe

101.1

Coordenação-Geral de Observação da Terra

Divisão
Coordenação-Geral de Engenharia e

4

FG-1

2

FG-2

4

FG-3

Coordenação-Geral de Engenharia Industrial

1

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

4

Chefe

101.2

Ooordenacão-Geral de Química Industrial

1

Coordenador-Geral

101.4
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Cargos
Funções

Unidade

NE!

Denominação
CargolFunção

DABI

N'

FG

4

Chefe

101.2

Coordenação-Geral de Tecnologia de
Materiais

1

Coordenador-Geral

101.4

Divisão

4

Chefe

101.2

Divisão

b) Quadro-Resumo de Custos dos Cargos em Comissão e Funções

Gratificadas do Ministério da Ciência e Tecnologia

Código

DAS
Unitário

Sítuacão Anterior
Quant.

Valor Total

Sítuecão Atual
Quant.

Valor Total

DAS 101.6

6,52

4

26,08

4

26,08

DAS 101.5

4,94

9

44,46

9

44,46

DAS 101.4

3,08

25

77,00

25

77,00

DAS 101.3

1,24

54

66,96

54

66,96
120,99

DAS 101.2

1,11

108

119,88

109

DAS 101.1

1,00

67

67,00

67

67,00

DAS 102.4

3,08

4

12,32

4

12,32

DAS 102.3

1,24

3

3,72

3

3,72

DAS 102.2

1,11

22

24,42

21

23,31

DAS 102.1

100

Subtotal

l (+)

FG-1

0,31

24

2400

24

2400

320

46584

320

46584

32

9,92

32

9,92

FG-2

0,24

39

9,36

39

9,36

FG-3

019

52

9,8a

52

988

Subtotal2 (+)
Total Geral

-

123

29,16

123

29,16

443

495,00

443

495,00
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DECRETO NQ 2.107, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Aprova o Regimento Interno do Conselho
Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 5Qda Lei n Q9.257, de 9 de janeiro de 1996,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aprovado, na forma do anexo, o Regimento Interno
do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), de que trata a
Lei n" 9.257, de 9 de janeiro de 1996.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175Qda Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Israel Vargas

ANEXO
REGIMENTO INTERNO
CONSELHO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (CCT)
CAPÍTULO I
Do CCT e suas Finalidades
Art. 1QO Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) é
órgão de assessoramento superior do Presidente da República para a
formulação e a implementação da política nacional de desenvolvimento científico e tecnológico tem o seu funcionamento regulado por este
regimento interno.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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CAPÍTULO II
Da Competência
Art. 2' Ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT)
compete:
I - propor a política de Ciência e Tecnologia do País, como
fonte e parte integrante da política nacional de desenvolvimento;
II - formular, em sincronia com as demais políticas governamentais, planos, metas e prioridades nacionais referentes à Ciência
e Tecnologia, com as especificações de instrumentos e de recursos;
III - efetuar avaliações relativas à execução da política nacional de Ciência e Tecnologia;
IV - opinar sobre propostas ou programas que possam causar
impactos à política nacional de desenvolvímento científico e tecnológico, bem como sobre atos normativos de qualquer natureza que
objetivem regulamentá-la.
Art. 3' O CCT reunir-se-á mediante convocação determinada
pelo Presidente da República, que presidirá cada sessão de instalação
dos trabalhos e designará o presidente da reunião.
CAPÍTULO III
Da Composição e da Coordenação
Art. 4' O CCT tem a seguinte composição:
I II -

o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia;
o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento;

III -

o Ministro de Estado das Relações Exteriores;

IV -

o Ministro de Estado da Fazenda;

V -- o Ministro de Estado da Educação e do Desporto;
VI -

o Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas;

VII República;

o Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da
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VIII - sete representantes de produtores e usuários da ciência
e tecnologia, nomeados pelo Presidente da República, com mandato
de três anos, a contar da posse.
§ 1s Os membros referidos no inciso VIII deste artigo terão
suplentes, com eles juntamente nomeados, que os substituirão nos
eventuais impedimentos.
§ 2' Nos impedimentos dos membros referidos nos incisos I a
VII deste artigo, serão convocados os que estiverem no exercício dos
respectivos cargos.

§ 3º A participação no CCT não será remunerada.
§ 4º A critério do Presidente da República, poderão ser convocados, para participar das reuniões do CCT, outros Ministros de
Estado e personalidades.
§ 5º O CCT poderá constituir, sob a coordenação de qualquer de
seus membros, comissões de trabalho temáticas setoriais, temperárias, que poderão incluir representantes do setor público, de empresários, de trabalhadores e da comunidade científica e tecnológica.
Art. 5º O CCT constituirá Comissão de Coordenação que funcionará como centro de decisão operacional, com a finalidade de
propor comissões, grupos de trabalho, seminários, painéis e outros,
bem como de elaborar os espectivos termos de referência de qualquer
atividade de estudo ou avaliação.
Parágrafo único. A Comissão de Coordenação será composta de
seis membros, sendo três escolhidos entre os membros de que trata
os incisos I a VII do art. 4', e os demais entre os representantes de
produtores e usuários de ciência e tecnologia.
Art. 6º O CCT constituirá inicialmente duas comissões temáticas setoriais, uma intitulada Comissão de Prospectiva, Informação e
Cooperação Internacional e a outra Comissão de Desenvolvimento
Regional.
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Parágrafo único. A Comissão de Coordenação encarregar-se-á da
regulamentação das referidas comissões.

CAPÍTULO IV

Do Funcionamento
Art. 7º A Secretaria do CCT será exercida pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia, que elaborará o relatório anual de atividades e
das ações originadas de decisões do conselho.
Art. 8º O CCT somente deliberará com o quórum mínimo de oito
conselheiros, sendo pelo menos quatro deles dentre os mencionados
nos incisos I a VII do art. 4º.
§ 1º O CCT deliberará por maioria simples dos conselheiros
presentes à reunião.
§ 2º As deliberações do CCT serão expedidas na forma de reso-

luções.
Art. 9º O aviso de convocação das reuniões consignará a ordemdo-dia e será acompanhado dos expedientes e propostas de resoluções
que instruam as matérias a serem apreciadas.

CAPÍTULO V

Disposições Finais
Art. 10. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelo
Plenário do CCT.
Art. 11. Este regimento interno somente poderá ser alterado
mediante deliberação da maioria absoluta dos conselheiros do CCT,
aprovada pelo Presidente da República.
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DECRETO N" 2.108, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Deereto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963, e
modificado por disposições posteriores.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, e na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Os arts. 1º, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963, e modificado por disposições posteriores, passam
a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1e Os serviços de radiodifusão, compreendendo a
transmissão de sons (radiodifusão sonora) e a transmissão de
sons e imagens (televisão), a serem direta e livremente recebidas
pelo público em geral, obedecerão aos preceitos da Lei nº 4.117,
de 27 de agosto de 1962, do Decreto nº 52.026, de 20 de maio de
1963, deste regulamento e das normas baixadas pelo Ministério
das Comunicações, observando, quanto à outorga para execução
desses serviços, as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993.
Parágrafo único. Os serviços de radiodifusão obedecerão,
também, às normas constantes dos atos internacionais em vigor
e dos que no futuro se celebrarem, referendados pelo Congresso
Nacional,»
«Art. 10. A outorga para execução dos serviços de radiodifusão será precedida de procedimento licitat6rio, observadas as
disposições legais e regulamentares.
§ 1º O processo de outorga, nos termos do edital, destina-se
a garantir tratamento isonômico aos participantes e observará
os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e
da publicidade.
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§ 2" A decisão quanto à abertura de edital é de competência
exclusiva do Ministério das Comunicações.
§ 3" Havendo canal disponível no correspondente plano de
distribnição de canais, o interessado deverá submeter ao Ministério das Comunicações estudo demonstrando a viabilidade econômica do empreendimento na localidade em que pretende explorar o serviço.
§ 4" Não havendo canal disponível, além do estudo mencionado no parágrafo anterior o interessado deverá submeter ao
Ministério das Comunicações estudo demonstrativo de viabilidade técnica, elaborado segundo normas vigentes, relativo à inclusão de novo canal no correspondente plano de distribuição, na
localidade onde pretende explorar o serviço.
§ 5· A elaboração de estudos relativos à viabilidade econômica do empreendimento e à viabilidade técnica da inclusão de
canal para uma determinada localidade, no correspondente plano de distribuição, não assegura ao interessado qualquer direito
ou vantagem sobre outros que, com ele, se candidatarem ao
processo de licitação para a execução do serviço.

§ 6" O Ministério das Comunicações não elaborará estudo
de viabilidade técnica para execução do serviço de radiodifusão
por solicitação de interessados, limitando-se a examinar os estudos a ele apresentados.
§ 7" São considerados tipos de serviço de radiodifusão os de
onda média, curta, tropical, de freqüência modulada e de televisão.»

«Art. 11. Os serviços de radiodifusão, a fim de permitir, no
edital de licitação, a adoção de critérios de julgamento que melhor
atendam ao interesse público, são enquadrados conforme a seguir:

I - Radiodifusão Sonora:
1. Onda tropical

2. Onda Curta

..

Grupo A

.

Grupo A

3. Onda Média:
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3.1. Local e regional
3.2. Nacional
4. Freqüência Modulada:

.
.

Grupo A
GrupoB

4.1. Classes C e B (Bl e B2)
4.2. Classe A (AI, A2, A3 e A4)

.
.

Grupo A
GrupoB

4.3 Classe E (El, E2 e E3)
II - Radiodifusão de Sons e Imagens:

..

Grupo C

1. Classe A e B

Grupo B

2. Classe E
Grupo C
§ 1· O enquadramento previsto neste artigo poderá ser
alterado pelo Ministério das Comunicações:
§ 2· Não será permitida alteração de características do
serviço concedido ou permitido que resulte em modificação do seu
enquadramento, salvo situações em que a modificação vise a,
exclusivamente, melhor atender a comunidade da localidade
para a qual o serviço é destinado .»
«Art. 12. O Ministério das Comunicações, antes de iniciar
o procedimento licitatório para outorga de concessão ou permissão para execução de serviços de radiodifusão, se entender necessário, determinará a publicação, no Diário Oficial da União, de
consulta pública prévia acerca do serviço pretendido .»
«Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério das Comunicações, observados, dentre outros, os seguintes elementos e
requisitos necessários à formulação das propostas para a execução do serviço:

I
II
III

objeto da licitação;
valor minimo da outorga de concessão ou permissão;
condições de pagamento pela outorga;

IV V -

tipo e características técnicas do serviço;
localidade de execução do serviço;

VI -

horário de funcionamento;
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VII
VIII
IX

X

prazo da concessão ou permissão;
referência à regulamentação pertinente;
prazos para recebimento das propostas;
sanções;

XI
relação de documentos exigidos para a aferição da
qualificação econômico-financeira, da habilitação jurídica e da
regularidade fiscal;
XII

XIII

quesitos e critérios para julgamento das propostas;
prazos e condições para interposição de recursos;

XIV
menção expressa quando o serviço vier a ser executado em localidade situada na Faixa de Fronteira.

XV - nos casos de concessão, minuta do respectivo contrato, contendo suas cláusulas essenciais.
§ I' É dispensável a licitação para outorga para execução
de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.

§ 2' A documentação referente aos interessados na execução do serviço mencionado no parágrafo anterior será, no que
couber, a mesma prevista no art. 15 deste decreto, acrescidas das
exigências constantes de normas específicas.»
«Art. 14. O procedimento licitat6rio terá início com a publicação de aviso no Diário Oficial da União, que deverá conter a
indicação do local e as condições em que os interessados poderão
obter o texto do edital, bem assim o local, a data e a hora para a
apresentação das propostas para fins de habilitação e julgamento.
§ l' O aviso de edital deverá ser publicado com antecedência de sessenta dias da data marcada para a apresentação das
propostas.
§ 2' Qualquer modificação no edital exige a mesma divulgação que foi dada ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
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§ 3' A mesma entidade ou as pessoas que integram o seu
quadro societário e diretivo não poderão ser contempladas com
mais de uma outorga do mesmo tipo de serviço de radiodifusão
na mesma localidade."
«Art. 15. Para habilitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
habilitação jurídica;
I
II
qualificação econômico-financeira;
III
regularidade fiscal;

IV
nacionalidade e outras exigências relacionadas com
os sócios e dirigentes.
§ l' A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:
a) ato constitutivo e suas alterações, devidamente registrados ou arquivados na repartição competente, constando dentre
seus objetivos a execução de serviços de radiodifusão, bem assim,
no caso de sociedade por ações, cópia da ata da assembléia geral
que elegeu a diretoria e a relação de acionistas em que conste a
quantidade, o valor e o tipo de ações de cada sócio;
b) comprovante de que obteve o assentimento prévio do
órgão próprio se a localidade, objeto do edital, estiver situada na
Faixa de Fronteira;
c) declaração firmada pela direção da proponente de que:
1. não possui a entidade autorização para executar o mesmo
tipo de serviço, na localidade objeto do edital e que, caso venha a
ser contemplada com a outorga, não excederá os limites fixados
no art. 12 do Decreto-Lei n' 236, de 28 de fevereiro de 1967;
2. nenhum sócio integra o quadro social de outra entidade
executante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão, na localidade objeto do edital, nem de outras empresas de radiodifusão,
em municípios diversos, em excesso aos limites fixados no art. 12
do Decreto-Lei n' 236, de 1967.
§ 2' A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7089-7214, dez. 1996

7198
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios;
b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica;
§ 3· A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em:
a) prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes
(CGC);

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes, estadual
ou municipal, se houver, relativo à sede da entidade;
c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d) prova de regularidade para com as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal da sede da entidade, ou outra equivalente,
na forma da lei.
§ 4· A documentação relativa aos sócios consistirá em prova da condição de brasileiro nato ou naturalizado há mais de dez
anos, feita mediante certidão de nascimento ou casamento, certificado de reservista, título de eleitor, carteira profissional ou de
identidade, ou comprovante de naturalização ou de reconhecimento de igualdade de direitos civis, para os portugueses.
§ 5· A documentação relativa aos dirigentes consistirá em:
a) prova da condição de brasileiro nato ou naturalizado há
mais de dez anos, feita mediante qualquer dos documentos próprios mencionados no parágrafo anterior;
b) certidão dos cartórios Distribuidores Cíveis e Criminais
e do de Protestos de Títulos, dos locais de residência nos últimos
cinco anos, bem assim das localidades onde exerçam, ou hajam
exercido, no mesmo período, atividades econômicas;
c) prova do cumprimento das obrigações eleitorais, mediante documento fornecido pela Justiça Eleitoral;
d) declaração de que:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7089-7214, dez. 1996

7199
1. não participam da direção de outra executante do mesmo
tipo de serviço de radiodifusão, na localidade objeto do edital,
nem de outras entidades de radiodifusão, em municípios diversos, em excesso aos limites fixados no art. 12 do Decreto-Lei n',
236, de 1967;

2, não estão no exercício de mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou de cargo ou função do qual
decorra foro especial.
§ 6' Os documentos mencionados no parágrafo anterior,
com exceção dos que tenham validade predeterminada e dos
comprovantes de nacionalidade, deverão ser firmados, expedidos
ou revalidados em data não superior a noventa dias, anteriores
à data de sua expedição.
§ 7' Será inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer dos documentos indicados no §§ l' a 6' deste artigo,
ou que, em os apresentando, não atendam às exigências do edital
ou estejam com falhas ou incorreções.
§ 8' Ultrapassada a fase de habilitação das proponentes e
abertas as propostas, não cabe inabilitá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em face de razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o seu término..

«Art. 16. As propostas serão examinadas e julgadas em
conformidade com os quesitos e critérios estabelecidos neste
artigo.
§ l' Para a classificação das propostas, serão considerados
os seguintes quesitos:
a) tempo destinado a programas jornalísticos, educativos e
informativos - máximo de quinze pontos;
b)

tempo destinado a serviço noticioso - máximo de quinze

pontos;

c) tempo destinado a programas culturais, artísticos e jornalísticos a serem produzidos e gerados na própria localidade ou
no município à qual pertence a localidade objeto da outorga máximo de trinta pontos;
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d) prazo para início da execução do serviço objeto da outorga, em caráter definítivo - máxima de quarenta pontos.

§ 2º Considerando características específicas do serviço,
poderão ser previstos no edital outros quesitos para fins de exame
das propostas, cuja pontuação não deverá ser superior a vinte
pontos, situação em que as pontuações estabelecidas no § 1º serão
proporcionalmente reduzidas de modo que seja mantido o total
de cem pontos.
§ 3º Para cada quesito, o edital de licitação estabelecerá:

I -

condição mínima necessária a ser atendida;

11 - critérios objetivos para a gradação da pontuação, vedada a comparação entre propostas..
§ 4º Somente serão classificadas as propostas que, além de
atenderem ao estabelecido no inciso I do § 3º, obtiverem, pelo
menos, a seguinte pontuação:
I - cinqüenta pontos para os serviços enquadrados no
Grupo A;
11 GrupoB;

sessenta pontos para os serviços enquadrados no

111 GrupoC.

setenta pontos para os serviços enquadrados no

§ 5º A classificação das proponentes far-se-á de acordo com
a média ponderada da valoração obtida pela aplicação do disposto
nos §§ 1º a 4º deste artigo e da valoração da proposta de preço
pela outorga, de acordo com os pesos preestabelecidos no edital,
observado o que segue:

I - o critérío de gradação para a valoração do preço pela
outorga será estabelecido em edital, de modo objetivo, vedada a
comparação entre propostas, determinando pontuação máxima
de cem pontos;
11 - para os serviços enquadrados no Grupo A, o peso
relativo à valoração obtida pela aplicação do disposto no inciso 11
do § 3º deste artigo preponderá sobre o peso relativo à valoração
obtida pelo preço pela outorga;
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III- para os serviços enquadrados no Grupo B, os pesos
relativos à valoração obtida pela aplicação do disposto no inciso
II do § 3" deste artigo e à valoração obtida pelo preço pela outorga
serão equivalentes;
IV-para os serviços enquadrados no Grupo C, o peso
relativo à valoração obtida pelo preço pela outorga preponderá
sobre o peso relativo à valoração obtida pela aplicação do disposto
no inciso II do § 3" deste artigo.

§ 6" Será desclassificada a proposta que contiver oferta de
pagamento de valor inferior ao mínimo fixado em edital.
§ 7" No caso de empate entre duas ou mais propostas, a
seleção far-se-á, por sorteio, em ato público, para o qual todas as
proponentes classificadas serão convocadas.
§ 8" O valor da outorga de concessão ou permissão para
executar os serviços será o proposto pela entidade vencedora, que
deverá observar as condições mínimas estabelecidas no edital
objeto da licitação, concernentes, entre outras, à carência, prazos
de pagamentos, multas e encargos de mora, devendo ser recolhido pela entidade vencedora ao Fiste1.
§ 9" Do contrato de concessão ou da portaria de permissão
constará, como condição obrigatória na execução do serviço, o
cumprimento do indicado pela entidade vencedora nos itens de
sua proposta, relativos às alíneas do § 1" deste artigo, bem assim
os preceitos estabelecidos no art. 28.
§ 10. As outorgas a Estados e Municípios serão deferidas
mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou
pelo Ministro de Estado das Comunicações, conforme o caso, e
serão formalizadas por meio de convênio a ser firmado no prazo
de sessenta dias..

Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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DECRETO N° 2.109, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera o art. I!.' do Decreto
de agosto de 1993.

n~' 894,

de 16

O PRESIDENTE DA REPÚBLlCA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1" O art. 1" do Decreto n" 894, de 16 de agosto de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 1" Mediante opção do Município, a Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério da Fazenda ficará autorizada a deduzir do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM), nas mesmas datas dos
seus créditos, para repasse:
........................................................................................................»

Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1996; 1759 da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Paulo Paiua
Reinhold Stephanes

DECRETO N" 2.110, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe acerca de procedimentos administrativos no âmbito da representação judicíai da União, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos incisos I e XIII do art. 4" da Lei Complementar n" 73, de 10 de
fevereiro de 1993, nos arts. 3" e 4" da Lei n" 4.348, de 26 de junho de
1964, e nos arts. 29 e 4" da Lei n" 8.437, de 30 de junho de 1992,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7089-7214, dez. 1996

7203
DECRETA:
Art. 1· A autoridade tida como coatora, integrante da Administração Pública Federal direta, no prazo de 48 horas do recebimento
do mandado de notificação da concessão da medida liminar em
mandado de segurança ou da intimação da sentença, remeterá à
Advocacia-Geral da União cópia autenticada do instrumento notificatório ou intimatório, assim como os elementos de informação a que
se refere o art. 3· da Lei n? 4.348, de 26 de junho de 1964, sem prejuízo
do seu encaminhamento ao órgão ou à entidade pública federal a que
se encontre subordinada.
Art. 2· Nas hipóteses previstas na Lei n' 8.437, de 30 de junho
de 1992, os órgãos da Administração Pública Federal direta, ou os
seus agentes, notificados para cumprimento de medida cautelar ou
intimados da sentença proferida em processos de ação cautelar inominada, de ação popular e de ação civil pública - enquanto não
transitada em julgado - remeterão à Advocacia-Geral da União, no
prazo de 48 horas do recebimento do mandado judicial, cópia do
mandado notificatório ou intimatório, e os elementos de informação
necessários à defesa judicial.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Geraldo Magela da Cruz Quintão

DECRETO N·2.111, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera artigos do Decreto n'! 81.240, de
20 de janeiro de 1978, e dá outras providênelas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
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DECRETA:
Art. l' O Decreto nº 81.240, de 20 de janeiro de 1978, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

«Art. (5' ••..........•••••••••••..•••••••••...........••••••.••.....•.............••••••••••••••...••••••.........•
§ 1º A autorização para o funcionamento a que se refere
este artigo dependerá de aporte de dotação prévia, a favor da
entidade de previdência privada, correspondente à importância
calculada pelo atuário responsável, que deverá observar a necessária liquidez do plano.
§ 2' O aporte a que se refere o § l' deste artigo também
deverá ser exigido no caso de adesão de patrocinadora a entidade
fechada já em funcionamento.
§ 3º Os estatutos das entidades fechadas serão submetidos
previamente à aprovação do Ministro da Previdência e Assistência Social juntamente com o requerimento de autorização a que
se refere este artigo.
§ 4º As alterações dos estatutos das entidades fechadas
estarão, igualmente, sujeitas a prévia aprovação do Ministro da
Previdência e Assistência Social.

§ 5º No caso de entidades fechadas em funcionamento em
1º de janeiro de 1978, os estatutos, depois de adaptados aos
dispositivos da Lei n? 6.435, de 15 de julho de 1977, e deste
regulamento, serão submetidos ao Ministro da Previdência e
Assistência Social para homologação, observado o disposto no art.
39 deste decreto."
«Art. 8º Os Planos de Benefícios instituídos pelas entidades fechadas de previdência privada devem, obrigatoriamente,
ser oferecidos a todos os empregados da patrocinadora.
Parágrafo único. É facultativa a adesão do empregado aos
planos de benefícios a que se refere o caput deste artigo."
«Art. 9' Os benefícios programáveis instituídos pelos planos de benefícios das entidades fechadas de previdência privada
ficam sujeitos aos períodos de carência estipulados pelos próprios
planos, desde que não inferiores a cinco anos.»
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"Art. 22. Os administradores das patrocinadoras que não
efetivarem as contribuições regulares a que estiverem obrigadas,
na forma dos regulamentos dos planos de benefícios, serão solidariamente responsáveis com os administradores das entidades
fechadas, a eles se aplicando, no que couber, as disposições do
Capitulo IV da Lei n? 6.435, de 1977.
§ 1° Decorridos 90 (noventa) dias do vencimento de qualquer das obrigações citadas no caput deste artigo, sem o devido
cumprimento por parte das patrocinadoras, ficam os administradores da entidade obrigados a proceder à execução judicial da
dívida, cabendo aos órgãos estatutários da entidade a fiscalização
destes procedimentos.

§ 2° O não-acatamento ao prazo e às demais disposições
contidas no § 1· deste artigo implicará suspensão imediata dos
administradores das entidades de suas funções, bem como a
nulidade de todos os atos por eles praticados após aquele prazo.
§ 3° A suspensão a que se refere o § 2° será determinada
mediante ato do conselho da entidade e deverá ser comunicada,
formal e prontamente, à Secretaria de Previdência Complementar..

"Art. 31. Na elaboração dos planos de benefícios, serão
observados os seguintes principias:
IV - na aposentadoria por tempo de serviço, prevalecerá
a idade mínima de 55 (cinqüenta e cinco) anos completos, ressalvada a situação dos participantes que ingressaram nos planos
antes de 20 de janeiro de 1978 e o disposto no inciso V;

V -

.

VI - a saída voluntária e antecipada do participante do
plano de benefício instituido, exceto no caso de extinção do
contrato de trabalho, implicará a perda dos benefícios para os
quais não foram completadas as contribuições necessárias;
VII - na hipótese de extinção do contrato de trabalho, o
plano de benefícios deverá prever o valor e a forma de resgate
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correspondente, em função da idade ou das contribuições vertidas;
VIII - é facultada a manutenção dos pagamentos por parte do participante, no caso de extinção do contrato de trabalho
sem justa causa, acrescidos da parte da patrocinadora, para a
continuidade da participação ou a redução dos benefícios em
função dos pagamentos efetuados até a data daquela extinção.
§ 1s Os benefícios permitidos pela legislação e não compreendidos no limite etário previsto nos incisos IV e V poderão
ser custeados exclusivamente pelos participantes, na forma que
for estabelecido nos respectivos planos.

§ 2º No caso dos incisos VI e VII, o participante terá direito
à restituição das contribuições pessoais vertidas, com atualização
monetária, de acordo com as normas estabelecidas no próprio
plano, descontado o custo dos benefícios estruturados em regime
financeiro de repartição simples e da repartição de capitais de
cobertura, a ser paga quando da extinção do contrato de traba-

lho,»
Art. 2º O salário de participação nos planos de benefícios das
entidades fechadas de previdência privada que tenham como patrocinadoras fundações, empresas públicas, sociedades de economia
mista controladas direta ou indiretamente pela União não poderá
ultrapassar o equivalente a três vezes o maior valor-teto do salário
de benefício da previdência social.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se os Decretos nº 87.091, de 12 de abril de
1982, e 93.239, de 8 de setembro de 1986.
Brasília, 26 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes
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DECRETO W 2.112, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera o Anexo I do Decreto nº 2.082, de
27 de novembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 48 da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964,
combinado com o art. 72 do Decreto-Lei n Q 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA:

Art. 1Q Os limites para movimentação e empenho das dotações
do Ministério da Educação e do Desporto dos grupos Outras Despesas
Correntes, Investimentos, Inversões Financeiras e Outras Despesas de
Capital, constantes do grupo de Fontes A do Anexo I do Decreto n Q
2.082, de 27 de novembro de 1996, passam a ser os seguintes:
Em R$ mil
Unidade Orçamentária/Órgão

Grupode Fontes A
(100, 112, 115, 151, 153 e 199)
Projeto

Ministério da Educação e do Desporto

135.585

I
I

Atividade
2.285.335

I
I

Total

2.420.920

Art. 2 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Q

Brasília, 27 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
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DECRETO N' 2.113, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera os a1WXOS do Decreto nº 1.923, de
7 de junho de 1996, que dispõe sobre a cczepatibilização entre a realização da receita e
a execução da despesa, sobre a programação
orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de 1996, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 48 da Lei n' 4.320, de 17 de março de 1964,
combinado com o art. 72 do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA:
Art. l' Os Anexos I, H e IH do Decreto n? 1.923, de 7 de junho
de 1996, são substituídos pelos Anexos I, H e IH deste decreto.
Art. 2' Os valores decorrentes dos atos praticados ao amparo
do § 2' do art. l' e do § l' do art. 4' do Decreto n' 1.923, de 1996,
incluem-se nos montantes indicados nos anexos deste decreto.
Art. 3' No processo de ajuste do encerramento do exercício de
1996, o montante da despesa empenhada por órgão não poderá
superar o menor dos valores A e B, calculados da seguinte forma:
I - valor A: despesa empenhada registrada em 31 de dezembro de 1996 no Sistema Integrado de Admiuistração Financeira
(Siafi);
H -

valorB:

a) para atividades, exceto as despesas relacionadas no Anexo IV
deste decreto: noventa por cento dos valores indicados no Anexo I;

b) para proj etos e para as despesas relacionadas no Anexo IV
deste decreto: valores indicados no Anexo I.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 5' Ficam revogados o § 2' do art. l' e o § l' do art. 4' do
Decreto n' 1.923, de 7 de junho de 1996.

Brasília, 30 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Antonio Kandir
ANEXaI
Limites para Movimentação e Empenho
R$MIL

Órgãos e/ou Unidades
Orçamentárias
Presidência da República

Gru os de Fontes B

Gru os de Fontes A
Projeto Atividade

36.600

Total Proieto Atividade

67.690

104.290

1.237

1.237

10.900

48.810

59.710

3.176

54.626

57.802

Gabinete da Více-Presidência da Renública

Total

Secretaria de Assuntos

Estratégicos
Estado-Maior das Forças
Armadas

12.000

12.000

91.900

460.949

552.849

do Abastecimento

92.968

217.505

310.473

Ministério da Ciência e
Tecnologia

60.500

693.489

753.989

317.200

317.200

Advocacia-Geral da União
Ministério da Aeronáutica

Ministério da Agricultura e

Ministério da Fazenda

2.916

2.675

2.675

731.350

734.266

87.080

87.080

Ministério da Educação e do
Descarto

135.585 2.285.335 2.420.920

Ministério do Exército

129.034

Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo

590.409

719.443

8.405

52.275

Ministério da Justiça

67.124

133.647

200.771 43.804

60.680
2.774

46.578

Ministério da Marinha

124.090

319.538

443.628

6.080

6.080
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Órgãos e/ou Unidades
Orçamentárias
Ministério de Minas e
Energia

Ministério da Previdência e
Assistência Social

Gru os de Fontes A
Proieto

Atvidade

Gru os de Fontes B

Total

6.162

51.315

57.477

38.617

733.578

772.195

2.300

230.600

232.900

I Prcieto

Atividade
31.818

Total
31.818

698

100.172 100.870

7.659

148.493 156.152

493.583 1.542.438 59.360

220.240 279.600

Ministério das Relações
Exteriores
Ministério da Saúde
Ministério do Trabalho
Ministério dos 'I'ransoortes

206.644 7.946.431 8.153.075
200
1.048.855

Ministério das
Comunicações

65.700

65.900

31.400

31.400

4.358

101.530

105.888

16.259

16.259

Miniat. do Meio Ambiente,
Rec. Hid. e Amazônia Leeal

316.293

84.844

401.137

1.120

1.120

Ministério da Adro. Federal
e Reforma do Estado

200

56.300

56.500

Ministério do Planejamento
e Orcamento

828.021

Ministério da Cultura

Gab. do Ministro
Extraordinário dos Esoortes
Gab. do Ministro Extraord.
de Política Fundiária

286.000 1.114.021 12.950

500

500

1.000

130.952

426.515

557.467

9.300

53.100

62.400

6.320

12.950
51.150

57.470

Transf. a Est., DF e Municí-

Ioios-Rec. sob sunerv. MF
Transf. a Est., DF e Municííos-Rec. sob sunerv. MME
Transf. a Est., DF e MunicíDist. Federal

I pios-Gov.

Total Geral

152.400 152.400
55.000

34.500

89.500

3.407.684 15.850.60619.258.290 33.707 1.551.611 .685.318

üBS.: GRUPO A - FONTES: 100, 112, 115, 151, 153 e 199.
GRUPO B - FONTES: 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 131, 132, 134, 135,
137, 138, 139, 157, 158 e 162
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ANEXOU
Programação das Liberações Financeiras
Orçamento de 1996 e Restos a Pagar de 1995
Fontes: GrupoA
R$MIL

Órgãos e/ou Unidades Orçamentárias

Até
30iuo.96

Até
3Dset. 96

Até
31 dez. 96

48000 ....., Gab. do Min. Ext. dos Esportes

347

421

500

20102 ....., Vice-Presidência da República

356

536

1.237

20104 -

Seco Assuntos Estratégicos

16.899

33.317

55.728

20105 -

EMFA

16.425

37.910

61.218

20114 -

Advocacia-Geral da União

3.237

7.000

10.042

21000 -

M. da Aeronáutica

239.166

386.954

550.582

22000 -

M. da Agricultura e do Abastecimento

24000 -

M. da Ciência e Tecnologia

25000 -

M. da Fazenda

54.894

92.327

186.284

338.553

502.648

754.662

152.586

288.048

420.000

26000 ....., M. da Educação e Desporto

708.483

1.123.483

1.546.916
650.379

27000 -

M. do Exército

320.000

420.000

28000 -

M. da Indústria do Com. e do Turismo

10.366

16.133

36.389

30000 -

M. da Justiça

55.730

86.120

164.245

179.974

260.233

427.300

18.553

33.109

56.700

105.271

277.528

504.547

31000 -

M. da Marinha

32000 -

M. de Minas e Energia

33000 -

M. da Previdência Social

35000 -

M. das Relações Exteriores

36000 -

M. da Saúde

38000 -

M. do Trabalho

39000 ....., M. dos Transportes
41000 -

M. das Comunicações

42000 -

M. da Cultura

44000 -

M. do Meio Ambiente

46000 -

M. da Administração Federal

47000 -

M. do Planejamento e Orcamento

86.913

139.166

232.852

3.933.842

5.977.842

8.190.245

30.006

44.611

60.456

406.521

598.955

1.285.449

7.840

14.392

26.699

19.364

37.747

79.889

132.407

248.645

416.863

4.917

11.399

56.460

208.195

417.700

723.751
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Órgãos e/ou Unidades Orçamentárias

48000 -

Gab. do Min. Ext. doa Esportes

49000

Gab. do Min. Ex!. de Política Fundiária
TOTAL

Até

Até

Até

30;un.96

30 eet, 96

31 dez. 96

347

421

500

31.901

131.976

513.873

7.116.798 11.244.752 17.109.681

ANEXOIII
Programação das Liberações Financeiras
Orçamento de 1996 e Restos a Pagar de 1995
Fontes: Grupo B

Órgãos e/ou UnidadesOrçamentárias

Até

Até

Até

30;un.96

30 set. 96

31 dez. 96

24000 -

M. da Ciênciae Tecnologia

1.279

1.478

1.723

26000 -

M. da Fazenda

32.335

47.716

324.266

26000 -

M. da Educação e Desporto

30.332

32.550

35.288

30000 -

M. da Juetiça

11.921

16.825

29.878

31000 -

M. da Marinha

5.583

5.806

6.080

32000 -

M.de Minase Energia

67.909

113.399

169.556

33000 -

M. da Previdência Social

11.599

22.248

35.394

36000 -

M. da Saúde

39000 -

M. doe Tranaportee

19.682

47.738

65.090

220.336

246.858

279.600

6.319

9.177

12.705

183

670

1.272

42000 -

M. da Cultura

44000 -

M.do MeioAmbiente

47000 -

M. do Planejamento e Orçamento

1.006

3.687

6.996

48000 -

Gab. do Min. Bxt, doa Esnortes

48.199

50.460

81.262

Total

456.683

598.612

1.049.100
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ANEXO IV
Atividades
Ministério da Educação e do Desporto
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
08.075.0427.2487 - Alimentação Escolar
Programa Cesta Saúde do Escolar (PCSE)
08.075.0428.2298 - Saúde do Escolar
Programa de Educação Infantil
08.041.0185.2556 - Desenvolvimento da Educação para
Crianças de O a 4 anos
08.041.0190.2290 - Desenvolvimento da Educação PréEscolar
Ministério da Saúde
Programa Combate a Desnutrição Materno-Infantil
13.075.0427.4432 - Assistência Alimentar e Nutricional
doSUS
Programa Nacional de Imunização (PNI)
13.075.0429.4439 - Normatização e Coordenação do SUS
Programa de Saneamento
13.076.0448.2008 - Administração dos Serviços de Saneamento Básico para o SUS
Assistência Médica e Odontológica em Regime Ambulatorial
e de Internação Hospitalar
13.075.0428.4438 - Manutenção e Operacionalização do
SUS
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Ministério do Trabalho
Programa de Geração de Emprego e Renda
14.078.0470.4341 - Apoio Operacional ao Programa de
Geração de Emprego e Renda (Proger)
Plano de Educação Profissional
14.078.0470.4477 - Qualificação Profissional
Manutenção do Seguro Desemprego
14.078.0470.2131- Manutenção do Seguro Desemprego
Ministério da Previdência e Assistência Social
Ações Voltadas à Assistência Social - Fundo Nacional de
Assistência Social
15.081.0483.2593 - Apoio à Criança Carente
15.081.0485.2596 - Apoio à Pessoa Idosa
15.081.0486.2595 - Apoio ao Cidadão, à Família e ao
Deficiente
15.081.0486.4456 - Beneficio de Prestação Continuada
(LOAS)
15.081.0486.4519 - Desenvolvimento de Ações de Enfrentamento à Pobreza
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DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguri-

dade SocW1 da União, em jàvordaMinistério da
Fazenda edeTransferências aEstados, Distrito
Federal e Municípios, crédito suplementar no

vakJrgúXxddER$100.388.443,OO, para reforço
de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', incisos I, alínea a, e IH, alínea b, da
Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Físcal e da Seguridade Social da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em
favor do Ministério da Fazenda e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no
valor global de R$ 100.388.443,00 (cem milhões, trezentos e
oitenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de:
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I - anulação parcial de dotações no valor de R$ 85.625.910,00
(oitenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, novecentos e
dez reais), na forma do Anexo II deste decreto;
II - incorporação de saldos de exercícios anteriores da Superintendência Nacional do Abastecimento e do Fundo Especial de
Treinamento e Desenvolvimento, no valor de R$ 14.762.533,00 (quatorze milhões, setecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e trinta e
três reais).

Art. 3· Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam
alteradas as receitas do Banco Central do Brasil, da Superintendência Nacional do Abastecimento e do Fundo Especial de Treinamento
e Desenvolvimento, conformedemonstrado no Anexo III deste decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o. anexos estão publicado. no DO de 3.12.1996, págs. 25584125586.

(2) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 16.486.845,00, em favor do Ministério
da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso I, alínea a, da Lei n· 9.275, de 9
de maio de 1996,
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DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 16.486.845,00 (dezesseis
milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e quarenta e
cinco reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificaàos.
Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2", ficam
alteradas as receitas da Fundação Oswaldo Cruz e do Fundo Nacional
de Saúde, nas formas indicadas nos Anexos lU e IV deste decreto, nos
montantes especificados.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 3.12.1996, pág. 25586.

(3) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União crêditosupkmentarnovalordeR$64.000.000,OO,
em favor de Encargos Financeiros da União,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso I, alínea a, da Lei n" 9.275, de 9
de maio de 1996,
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DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor de Encargos Financeiros da União,
crédito suplementar no valor de R$ 64.000.000,00 (sessenta e quatro
milhões de reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada
a receita do Fundo Nacional de Saúde, na forma indicada no Anexo
III deste decreto, no montante especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 3.12.1996, pág. 25587.

(4) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 1.586.935,00, em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso lI, da Lei n? 9.275, de 9 de maio
de 1996,
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DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da PrevidênciaeAssistênciaSocial,eréditosuplementarnovalordeR$1.586.935,00
(um milhão, quinhentos e oitenta e seis mil, novecentos e trinta e cinco
reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias
consignadas aos grupos de despesa, no âmbito dos mesmos subprojetos/subatividades indicados no Anexo II deste decreto, nos montantes
especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada
a receita do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma indicada
nos Anexos III e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 3.12.1996, págs. 25588/25589.

(5) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$ 78.200,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.275, de 9
de maio de 1996,
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DECRETA:

Art. 1· Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de
R$ 78.200,00 (setenta e oito mil e duzentos reais), para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior correrão à conta da anulação parcial das dotações indicadas
no Anexo H deste decreto, no montante especificado.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 3.12.1996, págs. 25589/25590.

(6) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade 80·
cial da União crédito suplementar no valor
de R$ 15.153.712.00, em favor do Ministério
da Saúde, para reforço de dotaçõesconsignadas TU) vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso IH, alinea b, da Lei n· 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social
da União (Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 15.153.712,00 (quinze
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milhões, cento e cinqüenta e três mil, setecentos e doze reais), para
atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, provenientes de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1995, do Fundo Nacional de Saúde.
Art. 3° Em decorrência do disposto nos arts. 1° e 2°, ficam
alteradas as receitas do Fundo Nacional de Saúde, na forma indicada
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 3.12.1996, pégs. 25590/25591.

(7) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 2.000,00,
em favor do Ministério do Trabalho, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6°, inciso I, alínea a, da Lei n Q 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério do Trabalho, crédito
suplementar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 3.12.1996, pag. 25591.

(8) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Designo, localizado na Data Remanso do
Frade, situado no Município de MiguelAlves,
Estado do Piauí, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Designo, localizado
na Data Remanso do Frade, com área de 6.703.8840ha (seis mil,
setecentos e três hectares, oitenta e oito ares e quarenta centiares),
situado no Município de Miguel Alves, objeto da Matricula nº 966, fi.
51, Livro 2-D, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Miguel Alves, Estado do Piauí.
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Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(9) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
Fazenda Santo Antônio ou Quericó, situado
no Município de Presidente Olegário, Estado
de Minas Gerais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santo
Antonio ou Quericó, com área de 8.857,0015ha (oito mil, oitocentos e
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cinqüenta e sete hectares e quinze centiares), situado no Município
de Presidente Olegário, objeto do Registro n" R-1-M-2.251, fi. 170v",
Livro 2-H e Matrículas nOs 4.433, Livro 2-Q; 4.538, Livro 2-Q, e 4.539,
Livro 2Q, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Olegário, Estado de Minas Gerais.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(10) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Inajá, constituído pelos Lotes
n's 44 (parte), 53 e 98 (parte) e 99, situado
nos Municípios de Santana do Araguaia e
Redenção, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
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Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Inajâ,
constituído pelos Lotes nOs 44 (parte), 53, 98 (parte) e 99, com área
de 8.840,OOOOha (oito mil, oitocentos e quarenta hectares), situado
nos Municípios de Santana do Araguaia e Redenção, objeto da Matrícula n' 445, fi. I, Livro-2-B, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santana do Araguaia, Estado do Pará.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(11) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como

Fazenda Conjunto Rancho Nevada, constituido pelas propriedades Fazenda RanchoNevada/São MiguellBoaVistalLagedo doPau Ferro/Conceição situado no Município de Marcionílio Souza, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Conjunto
Rancho Nevada, constituído pelas propriedades Fazenda Rancho
Nevada/São Miguel/Boa Vista/Lagedo do Pau Ferro/Conceição,
com área de 3.319,9565ha (três mil, trezentos e dezenove hectares,
noventa e cinco ares e sessenta e cinco centiares), situado no Município de Marcionílio Souza, objeto dos Registros n's R-2-284, fl, 284,
Livro 2-A; R-1-1.20S, fI. 139, Livro 2-E e R-1-1.463, fI. 10, Livro 2-G,
todos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Maracás e
Registros n's R-1-1.130, ficha 1, Livro 2 e R-1-1.155, Ficha 1, Livro 2,
ambos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iaçu, Estado
da Bahia.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas, os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que
serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
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76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(12) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado
São José I e II, situado no Município de
Pureza, Estado do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado São José I e II, com
área de 3.216,0000ha (três mil, duzentos e dezesseis hectares), situado no Município de Pureza, objeto do Registro n' R-1l-126, fi. 175,
Livro 2-RG, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Touros,
Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
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Art. 3º O Instituto NacionaI de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel ruraI
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(13) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o domínio útil e direto do
imóvel rural denominado FazendaPonta Grossa situado no Município de Eldorado do Curojás, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o domínio útil e direto do imóvel rural denominado Fazenda Ponta Grossa, com área de 1.721,3550ha (um mil,
setecentos e vinte e um hectares, trinta e cinco ares e cinqüenta
centiares), situado no Município de Eldorado do Carajás, objeto do
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Registro nº R-1-075, fi. 50, Livro 2-A, do Cartório do Único Ofício da
Comarca de Curionópolis, Estado do Pará.

Art. 2º Exclnem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175º da Independência e lOSº
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(14) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o domínio útil e direto do
imóvel rural denominado Fazenda Mucuripe
situado no Município de Eldorado do Carojás, Estado do Pará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. S4, inciso IV, e 1S4 da Constituição, e nos termos
dos arts. 1S e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº S.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o domínio útil e direto do imóvel rural denominado Fazenda Mucuripe, com área de 1.721, 3550ha (um mil, setecentos e vinte e um hectares, trinta e cinco ares e cinqüenta centiares),
situado no Município de Eldorado do Carajás, objeto do Registro nº
R-1-076, fi. 51, Livro 2-A, do Cartório do Único Oficio da Comarca de
Curionópolis, Estado do Pará.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(15) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fortaleza IH, situado no Município de
Beperantina, Estado do Piauí, e dá outras
providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fortaleza lIl, com
área de 230,0187ha (duzentos e trinta hectares, um are e oitenta e
sete centiares), situado no Município de Esperantina, objeto do Registro n· R-2-2.309, fi. 103, Livro 02B, do Cartório do 1· Oficio de
Registro de Imóveis da Comarca de Esperantina, Estado do Piauí.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(16) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
MundoNovo, situado no Município de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, e
dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n 2 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos tennos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso v r, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Mundo Novo, com
área de 4.766,2740ha (quatro mil, setecentos e sessenta e seis hectares, vinte e sete ares e quarenta centiares), situado no Município de
Miracema do Tocantins, objeto do Registro n 2R-02-1.093, fi. 237, Livro
2-D, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Miracema do
Tocantins, Estado do Tocantins.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175 2 da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul BeZens Jungmann Pinto
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(17) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Mulungú, conhecido por Xique Xique, situado no Município de Monsenhor Taboea, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
inciso VI, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei
n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Mulungú, conhecido por Xique Xique, com área de 1.789,0690ha
(um mil, setecentos e oitenta e nove hectares, seis ares e noventa
centiares), situado no Município de Monsenhor Tabosa, objeto
do Registro nº R-19-04, fi. 1281, Livro 2, do Cartório de Registro
de Imóveis do 2º Ofício da Comarca de Monsenhor Tabosa,
Estado do Ceará.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas, bem como as
benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e
pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de que trata este decreto, na forma prevista na Lei
Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de
reserva legal, preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(18) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda São João, constituído pelos Lotes n's 58,57, 57-A e 65 do Loteamento Pontal, li! Etapa, situado no Municlpio de Novo
Acordo, Estado do Tocantins, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2"da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda São João,
constituído pelos Lotes n' 58, 57, 57-A e 65 do Loteamento Pontal, I"
Etapa, com área de 3.216,0000ha (três mil, duzentos e dezesseis
hectares), situado no Município de Novo Acordo, objeto dos Registros
n's R-3-1.311, fi. 111, Livro 2-D; R-2-1.965, fi. 175, Livro 2-F e
R-2-700, fi. 103, Livro 2-B, todos do Cartório de Registro de Imóveis
e Tabelionato de Notas da Comarca de Novo Acordo, Estado do
Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máqninas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(19) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lotes n's 170, 171, 175 (parte) e 297 - 3"
parte, todos da Gleba I, 2!! Etapa do Loteamento Praia Chata, folha A, conhecido por
Fazenda União situado no Município de Augustinópolis, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lotes nOs 170, 171,
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175 (parte) e 297 - 3' parte, todos da Gleba I, 2' Etapa do Loteamento
Praia Chata, folha A, conhecido por Fazenda União, com área de
1.532,7829ha (um mil, quinhentos e trinta e dois hectares, setenta e
oito ares e vinte e nove centiares), situado no Município de Augustinópolis, objeto dos Registros n's R-2-1, fi. 1, Livro 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de São Sebastião do Tocantins,
R-2-110, fi. 118, Livro 2-A e R-1-258, fi. 157, Livro 02-B, do Cartório
de Imóveis da Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legaI,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(20) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Itália, situado no Município de Buritis, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
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Lei n" S.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. lS, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'' S.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Itália, com
área de 939,S454ha (novecentos e trinta e nove hectares, oitenta e
quatro ares e cinqüenta e quatro centiares), situado no Município de
Buritis, objeto do Registro n' R-4-16.233, ficha A, Livro 2, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175' da Independência e lOS'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
RauZ Belens Jungmann Pinto
(21) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Amorim l, constituído pelo
Lote nº 73, Gleba 2, ir! Etapa do Loteamento
Praia Chata, situado no Município de Buriti
do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá outras providências.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1a Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Amorim
I, constituído pelo Lote nº 73, Gleba 2, 1" Etapa do Loteamento Praia
chata, com área de 295,1388ha (duzentos e noventa e cinco hectares,
treze ares e oitenta e oito centiares) situado no Município de Buriti
do Tocantins, objeto do Registro nº 1-24, fi. 24, Livro 2, do Cartório do
1e Ofício de Buriti do Tocantins, Comarca de Araguatins, Estado do
Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(22) DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Saudade, situado no Município de
Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Saudade,
com área de 3.189.8975ha (três mil, cento e oitenta e nove hectares,
oitenta e nove ares e setenta e cinco centiares), situado no Município
de Teófilo Otoni, objeto do Registro n" 46.403, fi. 281, Livro 3-AS, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Teófilo Otoni, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(23) DECRETO DE 3 DE DEZEMBRO DE 1996
Delega competência ao Ministro de Estado da Justiça para aprovar ou indeferir alterações nos atos constitutivos que regem o
funcionamento de sociedades civis estrangeiras.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 1s É delegada competência ao Ministro de Estado da Justiça para aprovar ou indeferir, nos termos do § 1º do art. 11 do
Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, as alterações introduzidas nos atos constitutivos que regem o funcionamento das sociedades civis estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, sujeitas
ao controle ou à fiscalização do Ministério da Justiça.
Parágrafo único. Excetuam-se das disposições deste artigo os
atos referentes à autorização inicial e sua cassação.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
(24) DECRETO DE 3 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crêditosuplementar1WvalorckR$17.199.480,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
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autorização contida no art. 6º, inciso lII, alínea c, da Lei n? 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia,
crédito suplementar no valor de R$17.199.480,00 (dezessete milhões,
cento e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta reais), para atender
à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do ingresso de recursos externos oriundos de
operação de crédito contratada junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

o anexo está publicado noDO de 4.12.1996, pãgs. 25739.

(25) DECRETO DE 3 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera o Decreto de 4 de outubro de 1995,
que declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais denominados Fazenda Várzea da Cacimba e Jardim, situados no Município de Independência, Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n''
76, de 6 de julho de 1993,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7215-7462, dez. 1996

7242
DECRETA:
Art. 1º O art. 1º do Decreto de 4 de outubro de 1995, publicado
no Diário Oficial da União de 5 de outubro de 1995, passa a ter a
seguinte redação:
«Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de
reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, 20,
inciso VI, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado
Fazenda Várzea da Cacimba, com área de 1.690,8522ha (um mil,
seiscentos e noventa hectares, oitenta e cinco ares e vinte e dois
centiares), situado no Município de Independência, objeto dos
Registros nOs R-2-M-802, fi. 246, Livro 2-C e R-1-M-1.073, fi. 271,
Livro 2-D, do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Independência,
Estado do Ceará .»
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmam Pinto

(26) DECRETO DE 3 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Lufasi, constituído pelo Lote
A-7, originário da subdivisão do imóvel Reserva, parte da Fazenda Perseverança. e Lotes nfls 18 e 19 da Fazenda Marrecas, da
Gleba 2, situado no Município de MarmeleiTO, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, 20, inciso VI, da Lei
n. 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Lufasi,
constitnído pelo Lote A·7, originário da subdivisão do imóvel Reserva,
parte da Fazenda Perseverança, e Lotes n·s 18 e 19 da Fazenda
Marrecas, da Gleba 2, com área de 358,5200ha (trezentos e cinqüenta
e oito hectares e cinqüenta e dois ares), situado no Município de
Marmeleiro, objeto dos Registros n·s R·3·16.993, fi. 2, e R·12·2.128,
fi. 4, ambos do Livro 2, do Cartório do 1· Ofício da Comarca de
Francisco Beltrão, Estado do Paraná.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(27) DECRETO DE 3 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural derwminado
Fazenda Terra Boa, conhecimento por Terra
Boa/Fortaleza, situado no Município de Palmas, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, 20, inciso VI, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Terra Boa,
conhecido por Terra BaalFortaleza com área de 458,4646ha (quatrocentos e cinqüenta e oito hectares, quarenta e seis ares e quarenta e
seis centiares), situado no Município de Palmas, objeto do Registro nº
R-1/M-7743, ficha 7743v, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Palmas, Estado do Paraná.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento coma preservação do meio ambiente.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
(28) DECRETO DE 3 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Transverde, situado no Município
de Tapurah, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no nso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, 20, inciso VI, da Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Transverde,
com área de 2.846,0000ha (dois mil, oitocentos e quarenta e seis
hectares), situado no Município de Tapurah, objeto do Registro nº
R-4-12.742, fi. 2v, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Diamantina, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
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preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1996; 175· da 1ndependência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(29) DECRETO DE 4 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor de R$ 5.063.000,00, para reforço
de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.275,
de 9 de maio de 1996)l em favor da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor de R'I> 5.063.000,00 (cinco milhões, sessenta e três
mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação orçamentária
indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 5.12.1996, pág. 25848.
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(30) DECRETO DE 4 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Administração Federui e Reforma do Estado, crédito suplementar
no valor de R$ 2.500.000,00, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso I, alínea a, da Lei n" 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:

Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, crédito suplementar no valor de R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT), conforme indicado no Anexo II deste
decreto, no montante especificado.
Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2",fica alterada
a receita do FAT, na forma indicada no Anexo III deste decreto, no
montante especificado.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 5.12.1996, págs. 25848/25849.
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(31) DECRETO DE 4 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar rw valor
deR$ 568.488.000,00, emfavordoMinistériv
da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q, inciso IV, da Lei n Q 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da Ü nião
(Lei nQ 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Saúde,
crédito suplementar no valor de R$ 568.488.000,00 (quinhentos e
sessenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil reais), para
atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
n deste decreto, no montante especificado.
Art. 3Q Em decorrência do disposto no art. 1Q, fica alterada a
receita do Fundo Nacional de Saúde, na forma indicada no Anexo In
deste decreto, no montante especificado.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 5.12.1996, págs. 25849/25850.
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(32) DECRETO DE 4 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Centrais Elétricas de Goiás S.A.
(Celg), a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, no
Decreto-Lei n' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n"
2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei n' 9.074, de 7 dejulho
de 1995,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais Elétricas de
Goiás S.A. (Celg), a área de terra situada na faixa de doze metros de
largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Jussara-Matrinchã, em 69 kV, com origem na subestação Jussara e término
na subestação Matrinchã, localizada nos Municípios de Jussara e
Matrinchã, Estado de Goiás, necessária à passagem de linha de
transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo nº
48100.003452/95-02.
Art. 29 Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. I"
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4Q Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão previsCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7215-7462, dez. 1996
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ta neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n"
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

(33) DECRETO DE 4 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor de Furnas - Centrais Elétricas
S.A., a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto nO 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n" 35.851, de 16 de julho de 1954, no
Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n"
2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei nO 9.074, de 7 de julho
de 1995,
DECRETA:

Art. F Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor de Furnas - Centrais
Elétricas S.A., a área de terra situada na faixa de cinqüenta metros
de largura, necessária à passagem da linha de transmissão denominada Derivação Angra/Adrianópolis -Loop São JosélGrajaú, em 500
kV, com origem na torre nO 171 da linha de transmissão Angra/Adrianópolis e término na torre n" 59 da linha de transmissão Loop São
José - Grajaú, localizada nos Municípios de Piraí, Itaguaí e Nova
Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, conforme Projeto e Planta n"
326.738-5-AXconstantes do Processo nO 48000.002918/94-82.
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Art. 2° Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3° Os proprietários da área de terra referida no art. 1º
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4Q Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nO 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1996; 175° da Independência e 108 2
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(34) DECRETO DE 4 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor de Furnas - Centrais Elétricas
S.A, a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto nO 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto nO 35.851, de 16 de julho de 1954, no
Decreto-Lei nO 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nO
2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei nO 9.074, de 7 de julho
de 1995,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor de Furnas - Centrais
Elétricas S.A., a área de terra situada na faixa variável de trinta e
cinco a cinqüenta metros de largura, necessária à passagem da linha
de transmissão denominada Angra -Loop São José/Grajaú, em 500
kV, com origem na subestação da Usina Nuclear Almirante Álvaro
Alberto e término na torre n' 59 da linha de transmissão Loop São
José/Grajaú, localizada nos Municípios de Angra dos Reis, Rio Claro,
Piraí, Itaguaí e Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, conforme
Projeto e Plantas n's 326737-7-AX-001 e 326737-7-AX-002 constantes
do Processo n' 48000.002919/94-45.
Art. 2' Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3' Os proprietários da área de terra referida no art. 1º
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n'
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n' 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7215-7462, dez. 1996

7253
(35) DECRETO DE 4 DE DEZEMBRO DE 1996
Outorga à Companhia de Eletricidade

do Estado do Rio de Janeiro - (Cerj) concessão para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica nos Estados do Rio de
Janeiro, do Espírito Santo e de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que Ibe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, nos termos da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, dos arts. 27, 28 e 30 da Lei nº 9.074,
de 7 dejuIbo de 1995, do art. 150 do Decreto nº 24.643, de 10 dejuIbo de
1934, e tendo em vista o que consta do Processo nº 48100.000806/96-30,
DECRETA:

Art. 1º Fica outorgada à Companhia de Eletricidade do Estado
do Rio de Janeiro (Cerj), de acordo com o inciso I do art. 5º da Lei nº
9.074, de 7 de juIbo de 1995, concessão individualizada para produção
de energia elétrica, através dos seguintes aproveitamentos de potenciais hidráulicos:
I - Usina Macabu, no Rio Macabu, Município de Trajano de
Moraes, Estado do Rio de Janeiro;
II - Usina Areal, no Rio Preto, Município de Areal, Estado
do Rio de Janeiro;
UI - Usina Piabanha, no Rio Piabanha, Município de Areal,
Estado do Rio de Janeiro;

N - Usina Fagundes, no Rio Fagundes, Município de Areal,
Estado do Rio de Janeiro;
V - Usina Franca Amaral, no Rio Itabapoana, nos Municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro, São José
do Calçado, Estado do Espírito Santo;
VI - Usina Tombos, no Rio Carangola, Município de Tombos,
Estado de Minas Gerais;
VII - Usina Comendador Venâncio, no Rio Muriaé, Município
de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro;
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VIII - Usina Euclidelândia, no Rio Negro, Município de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro;
IX - Usina Chave do Vaz, no Rio Negro, Município de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro;
X - Usina Glicério, no Rio São Pedro, Município de Macaé,
Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A energia produzida destina-se ao serviço público de energia elétrica nas áreas de concessões definidas no art. 3"
deste decreto, sem exclusividade de fornecimento a consumidores que
tenham opção de escolha de seu fornecedor de energia elétrica, nos
termos do art. 15 e seus parágrafos e art. 16 da Lei n· 9.074195, e ao
suprimento a outras concessionárias, quando autorizado.
Art. 2· Fica autorizada a Cerj a promover a implantação de
linhas de transmíssão associadas aos serviços de distribuição de
energia elétrica em sua áreas de concessões, compreendidas pelos
Municípios constantes do art. 3· deste decreto, nos Estados do Rio de
Janeiro e de Minas Gerais.
Parágrafo único. ,A Concessionária deverá submeter ao Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica (DNAEE), no prazo de
seis meses, cadastro atualizado das instalações vinculadas aos serviços de transmíssão de energia elétrica, para fins de publicação de ato
administrativo que definirá o seu sistema de transmíssão, para
cumprimento do art. 17 e seus parágrafos da Lei n" 9.074195.
Art. 3· São outorgadas à Cerj, de acordo com o art. 4· da Lei n·
9.074195, e com o art. 65, alínea c, do Decreto n· 41.019, de 26 de
fevereiro de 1957, concessões para distribuir energia elétrica nos
seguintes Municípios e Distritos dos Estados do Rio de Janeiro e de
Minas Gerais: Angra dos Reis, Aperibé, Araruama, Areal, Armação
de Búzios, Arraial do Cabo, Bom Jardim, Bom Jesus do ltabapoana,
Cabo Frio, Cachoeiras e Macacu, Cambuci, Campos dos Goytacazes,
Cantagalo, Carapebus, Carmo, somente nos Distritos de Córrego da
Prata e Porto Velho do Cunha, Cardoso Moreira, Casimíro de Abreu,
Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Duque de Caxias,
somente nos Distritos de Campos Elyseos e Imbariê, Guapimírim,
Iguaba Grande, Itaborai, Italva, Itaocara, Itaperuna, Itatiaia, Laje
do Muriaé, Macaé, Magé, Mangaratiba, Maricá, Macuco, Miracema,
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Natividade, Niterói, Paraíba do Sul, somente no Distrito de Inconfidência, Parati, Petrópolis, Porciúncula, Porto Real, Quissmnã, Resende Rio Bonito, Rio das Ostras, Santa Maria Madalena, Santo Antônio
de'Pádua, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São
JoãO da Barra, São José do Vale do Rio Preto, São José de Ubá, São
Pedro da Aldeia, São Sebastião do Alto, Saquarema, Silva Jardim,
Tanguá, Teresópolis, Trajano de Morais, Três Rios, somente no Distrito de Bemposta e Varre e Sai, todos no Estado do Rio de Janeiro, e
Bocaina de Minas, somente na localidade de Maringá no Distrito de
Mirantão, no Estado de Minas Gerais.
§ 1· As concessões de que trata este artigo não conferem à Cerj
exclusividade de fornecimento aos consumidores alcançados pelos
arts. 15 e 16 da Lei n? 9.074/95.
§ 2· A Cerj fica obrigada a apresentar, no prazo de um ano da
assinatura do contrato de concessão de distribuição, proposta de
reagrupmnento de suas áreas de concessões de distribuição, segundo
critérios de racionalidade operacional e econômica.

Art. 4· As concessões referidas no artigo anterior vigorarão pelo
prazo de trinta anos, contado da data da assinatura do contrato de
concessão.
Parágrafo único. O contrato de concessão deverá conter cláusula
de renúncia, por parte da Concessionária, aos direitos preexistentes,
decorrentes da legislação de regência das concessões extintas.

Art. 5· A exploração dos serviços de produção e distribuição de
energia elétrica, outorgados neste decreto, constitui concessão individualizada para cada uma das centrais geradoras, na forma do art. 1·,
e para as localidades relacionadas no art. 3·, para todos os efeitos
contratuais e legais, em especial para fins de eventual declaração de
caducidade, intervenção, encampação ou extinção.
Art. 60 A Cerj deverá:
I - satisfazer as exigências acautelatórias dos usos múltiplos
das águas, especialmente o controle das cheias;
11 - cumprir o disposto no Código de Águas, leis subseqüentes
e seus regulamentos;
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UI - assinar o contrato de concessão no prazo a ser estabelecido pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
(DNAEE);
N - caso pretenda a prorrogação, requerê-la ao poder concedente até 36 meses antes do término do prazo fixado no art. 4" deste
decreto, mediante as condições que vierem a ser estabelecidas, ou
comunicar, no mesmo prazo, sua desistência.

Art. 7" Os bens e instalações existentes em função dos serviços
de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica são vinculados aos serviços públicos de energia elétrica concedidos, vedada sua
alienação, cessão, transferência ou dação em garantia, sem prévia e
expressa autorização do poder concedente.
Parágrafo único. Findo o prazo de concessão, os bens e instalações que no momento existirem em função dos serviços concedidos
reverterão à União, na forma prevista em lei.
Art. S" Ficam declaradas extintas as concessões e autorizações
anteriormente outorgadas à Cerj, bem como os direitos reconhecidos
de exploração dos serviços públicos de energia elétrica preexistentes
a este decreto, relativos aos serviços públicos ora concedidos, sem
reversão dos bens e instalações vinculados às concessões de serviços
públicos de energia elétrica, de conformidade com o art. 2S da Lei n"
9.074/95.
Parágrafo único. Ficam cessados, para todos os efeitos, os direitos decorrentes dos Manifestos nOs 1.006/35 e 2.551/35.
Art. 9" O disposto neste decreto só produzirá efeitos legais após
a assinatura do contrato de concessão.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1996; 175" da Independência e lOS"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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(36) DECRETO DE 4 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza a Universidade Federal do Rio
Grande do Norte a alienar o domínio útil dos
imóveis que menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 1º do artigo 1" da Lei nº 6.120, de 15 de outubro de 1974,
DECRETA
Art. 1º Fica a Universidade Federal do Rio Grande do Norte
autorizada a alienar o domínio útil dos seguintes imóveis, localizados
no perímetro urbano da Cidade de Natal, Capital do Rio Grande do
Norte:
I - de um terreno foreiro do patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com área de 2.623,32m2 (dois mil,
seiscentos e vinte e três metros e trinta e dois centímetros quadrados),
limitando-se ao Norte com a Avenida Nilo Peçanha, medindo 62,40m
(sessenta e dois metros e quarenta centímetros); ao Sul, com
diversos proprietários, medindo 65,90m (sessenta e cinco metros e
noventa centímetros); a Leste, com a Aveuida Getúlio Vargas, medindo 41,15m (quarenta e um metros e quinze centímetros); e a Oeste,
com o Núcleo de Hematologia e Hemoterapia da UFRN, medindo
41,80m (quarenta e um metros e oitenta centímetros), beneficiado
com um prédio de um pavimento, situado na Av. Nilo Peçanha nº 619,
no Bairro de Petrópolis, onde funciona o Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte;
II - de um terreno foreiro do patrimônio da Uníversidade
Federal do Rio Grande do Norte, com área total de 2.016,00m2 (dois
mil e dezesseis metros quadrados), limitando-se ao Norte com a Rua
General Bezerra, medindo 42,00m (quarenta e dois metros); ao Sul,
com diversos proprietários, medindo 40,80m (quarenta metros e
oitenta centímetros); a Leste, com a Rua Vigário Bartolomeu, medindo 50,00m (cinqüenta metros); e a Oeste, tom a Secretaria Muuicipal
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de Finanças, medindo 47,40m (quarenta e sete metros e quarenta
centímetros), situada à Rua Vigário Bartolomeu, esquina com a Rua
General Bezerra, Cidade Alta.
Art. 2· As alienações de que trata o artigo anterior serão feitas
mediante licitação, obedecidas as disposições contidas na Lei n· 8.666,
de 21 de junho de 1993, e o seu produto será utilizado integralmente
no Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atendidas às determinações do art. 4· da Lei n· 6.120, de 15 de outubro de
1974.

Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(37) DECRETO DE 4 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho lruerminieterial com a finalidade de
estabelecer os procedimentos administrativos para o cumprimento do disposto no art.
68 do Ato das Disposições Constitucionais
Transit6rias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1· Fica instituído Grupo de Trabalho Interministerial com
a finalidade de elaborar proposta dos atos e dos procedimentos
administrativos necessários à implementação do disposto no art. 68
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 2º O Grupo de Trabalho será integrado por um representante de cada ministério e entidade a seguir indicados:
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I -

Ministério da Cultura;

II -

Ministério da Justiça;

III - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal;
IV -

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

(Incra);

V
VI

Fundação Cultural Palmares;
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

§ 1· Os membros do Grupo de Trabalho, indicados pelos respectivos titulares dos Ministérios, e entidades indicados no caput, serão
designados pelo Ministro de Estado da Cultura.
§ 2· A função de membro do Grupo de Trabalho não será remunerada e seu exercício será considerado serviço público relevante.
Art. 3· Presidirá o Grupo de Trabalho o representante da Fundação Cultural Palmares, que poderá solicitar a colaboração da Procuradoria-Geral da República e de outros órgãos, cuja participação no
colegiado seja necessária ao desenvolvimento dos trabalhos.
Art. 4· As despesas decorrentes do disposto neste decreto correrão à conta das dotações orçamentárias dos órgãos e entidades
representados no Grupo de Trabalho.
Art. 5· A Fundação Cultural Palmares assegurará o apoio técnico e administrativo ao funcionamento do Grupo de Trabalho.
Art. 6· O Grupo de Trabalho terá o prazo de cento e vinte dias,
contados da publicação deste decreto, para concluir os trabalhos e
apresentar a proposta a que se refere o art. 1· deste decreto.
Art. 7· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1996; 175· da Independência e lOS·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Francisco Weffort
Gustavo Krause
Raul Belens Jungmann Pinto
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(38) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social. para fins de
refoT7JUL agrária, o imóvel rural constituído

pelas Fazendas Califórnia/Califórnia I e Divisor IV, situado no Município de Açailândia, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESlDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 19 Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituido pelas Fazendas
Califórnia/ Califórnia I e Divisor IV, com área de 1.354,6624ha (um
mil, trezentos e cinqüenta e quatro hectares, sessenta e seis ares e
vinte e quatro centiares), situado no Município de Açailândía, objeto
dos Registros nºs R-02-1.704, fi. 112, Livro 2-J, e R-2-2.856, fi. 199,
Livro 2-Q, e Matrícula n" 447, fi. 34, Livro 2-D, todos do Cartório do
1e Ofício da Comarca de Açailândia, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(39) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
pelas Fazenda Divisor n'' 1, Lote n" 1, Gleba
Perdidos e Fazenda Rosa Branca, Lote 365-2,
Gleba Treze, situado no Município de Açai~
lândia, Estada do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelas Fazenda Divisor
n" 1, Lote n" 1, Gleba Perdidos e Fazenda Rosa Branca, Lote n" 365-2,
Gleba Treze, com área de 1.266,6913ha (um mil, duzentos e sessenta
e seis hectares, sessenta e nove ares e treze centiares), situado no
Município de Açailândia, objeto da Matrícula n" 832, fi. 41, Livro 2-F
e Registro n" R-1-4.798, fi. 123, Livro 2-AC, ambos do Cartório de
Registro de Imóveis da comarca de Açailândia, Estado do Maranhão.
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Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Compelmentar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto

(40) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como 'I'aúba, constituído pelas propriedades
Fazenda TaúbaINova/Santa Rosa/Alegria!
UniãolBandeirante, situado no Município de
Açailândia, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem o arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 12 Fica declarado de interesse social, para fins de
reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, 20,
inciso VI, da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n'
S.629, de 25 de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como
Taúba, constituído pelas propriedades Fazenda Taúbal Naval Santa
Rosal Alegria/ União! Bandeirante, com área de 1.110,S092ha (um
mil, cento e dez hectares, oitenta ares e noventa e dois centiares),
situado no Município de Açailãndia, objeto da Matricula M-0449, fi.
36, Livro 2-D e Registros n's R-1-4.107, fi. 50, Livro 2-Z; R-1-4.109,
fi. 52, Livro 2-Z; R-1-4.109, fi. 52, Livro 2-Z; R-1-4.lOS, fi. 51, Livro
2-Z; R-1-3.095, fi. 60, Livro 2-S, e R-1-3.102, fi. 6S, Livro 2-S, todos do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Açailãndia, Estado
do Maranhão.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1996; 175' da Independência e lOS'
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7215-7462, dez. 1996

7264
(41) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Outeiro, situado no Municipio de
Turíaçu, Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18,letras a, b, c e d, 20, inciso VI, da Lei
n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Outeiro, com
área de 24.200,OOOOha (vinte e quatro mil e duzentos hectares),
situado no Município de Turiaçu, objeto do Registro n· R-2-194, fl,
194, do Livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Turiaçu, Estado do Maranhão.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(42) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Maria, situado no Município
de Medina, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem o arts. 84, inciso IV, " 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n? 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Maria, com área de 1.161,6000ha (um mil, cento e sessenta e um
hectares sessenta ares), situado no Município de Medina, objeto dos
Registros nOs R-01-3.136, fl. 277, Livro 2-K, e R-04-M-2.651, fl. 198,
Livro 2-K, ambos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Medina, Estado de Minas Gerais.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1996; 175° da Independência e 108°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmam Pinto
(43) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel TU ral denominado
Domingos João/Sítio Boa EsperançaIFazenda Boa Esperança, situado nos Municípios
de Iracema e Potiretama, Estado do Ceará, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem o arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, oimóvel rural denominado Domingos João / Sítio
Boa Esperança/Fazenda Boa Esperança, com área de 1.752,0400ha
(um mil, setecentos e cinqüenta e dois hectares e quatro ares), situado
nos Municípios de Iracema e Potiretama, objeto dos Regístros nOs
R-15-274, fi. 212v, Livro 2-C; R-8-203, fi. 203, Livro 2-A; R-7-474, fi.
262, Livro 2-H; R-2-1.640, fi. 64, Livro 2-G e R-7-478, fi. 231v, Livro
2-B, todos do Cartório de Regístro de Imóveis da Comarca de Iracema,
Estado do Ceará.
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(44) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural constituído
pelas propriedades São Luiz, Timbozinho e
Florda Serra, situado no Município de Atalaia,
Estado de Alagoas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem o arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural constituído pelas propriedades
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São Luiz, Timbozinho e Flor da Serra, com área de 1.343,3700ha (um
mil, trezentos e quarenta e três hectares e trinta e sete ares), situado
no Município de Atalaia, objeto dos Registros nOs R-57-52, fl, 54, Livro
2-A; R-55-16, fI. 16, Livro 2-A, e R-57-54, n. 167, Livro 2-C, todos do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Atalaia, Estado de
Alagoas.

Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmanri Pinto

(45) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de

reforma agrária, o imóvelrural denominado Fazenda AtalaiaIFazenda J.B./Fazenda Nova
Esperança, conhecido por Fazenda Rancho
da Saudade, situado no Município de Céceres, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem o arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
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dos arts. lS e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' S.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. lS, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' S.629, de 25
de fevereiro de 1993, oimóvel rural denominado Fazenda Atalaia / Fazenda J.B. /Fazenda Nova Esperança, conhecido por Fazenda Rancho
da Saudade, com área de 2.40S,4621ha (dois mil, quatrocentos e oito
hectares, quarenta e seis ares e vinte e um centiares), situado no
Município de Cáceres, objeto dos Registros n's R-7-M-17.797, fi.
217/A, Livro 2-M-4; R-7-M-17.435, fi. 141v, Livro 2-M-3 e R-S-M12.016, fi. 16/A, Livro 2-1-3, do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1996; 175' da Independência e lOS'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Eelens Jungmann Pinto
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(46) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Companhia
Paulista de Força e Luz (CPFLJ, a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto n Q 24.643, de 10 de julho de 1934,
na alíneafdo art. 5Q do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei nQ 2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei
n Q 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:

Art. 1Q Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL),
a área de terra de propriedade particular, no total de 5.525,55m2,
necessária à instalação da subestação Elias Fausto, no Município de
Elias Fausto, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto e planta
constantes do Processo n Q 48100.000787/96-97.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:
- Tem inicio no Marco nQ 1, cravado na cerca-divisa da futura
subestação Elias Fausto, no lado direito da estrada municipal que
interliga os Municípios de Elias Fausto e Monte Mor, em direção ao
Município de Monte Mor, num ponto localizado 78,37m após a bifurcação da estrada municipal com destino aos Municípios de Monte Mor
e Indaiatuba; segue com o rumo e distància: NE 27'01' -76,00m, até
o Marco n" 2; deflete à direita, formando um ângulo interno de 90'00'
e segue com o rumo e a distância: SE 62'59' - 69,00m, até o Marco
n Q 3; deflete à direita, formando um ângulo interno de 90'00' e segue
com o rumo e a distància: SW 27'01' - 65,64m, até o Marco n? 4;
deflete à direita, formando um ângulo interno de 113°56' e segue com
o rumo e a distància: NW 86'55' - 65,57m, até o Marco nQ 5; deflete
à direita formando um ângulo interno de 115'26' e segue com o rumo
e a distància: NW 22°21' - 9,84m, até o Marco nº 6; deflete à direita,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7215-7462, dez. 1996

7271
formando um ângulo interno de 139'53' e segue com o rumo e a
distância: NE 17'46' - 9,97m, até o Marco n" 1, onde teve início esta
descrição, formando ângulo interno de 170'45'.
Art. 2' A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) fica
autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o art. I' deste decreto, podendo,
inclusive, invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisória na posse do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n' 3.365, de
21 dejunbo de 1941, alterado pela Lei n'2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(47) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Light - Serviços de Eletricidade S.A., a área de terra que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea b do art. 151 do Decreto n' 24.643, de 10 de julho de 1934,
na alíneafdo art. 5' do Decreto-Lei n' 3.365, de 21 dejunbo de 1941,
alterado pela Lei n' 2.786, de 21 demaio de 1956, e no art 10 da Lei
n' 9.074, de 7 de julho de 1995,
DECRETA:
Art. F Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Light - Serviços de Eletricidade S.A., a área
de terra de propriedade particular, no total de 3.561, 50m2, necessária à instalação da subestação transformadora de distribuição denominada SETD Cachamorra, no Município do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, de acordo com o projeto e planta constantes do
Processo n" 48000.002522/92-18.
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Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim
se descreve e caracteriza:
- Tem início no Marco P.O,localizado na interseção da divisa dos
Lotes n"" 7 e 8 com o alinhamento da Rua Claude Bernard, a 83,60m
do alinhamento do PA-5390 da Estrada do Monteiro, mede 41,70m
no azimute de 275°30'00" até o Ponto 2; mede 11,83m no azimute de
08°50'00" até o Ponto 3; mede 7,00m no azimute de 252'00'00" até o
Ponto 4; mede 49,00m no azimute 339'00'00" até o Ponto 5; mede
33,00m pelo alinhamento do PA-5390 da Estrada do Monteiro, em
curva subordinada a um raio de 200,00m até o Ponto 6; mede 8,10m
no azimute de 185°15'00" até o Ponto 7; mede 34,00m no azimute de
75'00'00" até o Ponto 8; mede 21,48m em curva subordinada a um
raio de 12,00m até o Ponto 9; mede 57,00m no azimute de 185°30'00"
até o Marco P.O, onde teve início esta descrição.
Art. 2° A Light - Serviços de Eletricidade S.A. fica autorizada
a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a
desapropriação de que trata o art. 1°deste decreto, podendo, inclusive,
invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisória na posse
do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nO 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei nO 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1996; 175° da Independência e 108°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(48) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia Paulista de Força e
Luz (CPFLJ, a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto nO 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, no
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Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n"
2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei n 29.074, de 7 de julho
de 1995,
DECRETA:
2

Art. 1 Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Paulista de
Força e Luz (CPFL), a área de terra situada na faixa de trinta metros
de largura, tendo como eixo o ramal de linha de transmissão para a
subestação Elias Fausto, em 138 kV, com origem na estrutura de
ancoragem n2 24-3 (nova) da linha de transmissão SE Nova Aparecida
_ SE Saltinho (existente) e término na subestação Elias Fausto,
localizada nos Municípios de Monte Mor e Elias Fausto, Estado de
São Paulo, necessária à passagem de linha de transmissão, conforme
projeto e planta constantes do Processo n'' 48100.000787/96-97.
Art. 22 Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 32 Os proprietários da área de terra referida no art. F
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre
eles os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4º Fica a concessionária autoriza a promover, com recursos
próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista
neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar
o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n 2 3.365,
de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de
1956.
Art. 52 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1996; 1752 da Independência e 108 2
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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(49) DECRETO DE 6 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor de
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), terrenos
que menczona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 24 da Lei n Q 2.004, de 3 de outubro de 1953, no Decreto-Lei n Q
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n Q 2.786, de 21 de
maio de 1956, e pelo Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970, e
o que consta do Processo MME n Q 48000.003995/96-21,
DECRETA:
Art. 1Q Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de
desapropriação total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), os terrenos e
benfeitorias, de propriedade particular, excluídos os bens de domínio
público, situados no Estado do Amazonas, necessários à construção
do Poli duto Urucu-Coari, implantação de dutos e instalações complementares para o escoamento de petróleo e GLP.
Parágrafo único. A faixa de terras a que se refere este decreto,
com aproximadamente 5.603.300m2 (cinco milhões, seiscentos e três
mil e trezentos metros quadrados), assim se descreve e caracteriza:
Faixa de terrenos, com largura de 20,00m (vinte metros), com
extensão aproximada de 276.000m (duzentos e setenta e seis mil
metros), cujo eixo tem início na Estação Pólo Arara, no ponto de
coordenadas UTM E=244.953,52 e N=9.461,74, localizado nas instalações da Província Petrolífera do Rio Urucu, chega-se ao ponto de
coordenadas UTM E=245.350,00 e N=9.461.600,00, com rumo geral
sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM=245.600,00 e
N=9.462.000,00, com rumo geral nordeste, chega-se ao ponto de
coordenadas UTM E=253.750,00 e N=9.458.850,00, com rumo geral
sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=256.200,00 e
N=9.457.400,00, com rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=256.986,51 e N=9.458.422,47, com rumo geral
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nordeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=262.786,97 e
N=9.460.240,03, com rumo geral nordeste, chega-se ao ponto de
coordenadas UTM E=263.569,07 e N=9.460.943,73, com rumo geral
nordeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=265.848,16 e
N=9.461.081,72, com rumo geral nordeste, chega-se ao ponto de
coordenadas UTM E=267.003,75 e N=9.461.721,87, com rumo geral
nordeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=269.108,69 e
N=9.461.807,38, com rumo geral nordeste, chega-se ao ponto de
coordenadas UTM E=272.500,00 e N=9.464.200,00, com rumo geral
nordeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=303.200,00 e
N=9.475.000,00, com rumo geral nordeste, chega-se ao ponto de
coordenadas UTM E=304.3736,79 e N=9.477.093,17, com rumo geral
nordeste, cruzando o Rio Urucu, chega-se ao ponto de coordenadas
UTM E=304.800,00 N=9.478.500,00, com rumo geral nordeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=310.200,00 e N=9.478.800,00,
com rumo geral nordeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=324.500,00 e N=9.485.950,00, com rumo geral nordeste, chega-se
ao ponto de coordenadas UTM E=340.811,89 e N=9.498.770,73, com
rumo geral nordeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=341.495,39 e N=9.499.562,06, com rumo geral nordeste, chega-se
ao ponto de coordenadas UTM E=359.222,26 e N=9.502.528,05, com
rumo geral nordeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=369.967,00 e N=9.514.228,00, com rumo geral nordeste, chega-se
ao ponto de coordenadas UTM E=377.800,00 e N=9.520.700,00, com
rumo geral nordeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=387.000,00 e N=9.523.500,00, com rumo geral nordeste, chega-se
ao ponto de coordenadas UTM E=391.328,17 e N=9.523.317,38, com
rumo geral sudeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=399.000,00 e N=9.525.000,00, com rumo geral nordeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=408.772,00 e N=9.526.292,00, com rumo
geral nordeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=416.325,00 e N=9.529.675,00, com rumo geral nordeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=429.350,84 e N=9.537.566,82, com rumo
geral nordeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM
E=439.722,30 e N=9.545.818,85, com rumo geral nordeste, chega-se ao
ponto de coordenadas UTM E=439.285,61 e N=9.549.413,51, cruzando
o Lago Arauã, com rumo geral noroeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=439.200,00 e N=9.550.350,00, com rumo geral noroeste,
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chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=453.642,78 e
N=9.557.313,96, com rumo geral nordeste, chega-se ao ponto de
coordenadas UTM E=481.700,00 e N=9.563.550,00, com rumo geral
nordeste, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=482.100,77 e
N=9.564.017,29, no local denominado Travessia, na margem esquerda do Rio Solimões, com rumo geral nordeste.
Dezessete áreas de terras ao longo da faixa acima descrita, em
formato quadrangular, cada uma com 4.900 m 2 (quatro mil e novecentos metros quadrados), cujas coordenadas de centro são as seguintes:
E=263.802,00 e N=9.461.075,00; E=282.779,00 e
N=9.467.930,00; E=304.170,00 e N=9.476.674,00; E=304.597,00 e
N=9.477.769,00; E=324.132,00 e N=9.486.143,00; E=340.812,00 e
N=9.498.771,00; E=341.495,00 e N=9.499.562,00; E=359.738,00 e
N=9.503.303,00; E=369.549,00 e N=9.513.760,00; E=370.225,00 e
N=9.514.469,00; E=391.496,00 e N=9.523.239,00; E=405.479,00 e
N=9.525.857,00; E=416.371,00 e N=9.529.709,00; E=430.301,00 e
N=9.538.296,00; E=439.645,00 e N=9.545.730,00; E=450.202,00 e
N=9.555.655,00; E=465.21O,00 e N=9.559.885,00.
Coordenadas em sistema UTM -Universal Transversa de Mercator, com origem no Equador e meridiano 63 Graus WGr., acrescido
das constantes 1O.000km (N) e 500km (E), respectivamente, referenciadas ao Datum horizontal SAD-69 e ao Datum vertical Imbituba
(SC).
Art. 2' A Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) fica autorizada a
promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação ou instituição das servidões de passagem de que trata o
art. l' deste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência,
para fins de emissão provisória na posse, nos termos do art. 15 do
Decreto-Lei n' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 21 de maio de 1956, e do Decreto-Lei n' 1.075, de 22 de
janeiro de 1970.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
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(50) DECRETO DE 6 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Decolares, situado no Município de Londrina, Estado do Paraná, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Decolores,
com área de 546,6700ha (quinhentos e quarenta e seis hectares e
sessenta e sete ares), situado no Município de Londrina, objeto dos
Registros n's R-8-3.881, fi. 9; R-3-12.758, fi. 4; R-4-7.201, fi. 5; R-312.777, fi. 7; R-4-3.811, fi. 5; R-9-1.120, fi. 12; R-9-1.121, fi. 12;
R-4-5.675, fi. 5; R-5-921, fi. 8; R-3-12.759, fi. 4; R-4-3.810, fi. 5;
R-3-13.1l0, fi. 4, e R-3-16.922, fi. 4; todos do Livro 2, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Londrina, Estado do
Paraná.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(51) DECRETO DE 6 DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
FazendaPedraBranca!ÁguaLimpa,situado
noMunictpío de Guarai, Estadodo Tocantins,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Pedra Branca / Água Limpa, com área de 3.405,0047ha (três mil, quatrocentos e
cinco hectares e quarenta e sete centiares), situado no Município de
Guaraí, objeto do Registro n" R-1-4.269, fi. 90, Livro 2-J, do Cartório
de Registro de Imóveis do I" Oficio da Comarca de Guaraí, Estado do
Tocantins.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
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de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76 de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
pr~ferencialmenteem gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
(52) DECRETO DE 6 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social para fins de
reforma agrária, o im6vel rural denominado

Fazenda São Bento II-eM 1, Fazenda São
Bento II-B-3 e Fazenda Chapada lI-A, conhe-

cido por Fazenda Chapada/São Bento, situado nos Municlpios de General Carneiro e
Palmos, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
Ihe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda São Bento
II-C-I, Fazenda São Bento II-B-3 e Fazenda Chapada lI·A conhecido
por Fazenda Chapada / São Bento, com área de 1.784,6000ha (um mil,
setecentos e oitenta e quatro hectares e sessenta ares), situado nos
Municípios de General Carneiro e Palmas, objeto do Registro n·
R-1-5.257, ficha 5.257, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Palmas e Matriculas n·s 7.925 ficha 7.925, e ficha 7.926,
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ficha 7.926, ambas do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do
F Ofício da Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(53) DECRETO DE 6 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
por Fazenda Capituva, constituído pelos Lotes n~s 1, 3, 2-A e 15 do Loteamento PiumRio
do Coco, lO!! Etapa, situado no Município de
Pium, Estado do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. lS, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' S.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido por Fazenda Capituva,
constituídos pelos Lotes n's 1, 3, 2-A e 15 do Loteamento Pium Rio do
Coco, lO' Etapa, com área de 4.S35,461Oha (quatro míl, oitocentos e
trinta e cinco hectares, quarenta e seis ares e dez centiares), situado
no Município de Pium, objeto dos Registros n's R-S-60, fi. 60, Livro
2-A; R-S-61, fi. 61, Livro 2-A, e R-9-177, fi. 26, Livro 2-F, todos do
Cartório de Registro de Imóveis e l' Tabelionato de Notas da Comarca
de Pium, Estado do Tocantins.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lucra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de dezembro de 1996; 175' da Independência e lOS'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(54) DECRETO DE 6 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Real, situado no Município de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, e dá
outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem o arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural deuominado Fazenda Real, com
área de 1.138,7267ha (um mil, cento e trinta e oito hectares, setenta
e dois ares e sessenta .e sete centiares), situado no Município de
Colinas do Tocantins, objeto da Matrícula nº 009841, ficha 1, Livro 2,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
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(55) DECRETO DE 6 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Lote n2 1 (parte) da Fazenda Jacírctã, situado no Municlpio de Renascença, Estado do
Paraná, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem o arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Lote n· 1 (Parte) da
Fazenda Jaciretã, com área de 383,4115ha (trezentos e oitenta e três
hectares, quarenta e um ares e quinze centiares), situado no Município de Renascença, objeto do Registro n· R-7-5.203; fls. 2v/3, do Livro
2, do Cartório de Registro de Imóveis do 1· Oficio da Comarca de
Francisco Beltrão, Estado do Paraná.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lncra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(561 DECRETO DE 9 DE DEZEMBRO DE 1996
Reconhece como de interesse do Governo
brasileiro a aquisição, por pessoas físicas ou
jurídicas residentes, domiciliadas ou com
sede no exterior, de ações sem direito a voto
de instituições financeiras com sede no Pais,
de capital aberto, com ações negociadas em
Bolsas de Valores, e o lançamento, no eczerior, de programas de certificados de depósitos lastreados nessas ações.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias,
DECRETA:
Art. 1a É de interesse do Governo brasileiro a aquisição por
pessoas fisicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no
exterior, de ações sem direito a voto de instituições financeiras com
sede no País, de capital aberto, com ações negociadas em Bolsas de
Valores, e o lançamento, no exterior, de programas de certificados de
depósito lastreados nessas ações.
Art. 2º O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores
Mobiliários adotarão as providências necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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(57) DECRETO DE 9 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da
Petróleo Brasileiro S.A (Petrobrás), terrenos
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 24 da Lei n? 2.004, de 3 de outubro de 1953, no Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nO 2.786, de 21 de
maio de 1956, e pelo Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970, e
o que consta do Processo MME n" 48000.003786/96-41,
DECRETA:
Art. 1" Ficam declarados de utilidade pública, para fins de
desapropriação total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), os terrenos de
benfeitorias, de propriedade particular, excluídos os bens de domínio
público, situados nos Estados do Rio Grande do Norte e Ceará,
necessários à construção do Gasoduto Guamaré-Pecém (Gasfor), implantação de dutos e instalações complementares para o escoamento
de gás natural, petróleo e demais combustíveis.
Parágrafo único. A faixa de terras a quer se refere este decreto,
com aproximadamente 6.000.000m2 (seis milhões de metros quadrados), assim se descreve e caracteriza:
Faixas de Dutos:
Faixa de terrenos, com largura de 20m (vinte metros) e aproximadamente 300.000m (trezentos mil metros) de extensão, cujo eixo
tem início no ponto de coordenadas UTM N- 9.418.808,204 e
E-771.951,493, localizado no Município de Pendências, Estado do Rio
Grande do Norte, e se estende até o final no ponto de coordenadas UTM
N-9.574.849,474 e E- 547.250,023, localizado no eixo de faixa, no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, conforme descrição a seguir: a
diretriz da faixa do duto tem início no Município de Pendências,
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Estado do Rio Grande do Norte, no ponto de coordenadas UTM N9.418.808,204 e E-771.951,493; daí segue com rumo geral sudoeste
até o ponto de coordenadas UTM N-9.418.284.736 e E-769.092,928;
daí, segue com rumo geral sudoeste até o ponto de coordenadas UTM
N-9.418.154,117 e E-761.585,669; daí, segue com rumo geral sudoeste
até o ponto de coordenadas UTM N-9.416.746,267 e E-757.699,280;
daí, segue com rumo geral sudoeste até o ponto de coordenadas UTM
N-9.416.707,546 e E-7 53.095,915; daí segue cruzando a RN-118, o Rio
Açu (ou Rio Piranhas), o qual faz a divisa municipal de Pendências e
Carnaubais, com rumo geral sudoeste até o ponto de coordenadas UTM N-9.416.603,634 e E-747.756,357; daí, segue com rumo
geral noroeste até o ponto de coordenadas UTM N-9.416. 757,726
e E-743.583,458; daí, segue com rumo geral noroeste até o ponto
de coordenadas UTM N-9.418.004,723 e E-736.841,874; daí segue com rumo geral noroeste até o ponto de coordenadas UTM
N-9.419.300,511 e E-733.367,605; daí, segue cruzando a divisa municipal de Carnaubais e Serra do Mel, com rumo geral noroeste até
o ponto de coordenadas UTM N-9.420.544,792 e E-729.626,113;
daí, segue com rumo geral sudoeste até o ponto de coordenadas UTM
N-9.420.526,497 e E-727.400,542; daí, segue com rumo geral sudoeste
até o ponto de coordenadas UTM N-9.420.493,218 e E- 722.400,674;
daí, segue com rumo geral sudoeste até o ponto de coordenadas UTM
N-9.420.477,950 e E-716.850,706; daí, segue com rumo geral noroeste
até o ponto de coordenadas UTM N-9.420.493,374 e E-712.150,733;
daí, segue cruzando a divisa municipal de Serra do Mel e Mossoró,
com rumo geral sudoeste até o ponto de coordenadas UTM
N-9.420.539,218 e E-705.734,960; daí, segue com rumo geral noroeste
até o ponto de coordenadas UTM N-9.421.223,051 e E-703.348,653;
daí segue com rumo geral noroeste até o ponto de coordenadas UTM
N-9.423.203,719 e E-700.007,579; daí segue com rumo geral noroeste
até o ponto de coordenadas UTM N-9.425.786,216 e E-694.920,511;
daí, segue cruzando o Rio do Carmo, com rumo geral noroeste até o
ponto de coordenadas UTM N-9.427.165,317 e E-692.465,206; daí,
segue cruzando a BR-11O e o Rio Mossoró, com rumo geral noroeste
até o ponto de coordenadas UTMN-9.429.979,374 e E-688.386,082;
daí, segue com rumo geral noroeste até o ponto de coordenadas
UTM N-9.434.959,623 e E-684.332,845; daí, segue cruzando a BR304, com rumo geral noroeste até o ponto de coordenadas UTM
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N_9,436.903,772 e E-682.002,008; daí, segue com rumo geral noroeste
até o ponto de coordenadas UTM N-9,441.104,821 e E-681.738,828;
daí segue com rumo geral noroeste até o ponto de coordenadas UTM
N_9,446.365,339 e E-680.971,332; daí, segue com rumo geral noroeste
até o ponto de coordenadas UTM N-9,449.980,238 e E-678.765,468;
daí, segue com rumo geral noroeste até o ponto de coordenadas
UTM N-9,453.240,338 e E-676.732,453; daí, segue com rumo geral
noroeste até o ponto de coordenadas UTM N-9,456.972,862 e E674.394,122; daí, segue cruzando a divisa dos Estados do Rio
Grande do Norte (Município de Mossoró) e Ceará (Município de
Aracati), com rumo geral noroeste até o ponto de coordenadas UTM
N_9,460.345,328 e E-671.778,079; daí, segue com rumo geral noroeste
até o ponto de coordenadas UTM N-9,464.781,959 e E-669.037,822;
daí, segue com rumo geral noroeste até o ponto de coordenadas UTM
N-9,468.962,087 e E-666,483,395; daí, segue com rumo geral noroeste
até o ponto de coordenadas UTM N-9,473.844,920 e E-663.118,618;
daí, segue com rumo geral noroeste até o ponto de coordenadas UTM
N-9,478.319,616 e E-659.01O,820; daí, segue com rumo geral noroeste
até o ponto de coordenadas UTM N-9.478.601,467 e E-655.384,826;
daí, segue com rumo geral noroeste até o ponto de coordenadas UTM
N-9,480.574,945 e E-649.892,319; daí, segue com rumo geral noroeste
até o ponto de coordenadas UTM N-9,483,499,850 e E-641.751,838;
daí, segue com rumo geral noroeste até o ponto de coordenadas UTM
N-9,484.871,014 e E-637.941,681; daí, segue com rumo geral noroeste
até o ponto de coordenadas UTM N-9,487.075,997 e E-635.590,984;
daí, segue cruzando o Rio J aguaribe com rumo geral noroeste até o
ponto de coordenadas UTM N-9,490.770,669 e E-632.399,239; daí,
segue com rumo geral noroeste até o ponto de coordenadas UTM
N-9,493.720,756 e E-629.842,822; daí, segue cruzando a BR-304,
com rumo geral noroeste até o ponto de coordenadas UTM
N -9,495.773,228 e E-626.311,901; daí, segue com rumo geral noroeste até o ponto de coordenadas UTM N-9.498.833,284 e
E-622.037,489; daí, segue cruzando a divisa municipal de Aracati e Beberibe, com rumo geral noroeste até o ponto de coordenadas UTM N-9.503.595,868 e E-614.926,213; daí, segue
com rumo geral noroeste até o ponto de coordenadas UTM
N-9.508.166,782 e E-607. 736,004; daí, segue com rumo geral noroeste
até o ponto de coordenadas UTM N-9.511.128,807 e E-603,451,248;
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daí, segue cruzando o Rio Pirangi com rumo geral noroeste até O
ponto de coordenadas UTM N-9.515.878,154 e E-597.218,757; daí,
segue com rumo geral noroeste até o ponto de coordenadas UTM
N-9.519.978,805 e E-591.671,349; daí, segue com rumo geral noroeste até o ponto de coordenadas UTM N-9.524.058,471 e E585.807,341; daí, segue cruzando a divisa municipal de Beberibe e
Cascavel com rumo geral noroeste até o ponto de coordenadas UTM
N-9.527.921,521 e E-580.273,095; daí, segue com rumo geral noroeste
até O ponto de coordenadas UTM N-9.530.759,075 e E-576.213,366;
daí, segue cruzando o Rio Choró, com rumo geral noroeste até o ponto
de coordenadas UTM N-9.534.445,259 e E-569.350,577; daí, segue
cruzando a divisa municipal de Cascavel e Pacajus, com rumo geral
noroeste até o ponto de coordenadas UTM N-9.536.884,321 e E566.710,960; daí, segue cruzando a CE-253 e a divisa municipal de
Pacajus e Horizonte, com rumo geral noroeste até o ponto de coordenadas UTM N-9.540.079,935 e E-563.221,267; daí, segue com rumo
geral noroeste até O ponto de coordenadas UTM N-9.543.969,410 e
E-558.299,918; daí, segue com rumo geral noroeste até O ponto de
coordenadas UTM N-9.549.040,966 e E-559.113,nO; daí, segue cruzando a divisa municipal de Horizonte e Aquiraz, com rumo geral
noroeste até o ponto de coordenadas UTM N-9.555.186,511 e E557.311,002; daí, segue com rumo geral noroeste até o ponto de
coordenadas UTM N-9.561.674,518 e E-554.622,821; daí, segue cruzando a divisa municipal de Aquiraz e Pacatuba e a BR-116, com rumo
geral noroeste até o ponto de coordenadas UTM N-9.567.122,705 e
E-551.473,312; daí, segue com rumo geral noroeste até o ponto de
coordenadas UTM N-9.570.030,947 e E-549.411,827; daí, segue cruzando a divisa municipal de Pacatuba e Fortaleza, com rumo geral
noroeste até O ponto de coordenadas tJTM N-9.574.849,474 e E547.250,023, sendo esta o final da diretriz da faixa.
Art. 2' A Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) fica autorizada a
promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação ou instituição das servidões de passagem de que trata o
art. 1Q deste decreto, podendo, inclusive, invocar O caráter de urgência
para fins de imissão provisória na posse, nos termos do art. 15 do
Decreto-Lei n' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n'
2.786, de 21 de maio de 1956 e do Decreto-Lei' 1.075, de 22 de janeiro
de 1970.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(58) DECRETO DE 9 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$
14.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso lII, alinea c, da Lei n' 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:

Art. I' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor de R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários ao atendimento do disposto no
artigo anterior são decorrentes de operação de crédito firmada entre
a União e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 10.12.1996, pãg. 26304.
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(59) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda São José, constituído de uma
Gleba de terra rural. do loteamento denominado Barra do Ribeirão Muricizal, composta
de oito Lotes de n~s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 e l l,
situado no Município deAragominas, Estado
do Tocantins; e dá. outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda São José,
constituído de uma Gleba de terras rural, do loteamento denominado
Barra do Bibeirão Muricizal, composta de oito Lotes de nOs 1, 2, 3, 4,
5, 6, 10 e 11, com área de 5.207, 7024ha (cinco mil, duzentos e sete
hectares, setenta ares e vinte e quatro centiares), situado no Município de Aragominas, objeto da Matrícula nº M-083, fi. 1, Livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis, localizado no Município de Aragominas, Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máqninas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Q
Q
Brasília, 10 de dezembro de 1996; 175 da Independência e 108
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmam Pinto

(60) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária. o im6vel rural conhecido
como Fazenda Muricizal, constituú1o pelos
Lotes de Terras nºs 9 e 12. do loteamento
denominado Barra do Ribeirão Muricizal,
situado noMunicípio deAragominas, Estado
do Tocantins, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.5.04, de 30 de novembro de 1964, 2Qda
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2Qda Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1Q Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n Q4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2Qda Lei n Q8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Muricizal, constituído pelos Lotes de Terras nQs 9 e 12, do loteamento
denominado Barra do Ribeirão Muricizal, com área de 1.000,5000ha
(um mil hectares e cinqüenta ares), situado no Município de Aragominas, objeto dos Registros nQs R-1/M-040 e R-1/M-039, ambos da fi.
1, do Livro n Q2, do Cartório de Registro de Imóveis, localizado no
Município de Aragominas, Comarca de Aragominas, Estado do
Tocantins.
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Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1996; 175 0 da Independência e 108°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(61) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fazenda Barreira Branca, constituído
pelos Lotes de Terras n!!s 14 e 15, do loteamenta denominado Barra do RibeirãoMuricizal, situado no Município de Aragominas,
Estado do Tocantins, e dá outras prouidênelas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 20 da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
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DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Barreira
Branca, constituído pelos Lotes de Terras n·s 14 e 15, do loteamento
denominado Barra do Ribeirão Muricizal, com áreas de 967,0000ha
(novecentos e sessenta e sete hectares), situado no Município de
Aragominas, objeto dos Registros n·s R-1/M-041 e R-1/M-042, ambos
da fi. 1, do Livro n" 2, do Cartório de Registro de Imóveis, localizado
no Município de Aragominas, Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 10 de dezembro de 1996; 175· da Independência e lOS·
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(62) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado

Quinhão B, destacado da Gleba Rio Vermelho ou Indianópolis, subdivisão da Fazenda
SãoJosé doBomRetiroGleban2 4, conhecido
como Fazenda Indianópolis Quinhão B, situado no Município de Abelardo Luz, Estado
de Santa Catarina, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Quinhão B, destacado da Gleba Rio Vermelho ou Indianópolis, subdivisão da Fazenda
São José do Bom Retiro - Gleba n' 4, conhecido como Fazenda
Indianópolis Quinhão B, com área de 1.797,8106ha (um mil, setecentos e noventa e sete hectares, oitenta e um ares e seis centiares),
situado no Município de Abelardo Luz, objeto da Matrícula n' 394, fi.
1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abelardo
Luz, Estado de Santa Catarina.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julbo de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(63) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Gleba-Iuruena, situado no Município de Juruena, Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso N, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Gleba Juruena, com
área de 30.072,4000ha (trinta mil, setenta e dois hectares e quarenta
ares), situado no Município de Juruena, objeto dos Registros nOs
R-5-52.626, fi. 173v, Livro 2-IH; R-5-52.627, fi. 174v, Livro 2-IH;
R-5-52.628, fi. 175v, Livro 2-IH; R-5-52.629, fi. 176v, Livro 2-IH;
R-5-52.630, fi. 177v, Livro 2-IH; R-5-52.631, fi. 178v, Livro 2-IH;
R-5-52.632, fi. 179v, Livro 2-IH e R-5-52.633, fi. 180v, Livro 2-IH,
todos do Cartório de Registro de Imóveis do 6º Ofício da Comarca de
Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
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existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n'
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(64) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no oalorde R$1.029.462,OO,
em favor do Ministério da Cultura, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso Il, da Lei n? 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Cultura, crédito
suplementar no valor de R$ 1.029.462,00 (um milhão, vinte e nove
mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias
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consignadas a grupos de despesa, no âmbito dos mesmos subprojetos/subatividades, indicadas no Anexo H deste decreto, no montante
especificado.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam
alteradas as receitas da Fundação Casa de Rui Barbosa, do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e da Fundação Nacional
de Artes, na forma indicada nos Anexos IH e IV deste decreto, nos
montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 11.12.1996, págs. 26632126635.

(65) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 2.139.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 6', inciso H, da Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n'9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor
de R$ 2.139.000,00 (dois milhões, cento e trinta e nove mil reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 12, t, 2, p. 7215-7462, dez. 1996

7298

Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações consignadas ao
referido órgão, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 11.12.1996, pág. 26635.

(66) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 13.000.000,00, em favor do Ministério
da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q, inciso I, alínea a, da Lei n Q 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:

Art. 1" Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei n Q 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Saúde,
crédito suplementar no valor de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1ee 2º, fica alterada
a receita do Fundo Nacional de Saúde, na forma indicada nos Anexos
Hl e IV deste decreto, no montante especificado.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 11.12.1996, págs. 26636/26637.

(67) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza o PoderExecutivo a abriraos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
Uniõo, em favor de diversos 6rgãos dos PoderesLegislativo, Judiciárioe Executivo, crédito
suplenrenJar no colo:de R$ 1.573.765.892,00,
para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida na Lei nº 9.328, de 10 de dezembro de 1996,
combinado com o art. 72 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA:
Art. 1e Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, de que trata a Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996, de
diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, crédito suplementar no valor de R$ 1.573.765.892,00 (um bilhão, quinhentos e setenta e três milhões, setecentos e sessenta e cinco mil,
oitocentos e noventa e dois reais), para atender à programação indicada ao Anexo I deste decreto.
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Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são decorrentes de:

I - cancelamento de dotações orçamentárias constantes do
Anexo II deste decreto;
II - superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do
exercício de 1995 de diversas Entidades da Administração indireta e
do excesso de arrecadação de receita do Tesouro Nacional e de
recursos diretamente arrecadados de outras fontes, nos termos do art.
43, § 1', incisos I e Il, da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3' Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, alteradas as receitas das Entidades da Administração indireta, conforme
demonstrado no Anexo III deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 1089
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 11.12.1996, pégs. 26637/26670.

(68) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural conhecido
como Fortaleza VI, no lugar denominado
Fortaleza, encravado nas Datas Boa Esperança e Limoeiro, situado 'LO Município de
Esperantina, Estado do Piauí, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
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Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fortaleza VI, no
lugar denominado Fortaleza, encravado nas Datas Boa Esperança e
Limoeiro, com área de 230,0187ha (duzentos e trinta hectares, um
are e oitenta e sete centiares), situado no Município de Esperantina,
objeto do Registro n? R-04-2.309, fi. 103v, do Livro 02-B, n" 11, do
Cartório do 1" Ofício da Comarca de Esperantina, Estado do Piauí.
Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann. Pinto
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(69) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóoel rural denominado
Fazenda Serra Verde situado no Município
de João Câmara, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2' da
Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2' da Lei Complementar n?
76, de 6 de juIbo de 1993,
DECRETA:
Art. l' Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2' da Lei n' 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Serra Verde,
com área de 335,0000 ha (trezentos e trinta e cinco hectares), situado
no Município de João Cãmara, objeto do Registro n' R-1-081, fi. 179,
Livro n' 2-RG, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Touros, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3' O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(70) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
suplementar no valor de R$ 37.226.662,00,
para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6 Q, inciso I, alínea a, inciso II e inciso Hl,
alíneas b, c e d, da Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996, em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$
19.306.853,00 (dezenove milhões, trezentos e seis mil, oitocentos e
cinqüenta e três reais), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n' 9.275/96), em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 17.919.809,00 (dezessete milhões, novecentos e dezenove mil oitocentos e nove reais), para
atender à programação constante do Anexo II deste decreto.

Art. 3' Os recursos necessários ao atendimento do disposto no
artigo anterior decorrerão:
I - do cancelamento parcial de dotações, no valor de R$
18.960.147,00 (dezoito milhões, novecentos e sessenta mil, cento e
quarenta e sete reais), conforme indicado no Anexo III deste decreto;
II - da incorporação de superávits financeiros, apurados nos
Balanços Patrimoniais do exercício encerrado em 31 de dezembro de
1995, da Superintendência da Zona Franca de Manaus e do Fundo
Nacional de Desenvolvimento, no valor global de R$ 13.036.715,00
(treze milhões, trinta e seis mil, setecentos e quinze reais);
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III - de operação de crédito firmada entre a União e o Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, no valor de R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
IV - da integralização de recursos no valor de R$ 229.800,00
(duzentos e vinte e nove mil e oitocentos reais), decorrentes de doações
do Governo Japonês e do Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento.

Art. 4' Em decorrência do disposto nos arts. 1· e 2', ficam
alteradas as receitas de Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste, da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada,
da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, da Superintendência da Zona Franca de Manaus e do Fundo Nacional de Desenvolvimento, conforme indicado no Anexo IV deste decreto.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1996, págs. 26794/26800.

(71) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no
valor deR$ 126.808.649,00, para reforço de
dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.275, de 9
de maio de 1996,
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DECRETA:
Art. lº Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em
favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor
de R$ 126.808.649,00 (cento e vinte e seis milhões, oitocentos e oito
mil, seiscentos e quarenta e nove reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, fica
alterada a receita do Serviço Federal de Processamento de Dados,
conforme demonstrado no Anexo III deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1996, pág. 26800.

(72) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1996
Restabelece o título de utilidade pública
federal da Sociedade Corpo de Bombeiros
Voluntários de Joinville (SC).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição da República Federativa
do Brasil, e tendo em vista o disposto no art. lº da Lei n" 91, de 28 de
agosto de 1935, e no art. l' do Decreto n? 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. lº É restabelecido o título de utilidade pública federal da
Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de J oinville, com sede na
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Cidade de Joinvil1e, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC n·
84.712.991/0001-25 (Processo MJ n· 3.920/96-34).
Art. 2" A entidade de que trata este decreto fica obrigada a
apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenha sido
subvencionada, conforme preceitua o art. 5· do Decreto n· 50.517, de
2 de maio de 1961, e a Lei n· 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(73) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Centrais Elétricas do Norte do
Brasil8A. (Bletronorte), a área de terra que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na alínea c do art. 151 do Decreto n· 24.643, de 10 de julho de 1934,
regulamentado pelo Decreto n· 35.851, de 16 de julho de 1954, no
Decreto-Lei n· 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n·
2.786, de 21 de maio de 1956, e no art. 10 da Lei n·9.074, de 7 de julho
de 1995,
DECRETA:

Art. 10 Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais Elétricas do
Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), a área de terra situada na faixa de
Col.
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quarenta metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão
denominada Barra do Peixe - Rondonópolis (circuito Il), em 230 kV,
com origem na subestação da Usina Hidrelétrica Barra do Peixe e
término na subestação Rondonópolis, localizada nos Municípios de
Ponte Branca e Rondonópolis, no Estado do Mato Grosso, necessária
à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta
constantes do Processo n" 27100.000007/90-16.
Art. 2' Fica reconhecida a conveniência de instituição da servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e
inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.
Art. 3º Os proprietários da área de terra referida no art. l'
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela,
quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos,
entre eles, os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 4Q Fica a concessionária autorizada a promover, com recursos próprios, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, amigável ou judicialmente, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raimundo Brito
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(74) DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União> em favor da Câmara
dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União e do Ministério PÚblico da União, crédito suplementar TU) valor
global de R$ 133.550.000,00 para reforço de
dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a da Lei n' 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n'' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas
da União e do Ministério Público da União, crédito suplementar no
valor global de R$ 133.550.000,00 (cento e trinta e três milhões,
quinhentos e cinqüenta mil reais), para atender à programação do
Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial de dotações dos próprios
órgãos, indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1996, págs. 26919/26921.
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(75) DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Encargos Financeiros da União -recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial no montante de R$
992.550.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. I" da Lei n" 9.337, de 12 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor de Encargos Financeiros da Uniãorecursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial no
montante de R$ 992.550.000,00 (novecentos e noventa e dois milhões
quinhentos e cinqüenta mil reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da emissão de títulos de responsabilidade do
Tesouro Nacional.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 13.12.1996, pág. 26921.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7215-7462, dez. 1996

7310
(76) DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos
órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor global deR$131. 727.213,00,
para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor de
diversos órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor
global de R$ 131.727.213,00 (cento e trinta e um milhões, setecentos
e vinte e sete mil, duzentos e treze reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão dos cancelamentos parciais das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 13.12.1996, págs. 26922126930.
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(77) DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública a Adiante
- Associação de Incentivo ao Núcleo de Trabalhos Especiais, com sede na Cidade de
Osasco (SP). e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do
Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1e São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Adiante - Associação de incentivo ao Núcleo de Trabalhos Especiais, com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo,
portadora do CGC n? 58.103.375/0001-67 (Processo MJ nº 10.071/9331);
II - Associação Erceana Campolarguense, com sede na Cidade de Campo Largo, Estado do Paraná, portadora do CGC nº
77.051.977/0001-62 (Processo MJ nº 22.599/94-61);

III - Casa da Criança Desidério Minetto, com sede na Cidade de Macatuba, Estado de São Paulo, portadora do CGC nº
46.200.481/0001-80 (Processo MJ nº 16.670/93-69);
IV - Centro de Trabalho Social e Atendimento ao Idoso de
Londrina, com sede na Cidade de Londrina, Estado do Paraná,
portador do CGC nº 81.761.991/000 1-27 (Processo MJ nº 6.999/95-10);
V - Centro Organizador do Bem-Estar do Menor (Cobem),
com sede na Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, portador do CGC
nº 24.478.075/0001-40 (Processo MJ nº 18.023/93-82);
VI - Comunidade da Colônia-Nova, com sede na Cidade de
Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do CGC n?
91.569.038/0001-35 (Processo MJ nº 22.310/94-69);
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VII - Fundação Simonton Para Fins Culturais, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC
nO 68.570.431/0001-27 (Processo MJ nO 26.413/95-24);
VIII - Fundação Rede Amazônica, com sede na Cidade de
Manaus, Estado do Amazonas, portadora do CGC nO 05.554.944/000124 (Processo MJ n" 10.323/96-75);
IX - Lar São Vicente de Paulo de Marília, com sede na
Cidade de Marília, Estado de São Paulo, portador do CGC n?
52.058.484/0001-23 (Processo MJ nO 19.852/94-63);

x - Sirpha - Sociedade de Integração e Reabilitação da
Pessoa Humana, com sede na Cidade de Campo Grande, Estado do
Mato Grosso do Sul, portadora do CGC n" 03.712.932/0001-55 (Processo MJ n" 9.813/94-85);
XI - Associação dos Amigos da Criança Autista (AUMA),
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do
CGC nO 38.893.038/0001-03 (Processo MJ n" 24.454/96-75);

Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até 30 de abril de cada ano,
relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do Decreto
nº 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
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(78) DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Cria a Embaixada do Brasil em Tbiíissí,
República da Georgia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VII, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1Q Fica criada a Embaixada do Brasil em Tbilissi, República da Georgia.
Art. 2Q A Missão de que trata o artigo anterior será cumulativa
com a Embaixada do Brasil em Moscou.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sebastião do Rego Barros Netto

(79) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, crédito suplementar
no valor de R$ 329.106.382,00, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q , inciso I, alínea a, da Lei n Q 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. lO Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n Q 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
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Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 329.106.382,00 (trezentos e vinte e nove milhões, cento e seis
mil, trezentos e oitenta e dois reais), para atender às programações
indicadas no Anexo I deste decreto
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. 1s e 2', ficam
alteradas as receitas das diversas Unidades Orçamentárias, na forma
indicada nos Anexos III e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1996, págs. 27125/27174.

(80) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de R$ .17.906.126,00,
para reforço de dotações consignadas no ui.
gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 69 , inciso I, alínea a, e inciso II, da Lei n?
9.275, de 9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor da Presidência da República, crédito
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7215-7462, dez. 1996

7315
suplementar no valor de R$ 17.906.126,00 (dezessete milhões, novecentos e seis mil, cento e vinte e seis reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1996, págs. 27174127177.

(81) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
ReformaAgrária, crédito suplementar no valor de R$ 85.746.633,00, para os fins que
específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.336, de 11 de dezembro de
1996,
DECRETA:

Art. 1s Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária,
crédito suplementar no valor de R$ 85.746.633,00 (oitenta e cinco
milhões, setecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e trinta e três
reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
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Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
I - dos cancelamentos parciais das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados;

II - da incorporação do excesso de arrecadação de receitas
diretamente arrecadadas no valor de R$ 80.831. 730,00 (oitenta milhões, oitocentos e trinta e um mil, setecentos e trinta reais).
Art. 3· Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, conforme especificado no Anexo III deste decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 16 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1996, págs. 27177/27179.

(82) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$ 19.100.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1· da Lei n" 9.320, de 5 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$19.100.000,00 (dezenove milhões e cem
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mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária,
conforme indicada no Anexo H deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, conforme indicada no Anexo IH deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1996, pág. 27180.

(83) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 37.105.487,00, em favor do Ministério
da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 37.105.487,00 (trinta e
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sete milhões, cento e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais),
para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.

Art. 2. Os recursos necessários à execução do disp~sto. no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações mdicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no no de 17.12.1996, pãga. 27180/27181.

(84) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de
R$ 1.112.479,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, incisos I, alínea a, e Il, da Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei nO 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Ciência
e Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$ 1.112.479,00 (um
milhão, cento e doze mil, quatrocentos e setenta e nove reais), para
atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
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Art. 29 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1996; 175° da Independência e 108°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no no de 17.12.1996, págs. 27182127183.

(85) DECRETO DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social. para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda do Salto, situado no Município de
Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2° da Lei Complementar nO
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. F Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n 9 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2° da Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda do Salto,
com área de 967,6266 ha (novecentos e sessenta e sete hectares,
sessenta e dois ares e sessenta e seis centiares), situado no Município
de Barra Mansa, objeto do Registro nO R-3-1.127, fi. 231, Livro 2-C,
do Cartório do 29 Oficio da Comarca de Barra Mansa, Estado do Rio
de Janeiro.
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Art. 2" Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3" O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(86) DECRETO DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Marina, constituído pelo Lote
de terras n!? 23 do loteamento denominado
Barra do Ribeirão Muricizal situado no M unictpio deAragominas, Estado do Tocantins,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2" da
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2" da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2" da Lei n" 8.629, de 25
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de fevereiro de 1993, o imóvel rural conhecido como Fazenda Santa
Marina, constituído pelo Lote de Terras n" 23 do loteamento denominado Barra do Ribeirão Muricizal com área de 500,0000 ha (quinhentos hectares), situado no Município de Aragominas, objeto da Matrícula n? M-OS2, fi. 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
localizado no Município de Aragominas, Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins.
Art. 2 Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
Q

máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3Q O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n Q
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.

Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175" da Independência e lOS"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto

(S7) DECRETO DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública o Centro
Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança e
ao Adolescente, com sede na Cidade de Salvador (BA), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. S4, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. I? da Lei n? 91, de 2S de agosto de 1935, e 1Q do
Decreto n Q 50.517, de 2 de maio de 1961,
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DECRETA:
Art. 1" São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança e ao
Adolescente, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia,
portador do CGC n" 63.225.981/0001-95 (Processo MJ n" 27.297/9641);
II - Creche Berçário da Amizade, com sede na Cidade de
Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC n"
27.776.848/0001-63 (Processo MJ nº 16.959/94-41);
III - Desafio Jovem Monte Horebe, com sede na Cidade de
Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, portador do CGC n"
72.318.116/0001-84 (Processo MJ n" 4.245/96-89);
IV - Fundação Athos Bulcão para o Intercâmbio Internacional e Intercultural em Arte, com sede na Cidade de Brasília, Distrito
Federal, portadora do CGC nº 37.993.037/0001-78 (Processo MJ nº
18.287/96-05);
V - Instituto João XXIII, com sede na Cidade de João Pessoa,
Estado da Paraíba, portador do CGC n?08.301.608/0001-68 (Processo
MJ n? 22.193/96-69);
VI - Movimento Pelos Direitos dos Deficientes Físicos, com
sede na Cidade de Suzano, Estado de São Paulo, portador do CGC n"
50.218.536/0001-56 (Processo MJ nº 13.256/94-24);
VII - Obra Social Imaculado Coração de Maria, com sede na
Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do
CGC nº 87.125.522/0001-06 (Processo MJ n? 18.888/93-94).
Art. 2º As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5º do Decreto
nº 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935.
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(88) DECRETO DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Restabelece o título de utilidade pública
federal da Sociedade de Manutenção da
Casa da Criança de São Jerônimo (RS) e de
outra endidade.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição da República Federativa
do Brasil, e tendo em vista o disposto nos arts. 1" da Lei n" 91, de 28
de agosto de 1935, e I" do Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:

Art. 1" São restabelecidos os títulos de utilidade pública federal
das seguintes instituições:
I - Sociedade de Manutenção da Casa da Criança de São
Jerônimo, com sede na Cidade de São Jerônimo, Estado do Rio
Grande do Sul, portadora do CGC n" 90.893.264/0001-04 (Processo
MJ n" 18.834/93-65);
II - Sociedade de Proteção ao Excepcional, com sede na Cidade de Betim, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
n? 16.646.135/0001-69 (Processo MJ n" 18.835/93-28).
Art. 2" As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5" do Decreto
n" 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(89) DECRETO DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza a empresa Empresa Construotora Minera Paraguaya Sociedad Anonima
(Ecomipa), a estabelecer sucursal na República Federativa do Brasil, sob a denominação social Ecomipa S.A. do Brasil, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 64 do Decreto-Lei n" 2.627, de 26 de setembro de 1940, mantido
pelo art. 300 da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o que
consta no Processo MICT n" 52700-000144196-33,
DECRETA:
Art. l' Fica a empresa Empresa Constructora Minera Paraguaya Sociedad Anonima (Ecomipa), com sede à Av. Artigas, n' 1.750,
esquina com Santo Tomás, Assunção, Paraguai, autorizada a funcionar no Brasil, por intermédio da sucursal Ecomipa S.A. do Brasil,
tendo como objeto social a construção ou exploração de todo tipo de
engenharia ou arquitetura de caráter público ou privado; a exploração
mineira, especialmente as pedreiras, com finalidades de exportação;
qualquer outra atividade comercial, industrial, agricola, pecuária
e/ou florestal; e a importação, exportação, comissões e representações
de todo o tipo de bens, com capital destacado de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), obrigando-se a cumprir integralmente as leis e
regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sobre o objeto da
presente autorização.
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Art. 2º Ficam ainda estabelecidas as seguintes obrigações:
I - a empresa Empresa Constructora Minera Paraguaya
Sociedad Anonima (Ecomipa) é obrigada a ter permanentemente um
representante legal no Brasil, junto à sucursal Ecomipa S.A. do
Brasil, com plenos e ilimitados poderes para tratar quaisquer questões e resolvê-las definitivamente, podendo ser demandado e receber
citação inicial pela sociedade;
II - todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos às
leis e aos tribunais brasileiros, sem que, em tempo algum, possa a
referida empresa reclamar qualquer exceção, fundada em seus Estatutos;
III - a sociedade não poderá realizar no Brasil atividades
constantes de seus Estatutos vedadas às sociedades estrangeiras e
somente poderá exercer as que dependam de aprovação prévia de
órgão governamental, sob as condições autorizadas;
IV - dependerá de aprovação do governo brasileiro qualquer
alteração nos Estatutos da empresa, que implique na mudança de
condições e regras estabelecidas na presente autorização;
V - publicado o ato de autorização, fica a empresa obrigada
a providenciar o arquivamento, na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar, das folhas do Diário Oficial da União
e dos documentos que instruíram o requerimento dessa autorização;
VI - ao encerramento de cada exercício social, deverá apresentar à Junta Comercial da unidade federativa onde estiver localizada, para anotação nos registros, folha do Diário Oficial da União,
do Estado ou do Distrito Federal, conforme o caso, e do jornal de
grande circulação, contendo as publicações obrigatórias por força do
art. 70 e parágrafo único do Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de setembro
de 1940, mantido pelo art. 300 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976;

VII - a infração de qualquer das obrigações, para a qual não
esteja cominada pena especial, será punida,considerando-se a gravidade da falta, com cassação da autorização.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Dornelles
(90) DECRETO DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Transfere para a Fundação Roberto Rabello de Comunicação Social, a concessão
outorgada à Rádio Difusora Guanduense
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade Afonso
Cláudio, Estado do Espírito Santo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art.
94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n' 53660.000014194,
DECRETA:
Art. l' Fica transferida a concessão outorgada à Rádio Difusora
Guanduense Ltda., pelo Decreto n' 87.486, de 18 de agosto de 1982,
publicado no Diário Oficial da União em 19 subseqüente, para a
Fundação Roberto Rabello de Comunicação Social explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(91) DECRETO DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Ventura, situado no Municipio de
Paranã, Estado do Tocantins, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n· 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2· da
Lei n· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1· Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2· da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Ventura,
com área de 6.756,6400 ha (seis mil, setecentos e cinqüenta e seis
hectares e sessenta e quatro ares), situado no Município de Paranã,
objeto do Registro n· R-1-M-2.372, fi. 237, Livro 2-L, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Paranã, Estado do Tocantins.
Art. 2· Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3· O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n·
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(92) DECRETO DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Rita, situado no Município
de Lago do Junco, Estado do Maranhão, e dá
outras providências.
.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei n? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n· 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Santa Rita,
com área de 159,5050 ha (cento e cinqüenta e nove hectares, cinqüenta ares e cinqüenta centiares), situado no Município de Lago do Junco,
objeto do Registro n" R-1-M-594, fi. 298, Livro 2-B, do Cartório do
Ofício Único da Comarca de Lago da Pedra, Estado do Maranhão.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementos agricolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
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(93) DECRETO DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Lageado, situado no Município de
João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2º da Lei Complementar n"
76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:

Art. 1e Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei n" 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Fazenda Lageado,
com área de 1.355,0000 ha (um mil, trezentos e cinqüenta e cinco
hectares), situado no Município de João Câmara, objeto do Registro
nº R-1-1.688, fi. 158, Livro 2-H, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar n?
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto
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(94) DECRETO DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Boa Fé, situado no Município de Atalaia,
Estado de Alagoas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e nos termos
dos arts. 18 e 20 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 2º da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2· da Lei Complementar
nº 76, de 6 de julho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de reforma
agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, inciso VI, da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 2º da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, o imóvel rural denominado Boa Fé, com área de
677,0000 ha (seiscentos e setenta e sete hectares), situado no Município de Atalaia, objeto do Registro nº R-64-36, fi. 37, do Livro 2-A, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Atalaia, Estado de
Alagoas.
Art. 2º Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as
máqninas e os implementos agrícolas, bem como as benfeitorias
existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos
que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural
de que trata este decreto, na forma prevista na Lei Complementar nº
76, de 6 de julho de 1993, e a manter a área de reserva legal,
preferencialmente em gleba única, de forma a conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raul Belens Jungmann Pinto
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(95) DECRETO DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Difusora
Paraisense Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São Sebastião do Paraíso, Estado de
Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6", inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
50710.000764/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de
novembro de 1993, a concessão da Rádio Difusora Paraisense Ltda.,
originariamente Rádio Difusora Paraisense S.A., outorgada pelo Decreto nº 36.572, de 7 de dezembro de 1954, renovada pelo Decreto nº
90.427, de 8 de novembro de 1984, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de São Sebastião do Paraíso, Estado de Minas
Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t, 2, p. 7215-7462, dez. 1996
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(96) DECRETO DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Emissora Santuário Serafinense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Serafina Corrêa, Estado do Rio
Grande do Sut;

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6Q , inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n"
53790.000199/94,
DECRETA:
Art. 1Q Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3Q, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de.25 de junho
de 1994, a concessão da Emissora Santuário Serafinense Ltda.,
outorgada, originariamente, pela Portaria nQ 143, de22 de junho de
1984, publicada no Diário Oficial da União de 25 subseqüente, tendo
passado à condição de concessionária em virtude de autorizado aumento de potência de sua estação, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2Q Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3Q do art. 223 da Constituição.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 18 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(97) DECRETO DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Emissoras
do Litoral Paulista Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Caraguatatuba, Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
50830.000224/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I? de maio
de 1994, a concessão da Rádio Emissoras do Litoral Paulista Ltda.,
outorgada pela Portaria MVOP n? 1.052, de 12 de novembro de 1954,
e renovada pelo Decreto n' 89.382, de 15 de fevereiro de 1984, cujo
prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de
1991, para explorar, Sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Caraguatatuba, Estado
de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(98) DECRETO DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Sociedade Rádio
Sínuelo Ltda., para explorar serviço deradiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Caroeinho, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53790.000218/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada originariamente à
Enússoras Reunidas Rádio Cultura Ltda. pela Portaria MVOP nº 280,
de 16 de abril de 1945, transferida para a Sociedade Rádio Sinuelo
Ltda. pela Portaria nº 246, de 3 de dezembro de 1981, e renovada pelo
Decreto nº 89.545, de 11 de abril de 1984, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
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(99) DECRETO DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Difusora
Taubaté Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Taubaté, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6', inciso I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n'
50830.000965/93,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de l' de
novembro de 1993, a concessão da Rádio Difusora Taubaté Ltda.,
outorgada pelo Decreto n' 19.398, de 10 de agosto de 1945; renovada
pelo Decreto n' 89.472, de 21 de março de 1984, cujo prazo residual
da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Taubaté, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t, 2, p. 7215-7462, dez. 1996

7336
(100) DECRETO DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Credencio a Universidade para o Deeenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, com sede na Cidade de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
no art. 9º, § 2º, da Lei n" 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a
redação dada pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, no art.
47 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 23001.000086/90-87, do Ministério da Educação
e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1º Fica credenciada a Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (Uniderp), mantida pelo Centro
de Ensino Superior de Campo Grande (Cesup), com sede na Cidade
de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, pelo prazo de cinco
anos.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(101) DECRETO DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública a Fundação Cristiano Varella, com sede na Cidade de
Muriaé, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
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disposto nos arts. 2º, caput, da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º
do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1u É declarada de utilidade pública federal a Fundação
Cristiano Varella, com sede na Cidade de Muriaé, Estado de Minas
Gerais, portadora do CGC nº 00.961.315/0001-03 (Processo MJ nº
28.008/96-68).
Art. 2º A entidade de que trata este decreto fica obrigada a
apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenha sido
subvencionada, conforme preceitua o art. 5º do Decreto nº 50.517, de
2 de maio de 1961, e a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(102) DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996
Aprova o aumento do capital social da
Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o aumento do capital social da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), de R$ 40.326.875,30 (quarenta milhões, trezentos e vinte e seis mil, oitocentos e setenta e cinco
reais e trinta centavos) para R$223.180.498,85 (duzentos e vinte e
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três milhões, cento e oitenta mil, quatrocentos e noventa e oito reais
e oitenta e cinco centavos), decorrente de incorporações de parte de
saldos de reservas.

Art. 2º O art. 9º do Estatuto da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), aprovado pelo Decreto nº 1.816, de 9 de fevereiro
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9º O capital social da Conab é de R$223.180.498,85
(duzentos e vinte e três milhões, cento e oitenta mil, quatrocentos
e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos), dividido em
1.859.907 (hum milhão, oitocentos e cinqüenta e nove mil, novecentas e sete) ações ordinárias escriturais e sem valor nominal,
integralmente subscritas pela União.
...........................................................................................•............»

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Arlindo Porto

(103) DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996
Prorroga e autoriza o uso compartilhado
da concessão de que trata o Decreto n!! 60.077,
de 16 de janeiro de 1967.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na Lei n" 9.074, de 7 de
julho de 1995, no Decreto n' 2.003, de 10 de setembro de 1996, bem
como o que consta do Processo nº 48100.001280/96-51,
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DECRETA:

Art. 1" Fica prorrogada pelo prazo de trinta e cinco anos, contado a partir da assinatura do contrato de concessão, nos termos do
art. 20 da Lei n· 9.074, de 7 de julho de 1995, a concessão para
aproveitamento hidrelétrico do Rio Paranapanema - Usinas Hidrelétricas de Canoas I e Il, localizadas na divisa dos Estados de São
Paulo e Paraná, de que é titular a Cesp - Companhia Energética de
São Paulo, em virtude do Decreto n· 60.077, de 16 de janeiro de 1967.
Parágrafo único. A concessão será declarada extinta no caso de
descumprimento do Plano de Conclusão das Obras das Usinas Hidrelétricas de Canoas I e Il, aprovado pelo Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica (DNAEE).

Art. 2· Fica autorizado o uso compartilhado da concessão de
que trata o artigo anterior entre a Cesp - Companhia Energética de
São Paulo e a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), empresas
integrantes do Consórcio Canoas, constituído nos termos dos arts. 18,
20 e 21, da Lei n· 9.074, de 7 de julho de 1995.
§ 1· A energia elétrica produzida terá a seguinte destinação:
a) para o serviço público, a parcela correspondente à participação
da Cesp no Consórcio Canoas;

b) para uso exclusivo, a parcela correspondente à participação da
CBA no Consórcio Canoas, vedada sua comercialização ou cessão a
terceiros, a qualquer título, inclusive gratuito, ressalvado o disposto
no parágrafo seguinte.

§ 2· Não se inclui na proibição da alínea b do parágrafo anterior
o fornecimento de energia elétrica a vilas operárias habitadas por
empregados das indústrias da empresa consorciada, desde que construídas em terrenos de sua propriedade, e a aquisição de excedentes
pelos concessionários de serviço público de energia elétrica.

§ 3· As parcelas de potência e energia destinadas à Cesp poderão ser comercializadas com concessionários do serviço público de
energia elétrica e consumidores livres para a contratação de seu
fornecedor, integrantes do sistema elétrico interligado, nos termos da
legislação em vigor, mediante preços previamente homologados pelo
DNAEE.
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§ 4º Mediante prévia e expressa autorização do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Elétrica (DNAEE), as consorciadas
poderão ceder entre si parte da potência e energia que lhes couber,
por meio de mecanismo de compensação acertado formalmente entre
as partes.

Art. 3º A CBA poderá estabelecer linhas de transmissão destinadas ao transporte de energia elétrica aos seus respectivos centros
de cargas, sendo-lhe facultada a aquisição negociada das respectivas
servidões, mesmo que em terrenos de domínio público e faixas de
domínio de vias públicas, com sujeição aos regulamentos administrativos.
Art. 4º No prazo estipulado pelo Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica (DNAEE), as empresas integrantes do
Consórcio Canoas assinarão o contrato de concessão, na forma compartilhada, sob pena de ineficácia da prorrogação de que trata este
decreto.
§ 1e O contrato de concessão deverá conter cláusula de renúncia, por parte da Cesp, aos direitos pré-existentes, decorrentes da
legislação de regência da concessão outorgada pelo Decreto nº 60.077,
de 16 de janeiro de 1967.
§ 2º Mediante requerimento das concessionárias, apresentado
no prazo da legislação em vigor, a concessão poderá ser prorrogada,
nas condições que forem estipuladas.
§ 3º O requerimento de prorrogação deverá ser apresentado até
trinta e seis meses antes do término do prazo da concessão.

Art. 5º Os bens e instalações utilizados para a produção de
energia elétrica nas usinas referidas no art. lº somente poderão ser
removidos, cedidos, transferidos, alienados ou dados em garantia
mediante prévia e expressa autorização do poder concedente.
Parágrafo único. Findo o prazo da concessão, os bens e instalações que, no momento, existirem em função dos serviços concedidos
reverterão à União, na forma da legislação em vigor.
Art. 6º As consorciadas ficam obrigadas a satisfazer às exigências de proteção ao meio ambiente, de controle de cheias e demais
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prescrições, acauteladoras do uso da água, prevista no art. 143 do
Código de Aguas e na legislação subseqüente.

Art. 7· A Cesp será responsável, perante o poder concedente,
na forma do Contrato de Constituição do Consórcio Canoas e da
legislação em vigor, pelo cumprimento do contrato de concessão, sem
prejuízo da responsabilidade solidária da CBA.
§ F A Cesp fica obrigada, na qualidade de concessionária de
serviço público de energia elétrica, a prestar contas ao DNAEE de sua
participação no consórcio, no que comporá seu custo de serviço; a
manter os registros dos bens e instalações vinculados ao empreendimento, bem como a apresentar os respectivos relatórios de informações técnicas, financeiras e contábeis das atividades realizadas pelo
consórcio.

§ 2· As concessionárias consorciadas ficam submetidas à ação
fiscalizadora do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
(DNAEE), durante as fases de construção e operação dás usinas
hidrelétricas referidas no art. 1· deste decreto, na forma da legislação
e dos regulamentos dos serviços de energia elétrica.

Art. 8· Qualquer alteração no Contrato do Consórcio Canoas
deverá ser submetida à prévia aprovação do Departamento Nacional
de Águas e Energia Elétrica (DNAEE).
Art. 9· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito
(104) DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996
Credencia a Universidade Potiguar, com
sede na Cidade de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto
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no art. 9º, § 2º, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a
redação dada pela Lei n? 9.131, de 24 de novembro de 1995, no art.
47 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 23001.000891190-83, do Ministério da Educação
e do Desporto,
DECRETA:
Art. 1º Fica credenciada a Universidade Potiguar, mantida
pela Associação Potiguar de Educação e Cultura, com sede na Cidade
de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, pelo prazo de cinco anos.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(105) DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Educadora Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, da Constituição, e nos termos
do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50790.000881/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de
novembro de 1993, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada originariamente à
Rádio Clube Metrópole Ltda. pelo Decreto nº 45.972, de 9 de maio de
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1959, renovada pelo Decreto nº 89.534, de 9 de abril de 1984, e
transferida para a Rádio Educadora Ltda.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(106) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar

no valor de R$ 190.815.401,00 em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:

Art. 1a Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 190.815.401,00 (cento e noventa milhões, oitocentos e quinze
mil, quatrocentos e um reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
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Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2", ficam
alteradas as receitas das diversas unidades orçamentárias, na forma
indicada nos Anexos III e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 27860/27922.

(107) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor de R$ 1.646,00, em
favor do Ministério da Educação e do Desporto, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. ]O da Lei n" 9.379, de 17 de dezembro de
1996,
DECRETA:

Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito especial no valor de R$ 1.646,00 (um mil, seiscentos
e quarenta e seis reais), para atender às programações indicadas no
Anexo I deste decreto.
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Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto nos montantes especificados.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 23.12.1996, pág. 27923.

(108) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito es-

pecial no valor de R$ 5.000.000,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1· da Lei n· 9.390, de 19 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. ]O Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária,
crédito especial no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.

Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3· Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
conforme especificado no Anexo III deste decreto.
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Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175° da Independência e 108°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pég. 27924.

(109) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Fazenda e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municipios - Governo do Distrito Federal - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, créduoespecialno valordeR$ 3.359.048,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1° da Lei nO 9.377, de 17 de dezembro de
1996,
DECRETA:

Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nO 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Fazenda e de
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - Governo
do Distrito Federal - recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito especial no valor de R$ 3.359.048,00 (três milhões,
trezentos e cinqüenta e nove mil, quarenta e oito reais), para atender
à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão dos cancelamentos indicados no Anexo II deste
decreto.
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Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 27925/27926.

(110) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Tribunal de Contas da União, do Senado Federal e do Ministério Público da
União, crédito suplementar no valor global de R$ 7.585.850,00, para reforço de
dotações consignadas nos vigentes orçamentoe.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 12 da Lei nQ 9.382, de 18 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 12 Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996), crédito
suplementar no valor global de R$ 7.585.850,00 (sete milhões,
quinhentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinqüenta reais), sendo,
R$ 1.223.000,00 (um milhão, duzentos e vinte e três mil reais)
destinados ao Tribunal de Contas da União, R$ 4.800.000,00 (quatro
milhões e oitocentos mil reais) ao Senado Federal e R$ 1.562.850,00
(um milhão, quinhentos é sessenta e dois mil, oitocentos e cinqüenta
reais) ao Ministério Público da União, para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
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Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial e dotações orçamentárias de subprojetos e subatividades pertencentes aos próprios órgãos,
indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 27926/27928.

(111) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos
órgãos do Poder Executivo, crédito suplemen-

tar no valor global de R$ 291.000.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1e Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor de
diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor global
de R$ 291.000.000,00 (duzentos e noventa e um milhões de reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias,
conforme indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 32 Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas dos órgãos envolvidos, conforme indicadas no
Anexo IH deste decreto.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 1752 da Independência e 1082
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 27928127931.

(112) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Câmara
dos Deputados, crédito suplementar no valor
de R$ 26.506.364,00, para reforço de dotações
consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1" da Lei n" 9.340 de 12 de dezembro de
1996,
DECRETA:

Art. lº Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996),
em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor
de R$ 26.506.364,00 (vinte e seis milhões, quinhentos e seis mil,
trezentos e sessenta e quatro reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de incorporação de saldos de exercícios anteriores, indicados no Anexo H deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 23.12.1996, págs. 27931127932.

(113) DECRETODE20DEDEZEMBRODE1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 7.750.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art 6 inciso I, alínea a, da Lei n" 9.275, de 9
de maio de 1996,
Q

,

DECRETA:
Art. 1 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor da Justiça do Trabalho, crédito
suplementar no valor de R$ 7.750.000,00 (sete milhões, setecentos e
cinqüenta mil reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Q

Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pág. 27923.
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(114) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal tia União, em
favor do Estado-Maior das Forças Armadas
e do Ministério da Marinha, crédito suplementar no valor global de R$ 23.073.685,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1· da Lei n· 9.352, de 12 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n·9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Estado-Maior das Forças Armadas
e do Ministério da Marinha, crédito suplementar no valor global de
R$ 23.073.685,00 (vinte e três milhões, setenta e três mil, seiscentos
e oitenta e cinco reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, na forma do Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 27933/27934.
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(115) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério das Comunicações, crédito suplementar na valor de R$ 89.394,00,
para reforço de dotação consignada no oigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1· da Lei n· 9.347, de 12 de dezembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n·9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério das Comunicações,
crédito suplementar no valor de R$ 89.394,00 (oitenta e nove mil,
trezentos e noventa e quatro reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 23.12.1996, pág. 27934.

(116) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos da União. em favor
do Estado-Maior das Forças Armadas e do
Ministério da Marinha, crédito suplementar
no valor total de R$ 19.715.000,00 para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
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autorização contida no art. l' da Lei n" 9.353, de 12 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n' 9.275, de
9 de maio de 1996), em favor do Estado-Maior das Forças Armadas e
do Ministério da Marinha, crédito suplementar no valor total de R$
19.715.000,00 (dezenove milhões, setecentos e quinze mil reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recursos vinculados
e diretamente arrecadados do Tesouro, na forma do Anexo II deste
decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pégs. 27934/27935.

(117) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 116.512,00,
em favor da Presidência da República, para
reforço de dotação consignada no vigente oro
çamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n? 9.275, de 9
de maio de 1996,
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DECRETA:
2

Art. 1 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n 2 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor R$ 116.512,00 (cento e dezesseis mil, quinhentos e doze reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
U deste decreto, no montante especificado.

Art. 3 2 Em decorrência do disposto nos arts. F e 2', fica alterada
a receita da Agência Espacial Brasileira, na forma indicada no Anexo
lU deste decreto, no montante especificado.

Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 23.12.1996, pág. 27936.

(118) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$ 517.002,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 12 da Lei n2 9.325, de 9 de dezembro de
1996,
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DECRETA:
Art. 1 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério de Minas e Energia,
crédito suplementar no valor de R$ 517.002,00 (quinhentos e dezessete mil e dois reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de:
I - incorporação do excesso de arrecadação dos recursos diretamente arrecadados de outras fontes, no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), nos termos do art. 2Q da Lei n Q 9.325, de 9 de
dezembro de 1996;
II - anulação parcial de dotações consignadas no vigente orçamento, no valor de R$ 17.002,00 (dezessete mil e dois reais), na forma
do Anexo II deste decreto.
Art. 3Q Em decorrência do disposto no art. 2Q , inciso I, fica
alterada a receita do Departamento Nacional de Produção Mineral,
na forma do Anexo III deste decreto, no montante especificado.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Q

Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 27936/27937,

(119) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$ 18.050.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
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autorização contida no art. l' da Lei n' 9.339, de 12 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$
18.050.000,00 (dezoito milhões e cinqüenta mil reais), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados - recursos de outras fontes, nos
termos do art. 2' da Lei n" 9.339, de 12 de dezembro de 1996.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada
a receita da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, na forma
do Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 27937/27938.

(120) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor dos Ministérios do Exército e da Marinha, crédito suplementar no valor global de
R$ 13.855.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
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autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.355, de 12 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor dos Ministérios do Exército e da
Marinha, crédito suplementar no valor global de R$ 13.855.000,00
(treze milhões, oitocentos e cinqüenta e cinco mil reais), para atender
à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo II deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 27938/27940.

(.121) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
suplementar no valor de R$169.901,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.349, de 12 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
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suplementar no valor de R$ 169.901,00 (cento e sessenta e nove mil,
novecentos e um reais), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotação indicada no Anexo
II deste decreto.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 23.12.1996, pág. 27940.

(122) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 332.514,00,
em favor do Ministério da Cultura, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1Q da Lei n Q 9.373, de 17 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Cultura, crédito
suplementar no valor de R$ 332.514,00 (trezentos e trinta e dois mil,
quinhentos e quatorze reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Q
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Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de superávit financeiro apurado
no Balanço Patrimonial do exercício de 1995.
Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. 1" e 2", ficam
alteradas as receitas da Fundação Casa de Rui Barbosa e da Fundação Nacional de Artes, na forma indicada no Anexo II deste decreto,
nos montantes especificados.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 23.12.1996, pág. 27941.

(123) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República. crédito
suplementar no valor global de R$56.298,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1" da Lei nº 9.368, de 17 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996) em favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de R$ 56.298,00 (cinqüenta e seis mil, duzentos
e noventa e oito reais), para atender às programações indicadas no
Anexo I deste decreto.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial de dotações orçamentárias, indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pág. 27942.

(124) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar na vaiar de R$ 126.595.414,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.374, de 17 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$ 126.595.414,00 (cento e vinte e seis
milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e quatorze
reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados, conforme indicado no Anexo II deste decreto.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 23.12.1996, págs. 27942127943.

(125) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor
de R$ 50.098.030,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.381, de 18 de dezembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em
favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor
de R$ 50.098.030,00 (cinqüenta milhões, noventa e oito mil e trinta
reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de excesso de arrecadação e do cancelamento
parcial de dotações orçamentárias de subprojetos e subatividades,
pertencentes ao próprio órgão, indicados, respectivamente, nos Anexos II e III deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 27943/27946.
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(126) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Presidência da República e
do Ministério das Relações Exteriores,
crédito suplementar no valor global de
R$ 31.176.151,00, para reforço de dotoções consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º da Lei n? 9.354, de 12 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor da Presidência da República e do
Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor
global de R$ 31.176.151,00 (trinta e um milhões, cento e setenta e seis
mil, cento e cinqüenta e um reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados, do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercicio anterior e da anulação parcial de dotação da Reserva
e Contingência, conforme indicado no Anexo II deste decreto, nos
montantes especificados.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1e e 2º, ficam
alteradas as receitas da Fundação Roquette Pinto, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear, da Nuclebrás Equipamentos Pesados
S.A. e da Empresa Brasileira de Comunicação S.A., na forma indicada
no Anexo III deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pág. 27946/27949.
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(127) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de R$
1. 723.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. l' da Lei n' 9.378, de 17 de dezembro de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor da Câmara dos
Deputados, crédito suplementar no valor de R$ 1.723.000,00 (um
milhão, setecentos e vinte e três mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados, indicados no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 20 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pág. 27949/27950.

(128) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, crédito
especial no valor de R$ 177.284.807,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
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autorização contida no art. 1" da Lei n· 9.345, de 12 de dezembro de
1996,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.275,
de 9 de maio de 1996) em favor da Presidência da República, crédito
especial no valor de R$ 177.284.807,00 (cento e setenta e sete milhões,
duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e sete reais), para atender
às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial de dotações orçamentárias do próprio órgão e do ingresso de operações de crédito externas,
indicadas nos Anexos II e III deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 23.12.1996, pégs. 27950/27951.

(129) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 39.228,00,
em favor do Ministério da Cultura, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1· da Lei n· 9.356, de 12 de dezembro de
1996,
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DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Cultura, crédito
suplementar no valor de R$ 39.228,00 (trinta e nove mil, duzentos e
vinte e oito reais), para atender às programações indicadas no Anexo
I deste decreto.
Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 23.12.1996, págs. 27951/27952.

(130) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos da União crédito
suplementar no valor de R$1.892.114,OO, em
favor do Ministério da Cultura, para reforço
de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1Q da Lei n? 9.357, de 12 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1Q Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n Q 9.275, de
9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Cultura, crédito
suplementar no valor de R$ 1.892.114,00 (um milhão, oitocentos e
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noventa e dois mil, cento e quatorze reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo Ir deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3Q Em decorrência do disposto nos art. l Q e 2Q , ficam alteradas as receitas das Fundações Casa de Rui Barbosa, Biblioteca
Nacional, Cultural Palmares, do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional e do Fundo Nacional de Cultura, na forma indicada
nos Anexos IrI e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pégs. 27952127955.

(131) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Justiça Eleitoral, crédito especial no

valor de R$ 10.610.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. l Q da Lei n" 9.386, de 18 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. lº Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor da Justiça Eleitoral, crédito especial
no valor de R$ 10.610.000,00 (dez milhões, seiscentos e dez mil reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão dos cancelamentos parciais das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175' da Indepen iência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 27955/27959.

(132) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Indústria, do Comercio e do Turismo e do Ministério da Fazenda,
crédito suplementar no valor global de R$
19.226.647,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', incisos I, alínea a, lI, e lII, alínea b, da
Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996, em favor do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo e do Ministério da Fazenda,
crédito suplementar no valor global de R$ 19.226.647,00 (dezenove
milhões, duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e sete
reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2' Os recursos necessários ao atendimento do disposto no
artigo anterior são provenientes de:
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I - cancelamento parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo 11 deste decreto;
11 - superávits financeiros, apurados nos balanços patrimoniais do exercício anterior, do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial e do Fundo Geral de Turismo.

Art. 3· Em decorrência do disposto no art. 12, ficam alteradas
as receitas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e do
Fundo Geral de Turismo, conforme especificado no Anexo 111 deste
decreto.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 27959/27962.

(133) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar 1W valor de R$ 6.570.532,00,
para o reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1· da Lei n· 9.346, de 12 de dezembro de
1996,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$ 6.570.532,00 (seis milhões, quinhentos e
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setenta mil, quinhentos e trinta e dois reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de receitas próprias,
conforme indicado no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 27962/27963.

(134) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$
21.115.012,00, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. l' da Lei n' 9.383, de 18 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 21.115.012,00 (vinte e
um milhões, cento e quinze mil e doze reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados.
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Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada
a receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), na forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 27963/27964.

(135) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Encargos Financeiros da
União - recursos sob supervisão do Ministério
da Fazenda, crédito especial no valor
de R$ 13.596.639,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.384, de 18 de dezembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor de Encargos Financeiros da União recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial no
valor de R$ 13.596.639,00 (treze milhões, quinhentos e noventa e seis
mil, seiscentos e trinta e nove reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão, em parte, do cancelamento de dotação indicada
no Anexo II deste decreto, no montante especificado, e os restantes
R$ 13.250.438,00 (treze milhões, duzentos e cinqüenta mil, quatroCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7215-7462, dez. 1996
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centos e trinta e oito reais), da emissão de Titulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de Sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pág. 27964.

(136) DECRETO DE 20 Dl!; DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$
214.690.947,00, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. l' da Lei n' 9.375, de 17 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 214.690.947,00 (duzentos e quatorze milhões, seiscentos e noventa mil, novecentos e quarenta e sete reais), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes do
excesso de arrecadação da Contribuição do Salário-Educação referente à cota-parte federal.
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Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1e e 2º, fica alterada a receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), na forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pág. 27965.

(137) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Encargos Financeiros da
União - recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 101.544,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. I" da Lei n" 9.380, de 17 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor de Encargos Financeiros da Uniãorecursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 101.544,00 (cento e um mil, quinhentos e quarenta
e quatro reais), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
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Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento de dotação indicada no Anexo II
deste decreto, no montante especificado.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996, 175" da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 27965/27966.

(138) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de
R$ 6.749.019,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. l' da Lei n" 9.369, de 17 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia,
crédito suplementar no valor de R$ 6.749.019,00 (seis milhões, setecentos e quarenta e nove mil e dezenove reais), para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de receitas próprias,
conforme indicado no Anexo II deste decreto.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996. págs. 27966/27967.

(139) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de
R$ 4.235.855,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. l' da Lei n' 9.372, de 17 de dezembro de
1996,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia,
crédito suplementar no valor de R$ 4.235.855,00 (quatro milhões,
duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e cinqüenta e cinco reais),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado, e de saldos de exercícios
anteriores, oriundos do superávit financeiro apurado no Balanço
Patrimonial da União em 31 de dezembro de 1995, conforme indicado
no Anexo III deste decreto.
Art. 3' Em decorrência do disposto no art. 1', fica alterada a
receita do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de acordo com o Anexo IV deste decreto.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175° da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 27968/27969.

(140) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar,po valor
de R$1.147.191,OO, em favor do Gabinete do
Ministro Extraordinário dos Esportes, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1° da Lei nO 9.344, de 12 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
UIÚão (Lei nO 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Gabinete do
Ministro Extraordinário dos Esportes, crédito suplementar no valor
de R$ 1.147.191,00 (um milhão, cento e quarenta e sete mil, cento e
noventa e um reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de
saldos de exercícios anteriores.
Art. 3° Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam
alteradas as receitas do Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto, na forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
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Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996, 175· da 1ndependência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pág. 27969.

(141) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos
órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor global de R$ 11.659.416,00,
para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, incisos I, alínea a e lI, da Lei n· 9.275,
de 9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor de
diversos órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor
global de R$ 11.659.416,00 (onze milhões, seiscentos e cinqüenta e
nove mil, quatrocentos e dezesseis reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes da anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto no montante especificado.
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Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 23.12.1996, págs. 27970/27988.

(142) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Câmara dos Deputados. crédito seplementar na valor de R$ 2.265.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 1· da Lei n· 9.371, de 17 de dezembro de 1996,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor da Câmara dos Deputados, crédito
suplementar no valor de R$ 2.265.000,00 (dois milhões, duzentos e
sessenta e cinco mil reais), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 20 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados DO de 23.12.1996, pág. 27989.
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(143) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de
R$ 16.789.929,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', incisos I, alínea a, e II, da Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia,
crédito suplementar no valor de R$ 16.789.929,00 (dezesseis milhões,
setecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam
alteradas as receitas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de acordo com os Anexos III e IV deste' decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 27989/27991.
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(144) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Estado-Maior das Forças Armadas,
crédito especial no valor de R$ 2.495.087,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1· da Lei n" 9.350, de 12 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Estado-Maior das Forças Armadas,
crédito especial no valor de R$ 2.495.087,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, oitenta e sete reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pág. 27992.
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(145) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito

especial no valor de R$ 46.880.410,00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. I" da Lei n" 9.334, de 10 de dezembro de
1996,
DECRETA:

Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n"9,275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
especial no valor de R$ 46.880.410,00 (quarenta e seis milhões,
oitocentos e oitenta mil, quatrocentos e dez reais), para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
1 - da anulação parcial de dotações indicadas no Anexo II
deste decreto;
II - da incorporação de saldos de exercícios anteriores, constantes do Anexo III deste decreto, no montante especificado.

Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pág. 27993.
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(146) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social
da União crédito suplementar no valor de
R$ 251.465,00, em favor do Ministério da
Previdência e Assistência Social, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1· da Lei n· 9.332, de 10 de dezembro de
1996,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da Uuião
(Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Miuistério da
Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de
R$ 251.465,00 (duzentos e cinqüenta e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), para atender às programações indicadas no
Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão pnblicados no DO de 23.12.1996, págs. 27993/27994.
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(147) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 (*)
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Agricultura e do Aboetecimeruo, crédito suplementar no valor de

R$ 65.684.978,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, nu uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q , incisos I, alínea a, e lI, da Lei n Q 9.275,
de 9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a Lei n Q 9.275, de 9 de maio de 1996, em favor do Ministério da
Al$ricultura e do Abastecimento, crédito suplementar no valor de
R$ 65.684.978,00 (sessenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e
quatro mil, novecentos e setenta e oito reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OS recursos necessários ao atendimento do disposto no
artigo anterior são provenientes do cancelamento parcial de dotações
orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes
especificados.
Art. 3Q Em decorrência do disposto nos arts. 1Q e 2Q, ficam
alteradas as receitas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, da Companhia de Colonização do Nordeste, da Companhia Nacional de Abastecimento, do Fundo Geral do Cacau, e do Instituto
Nacional do Seguro Social, conforme especificado no Anexo III deste
decreto.
Art. 4Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Q

Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 27994/27999.
(*)

Retificado no DO de 31.12.1996 (pág. 7468 desta obra).
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(148) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministériode Minas e Energia, crédito

suplementar na valor de R$ 10.196.295,00,
para reforço de dotações consignadas rw vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", incisos I, alínea a, e In, alínea b, da
Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996,
DECRETA:

Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Miuistério de Minas e Energia,
crédito suplementar no valor de R$ 10.196.295,00 (dez milhões, cento
e noventa e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais), para atender
à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de:
I - anulação parcial de dotações, no valor de R$ 7.431.658,00
(sete milhões, quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos e cinqüenta
e oito reais); na forma do Anexo n deste decreto, nos montantes
especificados;
Il - incorporação de saldos de exercícios anteriores da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), no valor de
R$ 2.764.637,00 (dois milhões, setecentos e sessenta e quatro mil,
seiscentos e trinta e sete reais).

Art. 3" Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita da Companhía de Pesquisa de Recursos Minerais
(CPRM), conforme demonstrado no Anexo Ill deste decreto.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5" Revoga-se o Decreto de 18 de novembro de 1996, que
abre crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da Uuião no valor de
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R$ 16.171.087,00 (dezesseis milhões, cento e setenta e um mil, oitenta
e sete reais), em favor do Ministério de Minas e Energia.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 1752 da Independência e 108°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 28000/28001.

(149) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério Público da União, crédito

suplementar no valor ale R$ 1.030.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 94, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1° da Lei nO 9.370, de 17 de dezembro de
1996,
DECRETA:

Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nO 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério Público da União,
crédito suplementar no valor de R$ 1.030.000,00 (um milhão e trinta
mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do remanejamento de dotações orçamentárias
entre subprojetos e subatividades, indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 28001/28002.

(150) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública a Associação de Amigos dos Enfermos da Casa Maria
de Magdala, com sede na Cidade de Niterói
(RJ).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 2", in fine, da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935,
DECRETA:
Art. 1" É declarada de utilidade pública federal a Associação de
Amigos dos Enfermos da Casa Maria de Magdala, com sede na Cidade
de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CGC nO
00.292.004/0001-90 (Processo MJ nO 9.892/96-13), que, em face da
natureza e das peculiaridades emergenciais de suas finalidades assistenciais, excepcionalmente, fica isenta do atendimento aos requisitos de habilitação contidos nas alíneas c e e do art. 2" do Decreto n"
50.517, de 2 de maio de 1961.
Art. 2" A entidade de que trata este decreto fica obrigada a
apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano,
relatório circunstanciado dos serviços que houver prestado à coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo
da receita e da despesa realizada no período, ainda que não tenha sido
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subvencionada, conforme preceitua o art. 5º do Decreto n? 50.517, de
2 de maio de 1961, e a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

(151) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Clube de Varginha Ltda.• para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical, na Cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos
termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1993, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50710.000353/93,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com O art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1993, a concessão da Sociedade Rádio Clube de Varginha Ltda.,
outorgada pelo Decreto nº 31.330, de 25 de agosto de 1952, e renovada
pelo Decreto n? 92.782, de 16 de junho de 1996, sendo mantido aprazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na Cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de Sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(152) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Sociedade Rádio
Clube de Varginha Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Varginha, Estado de Minas
Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n" 50710.000644/93,
DECRETA:
Art. 1" Fica renovada, de acordo como art. 33, § 3º, da Lei n''
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de
novembro de 1993, a concessão da Sociedade Rádio Clube de Varginha
Ltda., outorgada pelo Decreto n" 31.331, de 25 de agosto de 1952,
renovada pelo Decreto n" 92.848, de 27 de junho de 1986, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Varginha, Estado de Minas
Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2Q Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3Q do art. 223 da Constituição.

Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(153) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Sociedade
de Juiz de Fora SA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Ci~
dade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6 Q , inciso I, do Decreto n Q 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n Q 50710.000691193,
DECRETA:

Art. 1 Fica renovada, de acordo como art. 33, § 3Q, da Lei n Q
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1Q de
novembro de 1993, a concessão da Rádio Sociedade Juiz de Fora S.A.,
outorgada pelo Decreto n Q 2.699, de 28 de maio de 1938, renovada pelo
Decreto n Q 89.227, de 22 de dezembro de 1983, cujo prazo residual da
outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.
Q

Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra .em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(154) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Radiodifusão
Águas Claras Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Catuípe, Estado do Rio Grande do
Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6", inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n" 53790.001342/95,
DECRETA:
Art. I" Fica renovada, de acordo como art. 33, § 3", da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I" de fevereiro
de 1995, a concessão da Radiodifusão Aguas Claras Ltda., outorgada
pelo Decreto n" 90.667, de 11 de dezembro de 1984, cujo respectivo
contrato foi publicado no Diário Oficial da União de I" de fevereiro de
1985, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto
de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Catuípe,
Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constituição.

Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(155) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Transfere para a Fundação Televisão e
Rádio Cultura do Amazonas, a concessão
outorgada à Superintendência de Televisão e
Rádio Educativa do Amazonas, para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art.
94, item 3, alínea a, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n· 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n· 53630.000370/94,
DECRETA:

Art. 1· Fica transferida a concessão outorgada à Superintendência de Televisão e Rádio Educativa do Amazonas, pelo Decreto n?
88.340, de 30 de maio de 1983, publicado no Diário Oficial da União,
em 1· de junho de 1983, para a Fundação Televisão e Rádio Cultura
do Amazonas, explorar, pelo restante do prazo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na Cidade de
Manaus, Estado do Amazonas.
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(156) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Santa
Rosa Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de

Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6 Q , inciso I, do Decreto n Q 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n? 53790.000191194,
DECRETA:
Art. 1 Fica renovada, de acordo como art. 33, § 3Q, da Lei n Q
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1Q de maio
de 1994, a concessão da Rádio Santa Rosa Ltda., outorgada pela MJNI
nQ 157-B, de 29 de março de 1962, e renovada pelo Decreto n Q 89.630,
de 8 de maio de 1984, sendo mantido o prazo residual da outorga
conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Q
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Art. 2· Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3· do art. 223 da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(157) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Fundação Santa
Luzia de Mossoró, TJara explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cio
dade de Mossoró, Estado do Rio Grande do
Norte.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6·, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n" 53780.000053/93,
DECRETA:
Art. 1· Fica renovada, de acordo como art. 33, § 3·, da Lei n·
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1· de
novembro de 1993, a concessão da Fundação Santa Luzia de Mossoró,
outorgada pelo Decreto n· 818, de 2 de abril de 1962, renovada pelo
Decreto n" 89.472, de 21 de março de 1984, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande do
Norte.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(158) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Cultura de
Taubaté Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Taubaté, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos· do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 50830.000202/94,
DECRETA:
Art. 1º Fica renovada, de acordo como art. 33, § 3º, da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1994, a concessão da Rádio Cultura de Taubaté Ltda., outorgada
pela Portaria MJNI nº 349-B, de 28 de novembro de 1961, e renovada
pelo Decreto nº 90.084, de 20 de agosto de 1984, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Taubaté, Estado de São Paulo.
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2Q Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3Q do art. 223 da Constituição.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(159) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Alto Taquari Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Estrela, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6Q , inciso I, do Decreto n? 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n? 53790.000214/94,
DECRETA:
Art. 1Q Fica renovada, de acordo como art. 33, § 3Q, da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de lº de maio
de 1994, a concessão da Rádio Alto Taquari Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP n Q 252, de 24 de março de 1947, e renovada pelo
Decreto n Q 89.546, de 11 de abril de 1984, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Estrela, Estado do Rio Grande do Sul.
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

(160) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio Difusora
Caxiense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84,inciso IV, e 223 da Constituição, e
nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n? 53790.000125/94,
DECRETA:
Art. l' Fica renovada, de acordo como art. 33, § 3', da Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de I' de maio
de 1994, a concessão da Rádio Difusora Caxiense Ltda., outorgada
pela Portaria MVOP n? 818, de 29 de outubro de 1957, e renovada
pelo Decreto n' 89.547, de 11 de abril de 1984, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sergio Motta

(161) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 (*)
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 1.524.764.645,00, em favar do Ministério da Previdência e Assistência Social, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso III, alínea b, da Lei n' 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da
Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de
R$ 1.524.764.645,00 (um bilhão, quinhentos e vinte e quatro milhões,
setecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco
reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste
decreto.
(*) Retificado no DO de 31.12.1996 (pág. 7469 desta obra).
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Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, provenientes de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1995.

Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1ee 2º, fica alterada
a receita do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma indicada
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pág. 28004.

(162) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 25.760.125,00 para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º, da Lei n" 9.319, de 5 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor da Justiça do Trabalho, crédito
suplementar no valor de R$ 25.760.125,00 (vinte e cinco milhões,
setecentos e sessenta mil, cento e vinte e cinco reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial de dotação da reserva de
contingência, indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 23.12.1996, pág. 28005.

(163) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor de R$ 5.307.064,00, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso N, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso Il, da Lei nº 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:
Art. 12 Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 5.307.064,00 (cinco milhões, trezentos e sete mil, sessenta e
quatro reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias
consignadas aos grupos de despesa, no âmbito dos mesmos subprojeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t, 2, p. 7215-7462, dez. 1996
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tos/subatividades, indicados no Anexo H deste decreto, no montante
especificado.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam
alteradas as receitas das diversas unidades orçamentárias, na forma
indicada nos Anexos IH e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 23.12.1996, págs. 28005/28011.

(164) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar

no valor de R$ 101.133.693,00, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1', da Lei n? 9.333, de 10 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 101.133.693,00 (cento e um milhões, cento e trinta e três mil,
seiscentos e noventa e três reais), para atender às programações
indicadas no Anexo I deste decreto.
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Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados.
Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. 1" e 2", ficam
alteradas as receitas das diversas unidades orçamentárias, na forma
indicada no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 28012128020.

(165) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favordos Ministérios da.Aeronáutico, do Exército e da .Morinho; crédito suplementar no
valor global de R$ 8.971.026,00, para reforço
de dotações consignadas rwvigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso I, alínea a, e inciso Il, da Lei n"
9.275, de 9 de maio de 1996,
DECRETA:

Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor dos Ministérios da Aeronáutica, do
Exército e da Marinha, crédito suplementar no valor global de
R$ 8.971.026,00 (oito milhões, novecentos e setenta e um mil, vinte
e seis reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações i.idicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175' da Indepenuência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 28021128022.

(166) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
especial no valor de R$ 4.434.640,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1', da Lei n' 9.330, de 10 de dezembro de
1996,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
especial no valor de R$ 4.434.640,00 (quatro milhões, quatrocentos e
trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais), para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto.
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Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175° da Independência e 10So
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pég. 28023.

(167) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$ 12.663.273,00, para reforço de
dotações consignadas nos vigente s orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. S4, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q, inciso I, alínea a, e inciso IH, alínea b,
da Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei nO 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$ 12.663.273,00 (doze milhões, seiscentos e sessenta e três mil,
duzentos e setenta e três reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias e
da incorporação de saldo de exercício anterior, conforme indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3° Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas das entidades beneficiárias, conforme indicadas
no Anexo Ill deste decreto.
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Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pág. 28024128026.

(168) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Tribunal de Contas da União, do Ministério da
Justiça, do Ministério Público da União e da
Câmara dos Deputados, crédito suplementar
no valor global de R$3.292.920,OO, para reforço de dotações consignadas nos vigentes

orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, incisos I, alínea a, e Il, da Lei n· 9.275,
de 9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Tribunal de Contas da União, do Ministério da Justiça, do Ministério
Público da União e da Cãmara dos Deputados, crédito suplementar
no valor global de R$ 3.292.920,00 (três milhões, duzentos e noventa
e dois mil, novecentos e vinte reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sna publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 28026/28029.

(169) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de R$ 19.618.485,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso IH, alínea b, da Lei n· 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Senado Federal, crédito suplmentar no valor de R$ 19.618.485,00 (dezenove milhões, seiscentos e
dezoito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de incorporação de saldos de exercícios anteriores, indicados no Anexo H deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175" da Independência e lOS"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados DO de 23.12.1996, págs. 28030/28031.

(1701 DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Aeronáutica, do Ministério do Exército, do Ministério da Marinha, do Ministério
da Agricultura e do Abastecimento e do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor global de R$ 102.047.500,00, para reforço de dotações consignadas MS vigentes
orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. S4, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso I, alínea a, da Lei n" 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Aeronáutica, do Ministério do Exército, do Ministério
da Marinha, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do
Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor global de
R$ 102.047.500,00 (cento e dois milhões, quarenta e sete mil e
quinhentos reais), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações dos próCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7215-7462, dez. 1996
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príos órgãos, indicadas no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175' da Independência e lOS'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kondir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 28031128033.

(171) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Eru:argos Financeiros da União recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 936.501.633,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. S4, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1', da Lei n' 9.33S, de 12 de dezembro de
1996,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor de Encargos Financeiros da União recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$ 936.501.633,00 (novecentos e trinta e seis milhões,
quinhentos e um mil, seiscentos e trinta e três reais), para atender à
programação constante Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do excesso de arrecadação de Amortização
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de Empréstimos - Estados e Municípios, nos termos do art. 43, § 1",
inciso lI, da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pág. 28034.

(172) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério Público da União, crédito
suplementar no valor de R$500.000,OO. para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1", da Lei n" 9.324, de 9 de dezembro de
1996,
DECRETA:

Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n"9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério Público da União,
crédito suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados - recursos do Tesouro, indicados
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175" da Independência e lOS"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996. págs. 28034/28035.

(173) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 46.050.120,00, em fauor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. S4, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso I, alinea a, da Lei n" 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da
Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de
R$ 46.050.120,00 (quarenta e seis milhões, cinqüenta mil, cento e
vinte reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste
decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada
a receita do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma indicada
nos Anexos IH e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pág. 28035/28036.

(174) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos da União, emfauor
do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de R$ 11.750.000,00, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1', da Lei n' 9.326, de 9 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n' 9.275, de
9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
suplementar no valor de R$ 11.750.000,00 (onze milhões, setecentos
e cinqüenta mil reais), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados, constantes do Anexo H deste decreto, no montante
especificado.
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Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, págs. 28036/28037.

(175) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, crédito suplementar no valor de R$ 590. 473, 00,
em favor do Ministério da Cultura, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 60, inciso I, alínea a, da Lei n· 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Cultura, crédito
suplementar no valor de R$ 590.473,00 (quinhentos e noventa mil
quatrocentos e setenta e três reais), para atender às programações
indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 22 Os recursos necessãrios à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
H deste decreto, no montante especificado.
Art. 32 Em decorrência do disposto nos arts. 1" e 2·, fica alterada
a receita da Fundação Casa de Rui Barbosa, na forma indicada no
Anexo IH deste decreto, no montante especificado.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pág. 28037.

(176) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
AbreaoOrçtmumroFi=1daUniiío,emfavor
do Ministério do Planejamento e Orçame n to.
crédito especial no valor de R$ 26.109.250,00,
para reforço de dotações consignadas no vi-

gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1", da Lei n'' 9.396, de 20 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, de que trata
a (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996, em favor do Miuistério do
Planejamento e Orçamento, crédito especial no valor de
R$ 26.109.250,00 (vinte e seis milhões, cento e nove mil, duzentos e
cinqüenta reais), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do excesso de arrecadação das receitas
próprias da Superintendência da Zona Franca de Manaus.
Art. 3" Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica alterada a receita da Superintendência da Zona Franca de Manaus,
conforme demonstrado no Anexo II deste decreto.
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Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no

no de 24.12.1996, pág. 28239.

(177) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar 1W ualorde R$1.691.275,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigen-

te orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1·, da Lei n· 9.404, de 20 de dezembro de
1996,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da UIÚão(Lei n· 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor
de R$ 1.691.275,00 (um milhão, seiscentos e noventa e um mil,
duzentos e setenta e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias
consignadas ao referido órgão, conforme indicado no Anexo II deste
decreto.
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Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1996, págs. 28239/28240.

(178) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do MeioAmbiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito
suplementar na valor deR$ 32. 721.621,00,para
reforço dedotaçõesconsignadasrw vigenteorçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1Q, da Lei n Q 9.403, de 20 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n Q 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor
de R$ 32.721.621,00 (trinta e dois milhões, setecentos e vinte e um
mil, seiscentos e vinte e um reais), para atender às programações
constantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
I - da anulação parcial de dotação orçamentária consignada
ao referido órgão, conforme indicado no Anexo 11 deste decreto.
11 - da incorporação de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 1995, da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena, da Companhia de Desenvolvimento do Vale
Q

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7215-7462, dez. 1996

7414
do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra a
Seca, ficando alteradas as suas receitas, na forma do Anexo III deste
decreto.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1996, págs. 28240/28243.

(179) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 76.168.631,00, em favor do Ministério
da Saúde. para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1·, da Lei n· 9.391, de 19 de dezembro de
1996,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Saúde,
crédito suplementar no valor de R$ 76.168.631,00 (setenta e seis
milhões, cento e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e um reais),
para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados.
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Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, fica alterada
a receita do Fundo Nacional de Saúde, na forma indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no

no de 24.12.1996, págs. 28243/28244.

(180) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor
de R$ 11.000.000,00, em favor do Gabinete
do Ministro Extraordinário dos Esportes,
para reforço de dotações consignadas no oigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º, da Lei nº 9.388, de 19 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Gabinete do
Ministro Extraordinário dos Esportes, crédito suplementar no valor
de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados.
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Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. 1" e 2", ficam
alteradas as receitas do Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto, na forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1996, págs. 28244128245.

(181) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito especial no valor de
R$ 785.000,00, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, iuciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. I", da Lei n" 9.376, de 17 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, crédito especial no valor de R$ 785.000,00
(setecentos e oitenta e cinco mil reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados.
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Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2', fica alterada a receita da Fundação Universidade do Rio Grande (R3), na forma
indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1996, pág. 28245.

(182) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito

suplementar no valor de R$ 228.021.403,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1', da Lei n? 9.341, de 12 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
suplementar no valor de R$ 228.021.403,00 (duzentos e vinte e oito
milhões, vinte e um mil, quatrocentos e três reais), para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:
I - da anulação parcial de dotações indicadas no Anexo II
deste decreto.
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II - do excesso de arrecadação de recursos de outras fontes,
constantes do Anexo III deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicsdos no DO de 24.12.1996, págs. 28245/28247.

(183) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito especial no valor de
R$ 1.306.252,00, em favor do Ministério da
Saúde, para reforço de dotações consignadas

no vigenteorçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º, da Lei nº 9.406, de 20 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1e Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Saúde,
crédito especial no valor de R$ 1.306.252,00 (um milhão, trezentos e
seis mil, duzentos e cinqüenta e dois reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. 1" e 2",fica alterada
a receita da Fundação Nacional de Saúde, na forma indicada nos
Anexos III e IV deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 24.12.1996, págs. 28247/28249.

(184) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 10.867.587,00, em favor do Ministério
da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1" da Lei n? 9.405, de 20 de dezembro de
1996,
DECRETA:

Art. 1" Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Saúde,
crédito suplementar no valor de R$ 10.867.587,00 (dez milhões,
oitocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais),
para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados.
Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. 1"e 2",fica alterada
a receita da Fundação Nacional de Saúde, na forma indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1996, págs. 28249/28250.

(185) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar 1W valor
de R$ 11.300.000,00, em favor do Ministério
da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei n" 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Saúde,
crédito suplementar no valor de R$ 11.300.000,00 (onze milhões e
trezentos mil reais), para atender às programações indicadas no
Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo 11 deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1996, pág. 28251.

(186) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996 (*)
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 24.035.653,00, em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, para
reforço de dotações consignadas TW vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:

Art. 1 Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei n Q 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da
Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de
R$ 24.035.653,00 (vinte e quatro milhões, trinta e cinco mil, seiscentos e cinqüenta e três reais), para atender às programações indicadas
no Anexo I deste decreto.
Q

Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
(*)

Retificado no DO de 31:12.1996 (pág. 7469 desta obra)
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Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1996, págs. 28252/28254.

(187) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade So-

ciol da União crédito suplementar no valor
de R$ 45.620.947,00, em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social. para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6·, inciso I, alínea a, da Lei n" 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:

Art. 12 Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei n· 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da
Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de
R$ 45.620.947,00 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e vinte mil,
novecentos e quarenta e sete reais), para atender às programações
indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no
Anexo 11 deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3· Em decorrência do disposto nos arts. 1· e 2·, fica alterada
a receita do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma indicada
no Anexo 111 deste decreto, no montante especificado.
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Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175"da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1996,págs. 28254128255.

(188) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União cré-

dito suplementar no valor de R$ 182.018,00,
em favor do Ministério da Cultura, para reforço de dotação consignada no vigente crçemento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6", inciso I, alínea a, da Lei n" 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. I" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Uuião (Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Miuistério da Cultura, crédito
suplementar no valor de R$ 182.018,00 (cento e oitenta e dois mil e
dezoito reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. I" e 2",fica alterada
a receita da Fundação Nacional de Artes, na forma indicada no Anexo
111 deste decreto, no montante especificado.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1996, pégs. 28255/28256.

(189) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 877.482,00,
em favor do Ministério da Cultura, reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso n, da Lei nº 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Cultura, crédito
suplementar no valor de R$ 877.482,00 (oitocentos e setenta e sete
mil, quatrocentos e oitenta e dois reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias
consignadas aos grupos de despesa, no âmbito da mesma subatividade indicada no Anexo n deste decreto, no montante especificado.
Art. 3º Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2º, ficam
alteradas as receitas das diversas unidades orçamentárias, na forma
indicada nos Anexos In e IV deste decreto, no montante especificado.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revoga-se o Decreto de 10 de dezembro de 1996, que
abre crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União no valor de
R$ 1.029.462,00 (um milhão, vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta
e dois reais), em favor do Ministério da Cultura.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1996, págs. 28256/28258.

(190) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Supremo Tribunal Federal, crédito
suplementar no volor de R$ 32.700.000,00,
para reforço de dotação consignada no uigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.395, de 20 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Supremo Tribunal Federal, crédito
suplementar no valor de R$ 32.700.000,00 (trinta e dois milhões e
setecentos mil reais), para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 24.12.1996, pág. 28259.

(191) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de R$
6.600.000,00. para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 94, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), crédito suplementar no
valor de R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais), em
favor da Câmara dos Deputados.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias,
indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 24.12.1996, págs. 28259/28260.
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(192) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Justiça
do Trabalho e da Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios, crédito suplementar no uclor global de R$ 6.130.074,00, para reforço de
dotações consignadas nos vigentes orçamen·
tos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1· da Lei n? 9.387, de 19 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei nO 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor da
Justiça do Trabalho e da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
crédito suplementar no valor global de R$ 6.130.074,00 (seis milhões,
cento e trinta mil, setenta e quatro reais), para atender à programação indic",da no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão dos cancelamentos parciais das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 24.12.1996, págs. 28260/28265.
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(193) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito es-

pecial no valor de R$ 2.177.578,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. l' da Lei n' 9.407, de 20 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996, em favor do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito especial no valor de
R$ 2.177.578,00 (dois milhões, cento e setenta e sete mil, quínhentos e setenta e oito reais), para atender à programação constante
do Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior são provenientes do cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência da abertura do presente crédito, fica
alterada a receita do Fundo Geral do Cacau (Fungecau), conforme
especificado no Anexo III deste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996, 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 24.12.1996, págs. 28265/28267.
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(194) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Supremo Tribunal Federal, crédito
suplementar no valor de R$ 2.400.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, tendo em vista a autorização contida no art. 1" da Lei n· 9.401, de 20 de dezembro de 1996,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Supremo Tribunal Federal, crédito
suplementar no valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos
mil reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial da dotação da Reserva
de Contingência, indicada no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 23 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 24.12.1996, págs. 28267/28268.

(195) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de
R$ 452.31l.328,OOe créditoespecialno valor de
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R$ 390.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as
autorizações contidas nos arts. 1Q e 3Q da Lei n? 9.409, de 20 de
dezembro de 1996,
DECRETA:
Art. ]O Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 452.311.328,00 (quatrocentos e cinqüenta e dois milhões, trezentos e onze mil, trezentos
e vinte e oito reais), para atender à programação constante do Anexo
I deste decreto.
Art. 2Q OS recursos necessários ao atendimento do disposto no
artigo anterior decorrerão:
I - do cancelamento parcial de dotações no valor de
R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais),
conforme indicado no Anexo II deste decreto;
II - da incorporação de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 1995 no valor de R$ 60.000.000,00 (sessenta
milhões de reais), conforme indicado no Anexo III deste decreto;
III - do excesso de arrecadação de receitas diretamente arrecadadas no valor de R$ 242.311.328,00 (duzentos e quarenta e dois
milhões, trezentos e onze mil, trezentos e vinte e oito reais), conforme
indicado no Anexo III deste decreto.

Art. 3Q Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito especial no valor de R$ 390.000.000,00 (trezentos
e noventa milhões de reais), para atender à programação constante
do Anexo IV deste decreto.
Art. 4Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de superávit financeiro apurado
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7215-7462, dez. 1996

7431
no Balanço Patrimonial de 1995, conforme indicado no Anexo V deste
decreto.

Art. 5Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1996, págs. 28268/28270.

(196) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 16.787.548,00, em favor do Ministério
da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6Q , inciso Ill, alínea b, da Lei n Q 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:

Art. F Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei n Q 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Saúde,
crédito suplementar no valor de R$ 16.787.548,00 (dezesseis milhões,
setecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais),
para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores, provenientes de superávit financeiro apurado nos Balanços Patrimoniais do exercício de 1995.
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Art. 32 Em decorrência do disposto nos arts. 1" e 2º, ficam
alteradas as receitas do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição
e da Fundação Nacional de Saúde, na forma indicada no Anexo II
deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1996, págs. 28270/28271.

(197) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor de R$ 1.755.045,00, em favor do
Ministério da Cultura e do Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º da Lei nº 9.389, de 19 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
da União (Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério
da Cultura e do Gabinente do Ministro Extraordinário dos Esportes,
crédito suplementar no valor de R$ 1.755.045,00 (um milhão, setecentos e cinqüenta e cinco mil, quarenta e cinco reais), para atender
às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
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Art. 2Q OS recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados.

Art. 3· Em decorrência do disposto nos arts. 1º e 2·, ficam
alteradas as receitas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, da Fundação Nacional de Artes e do Instituto Nacional de
Desenvolvimento do Desporto, na forma indicada no Anexo II deste
decreto, nos montantes especificados.
Art. 4· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 24.12.1996, págs. 28271/28272.

(198) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 418.323,00, em favor do Ministério da
Cultura, para reforço de dotação consignada
no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1· da Lei n" 9.399, de 20 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da
Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 418.323,CO(quatrocento
e dezoito mil, trezentos e vinte e três reais), para atender às program-

ções indicadas no Anexo I deste decreto.
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Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', fica alterada
a receita da Fundação Nacional de Artes, na forma indicada nos
Anexos III e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1996, pégs. 28272/28273.

(199) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministéiro do Exército, crédito suple-

mentar na vaiar de R$ 33.170.201,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. l' da Lei n' 9.402, de 20 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n' 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério do Exército, crédito
suplementar no valor de R$ 33.170.201,00 (trinta e três milhões,
cento e setenta mil, duzentos e um reais), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recursos de outras
fontes, indicados no Anexo II deste decreto.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1996, págs. 28273/28274.

(200) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da Uniõo, crédito especial no valor de

R$ 353.753,00 em favor do Ministério da
Previdência e Assistência, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1º, da Lei nº 9.385, de 18 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei nº 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Previdência e Assisténcia Social, crédito especial no valor de R$ 353.753,00
(trezentos e cinqüenta e três mil, setecentos e cinqüenta e três reais),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto no montante especificado.
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Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO de 24.12.1996, pág. 28274.

(201) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, cré-

dito especial no valor de R$ 21.000,00 em
favor do Ministério da Educação e do Desporto, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1·, da Lei n· 9.397, de 20 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito especial no valor de R$ 21.000,00 (vinte um mil
reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste
decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão de anulação parcial de dotações indicadas no
Anexo II deste decreto, no montante especificados.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1996, págs. 28274/28275.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7215-7462, dez. 1996

7437
(202) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor
de R$ 13.000.000,00, em favor do Ministério
do Trabalho, para reforço dedotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. F, da Lei n'' 9.411, de 20 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério do
Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 13.000.000,00 (treze
milhões, de reais), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. F e 2', fica alterada
a receita do Fundo de Amparo ao Trabalhador, na forma indicada no
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1996, pégs. 28275/28276.
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(203) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996 (*)
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Ciência e Tecnologia e do Ministério dos
Transportes, crédito especial no valor global de R$ 1.705.832,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1·, da Lei n· 9.408, de 20 de dezembro de
1996,
DECRETA:

Art. 1· Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n· 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia
e do Ministério dos Transportes, crédito especial no valor global de
R$ 1.705.832,00 (um milhão, setecentos e cinco mil, oitocentos e trinta
e dois reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.

Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme
indicadas no Anexo 11 deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3· Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108·
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados noDO, de 24.12.1996, págs. 28276/28277.
(*) Retificado no DO de 24.12.1996 (pág. 7470 desta obra).
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(204) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor de R$ 323.791.632,99, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 12 da Lei n 2 9.414, de 23 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 12 Fica aberto aos Orçamentos Fiscal da Seguridade Social
da Uuião (Lei n 2 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério
da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de
R$ 323.791.632,00 (trezentos e vinte e três milhões, setecentos e noventa e um mil, seiscentos e trinta e doisreais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste Decreto.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3 Em decorrência do disposto nos art. 12 e 2', ficam alteradas
as receitas das diversas unidade orçamentárias, na forma indicada
no Anexo III e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 1752 da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1996, págs. 28450/28543.
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(205) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos
Órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor global de R$ 25.327.977,00,
para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1Q da Lei n" 9.413, de 23 de dezembro de
1996,
DECRETA:

Art. F Fica aberto aos Orçamentos Fiscal da Seguridade Social
da União (Lei n Q 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor de diversos
Órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor global de
R$ 25.327.977,00 (vinte e cinco milhões, trezentos e vinte e sete
mil, novecentos e setenta e sete reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do cancelamento parcial das dotações indicadas
no Anexo lI, bem como do excesso de arrecadação do Fundo Partidário, indicado no Anexo III deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175· da Independência e 108 Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1996, págs. 28543/28560.
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(206) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$ 182.286.342,00, para o reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1" da Lei n· 9.417, de 24 de dezembro de
1996,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n? 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$ 182.286.342,00 (cento e oitenta e dois milhões, duzentos e oitenta
e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2· Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão, conforme indicados no Anexo II deste decreto de:
I - remanejamento de dotações orçamentárias, no valor de
R$ 21.041.490,00 (vinte e um milhões, quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais);
II - excesso de arrecadação da fonte 135 - Cota-Parte do
Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante, no valor
de R$ 152.756.469,00 (cento e cinqüenta e dois milhões, setecentos e
cinqüenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais);
III - excesso de arrecadação da fonte 250 - recursos diretamente arrecadados, no valor de R$ 8.272,649,00 (oito milhões, duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais); e
IV - saldo de exercícios anteriores - recursos diversos, no
valor de R$ 215.734,00 (duzentos e quinze mil, setecentos e trinta e
quatro reais).
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Art. 3" Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas das entidades beneficiárias conforme indicadas
no Anexo IH deste decreto.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1996,págs. 28560/28565.

(207) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$1.600.574,OO,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
corifere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1" da Lei n? 9.412, de 23 de dezembro de
1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamentos Fiscal da União (Lei
n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de R$
1.600.574,00 (uma milhão, seiscentos mil, quinhentos e setenta e quatro reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações, indicadas no
Anexo H deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir

Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1996, págs. 28565/28567.

(208) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$ 200.000,00, para
o reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
confere. o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6" inciso lI, da Lei n? 9.275, de 23 de
dezembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto aos Orçamentos Fiscal da União (Lei n"
9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias,
conforme indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1996, pág. 28568.

(209) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 5.123.290,00, em favor do Ministério
da Saúde, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso Il, da Lei n' 9.275, de 9 de maio
de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto aos Orçamentos Fiscal da Seguridade Social
da União (Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 5.123.290,00 (cinco
milhões, cento e vinte e três mil, duzentos e noventa reais), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentarias
consignadas aos grupos de despesa, no âmbito da mesma subatividade indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Em decorrência do disposto nos arts. l' e 2', ficam
alteradas as receitas da Fundação Oswaldo Cruz e do Fundo Nacional
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de Saúde, nas formas indicadas nos Anexos HI e IV deste decreto, nos
montantes especificados.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1996, pégs. 28568/28570.

(210) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor
de R$ 401. 720.000,00 em favor do Ministério
do Trabalho, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6º, inciso IH, alínea b, da Lei nº 9.275, de
9 de maio de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério do Trabalho,
crédito suplementar no valor de R$ 401.720.000,00 (quatrocentos e um
milhões, setecentos e vinte mil reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de Saldo de Exercícios Anteriores, provenientes de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 1995.
Art. 3' Em decorrência o disposto nos art. 1º e 2', ficam alteradas as receitas do Fundo de Amparo ao Trabalhador e da Fundação
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Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, na
forma indicada no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1996, pãgs. 28570/28571.

(211) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento e do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito especial no valor
global de R$ 4.900.695,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização
contida no art. 1º da Lei nº 9.410, de 20 de dezembro de 1996,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.275,
de 9 de maio de 1996), crédito especial no valor global de R$ 4.900.695,00
(quatro milhões, novecentos mil, seiscentos e noventa e cinco reais),
sendo R$ 3.694.695,00 (três milhões, seiscentos e noventa e quatro mil,
seiscentos e noventa e cinco reais) em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento e R$ 1.206.000,00 (um milhão, duzentos e seis mil
reais) em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
para atender às programações constantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recursos próprios,
da incorporação de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e dos cancelamentos parciais das dotações
indicadas no Anexo II deste decreto, montantes especificados.
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Art. 3" Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas da Superintendência da Zona Franca de Manaus
e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme especificado no Anexo IH deste decreto.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1996, págs. 28571128572.

(212) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça. créditos cdicionais no valor global de R$ 9.572.310,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida nos arts. 1"e 2",da Lei n" 9.419, de 24 de dezembro
de 1996,
DECRETA:
Art. 1" Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.275, de
9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Justiça - Departamento
de Polícia Federal e Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate às
Drogas de Abuso, crédito especial no valor de R$ 3.452.310,00 (três
milhões, quatrocentos e cinqüenta e dois mil, trezentos e dez reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do disposto
neste artigo decorrerão do cancelamento parcial da dotação indicada
no Anexo H deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 2° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nO 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da Justiça - Fundo de
Imprensa Nacional, crédito suplementar no valor de R$ 6.120.000,00
(seis milhões, cento e vinte mil reais), para atender à programação
constante do Anexo III deste decreto.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do disposto
neste artigo decorrerão de incorporação de saldos de exercícios anteriores, conforme o Anexo IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3° Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica alterada a receita do Fundo de Imprensa Nacional, de acordo com o Anexo
IV deste decreto.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175° da Independência e 108°
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1996, págs. 28572/28574.

(213) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996 (*)
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito especial no valor de R$ 56.497.418,00, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. da Lei nº 9.416, de 24 de dezembro de 1996,
(*)

Retificado no DO de 26.12.1996 (pág. 7470 desta obra).
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DECRETA:

Art. 1 Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n 9.275,
Q

Q

de 9 de maio de 1996), em favor em favor do Ministério da Justiça,
crédito especial no valor de R$ 56.497.418,00 (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e 2ezoito reais),
para atender à programação constante no Anexo I deste decreto.

Art. 2Q OSrecursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão do remanejamento de dotações orçamentárias
entre grupos de despesas e do excesso de arrecadação, indicados
respectivamente nos Anexos H e IH deste decreto, no montante
especificado.

Art. 3 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Q

Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados naDO de 26.12.1996, pãgs. 28574128576.

(214) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
no valor de R$ 26.786.898,00, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1Q da Lei n" 9.418, de 24 de dezembro de
1996,
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DECRETA:
Art. 1" Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor
de R$ 26.786.898,00 (vinte e seis milhões, setecentos e oitenta e seis
mil, oitocentos e noventa e oito reais), para atender às programações
indicadas no Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da incorporação de superávit financeiro apurado
no Balanço Patrimonial do exercício de 1995.
Art. 3" Em decorrência do disposto nos arts. 1" e 2", ficam
alteradas as receitas das diversas unidades orçamentarias, na forma
indicada no Anexo II deste decreto, nos montantes epecificados.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 26.12.1996, págs. 28576/28587.

(215) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Autoriza a Universidade Federal do Rio
de Janeiro a alienar o imóvel que menciona,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 1" do art. 1" Lei n" 6.120, de 15 de outubro de 1974,
DECRETA:
Art. 1" Fica a Universidade Federal do Rio de Janeiro autorizada a alienar o imóvel de sua propriedade, situado à Avenida Chile n?
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300, no Município do Rio de Janeiro: terreno com área de 8.550,OOm2
(oito mil, quinhentos e cinqüenta metros quadrados), medindo
95,OOm (noventa e cinco metros) de frente para à Avenida Chile,
medindo 95,00 (noventa e cinco metros) na linha dos fundos, 90,00
(noventa metros, de extensão por ambos os lados, confrontando com
terrenos de propriedade do antigo Estado da Guanabara, denominado
Lote B-3, do plano de urbanização n Q 8.350, da Esplanada de Santo
Antônio, Registro fl. 70 do Livro 3-BN, sob o nQ 37.314, do 13Q Ofício,
atualmente, 7Q Ofício do Registro de Imóveis, Livro 1542, às fls. 6,
verso.
Art. 2Q A alienação de que trata o artigo anterior será feita
mediante licitação, obedecidas as disposições contidas na Lei n Q 8.666,
de 21 de junho de 1993, e as determinações do art. 4Q da Lei n Q 6.120,
de 15 de outubro de 1974.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108Q
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

(216) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Fazenda, do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor global
de R$ 110.820.935,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 1Q da Lei n Q 9.420, de 24 de dezembro de
1996,
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DECRETA:

Art. 1" Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União (Lei n" 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do
Ministério da Fazenda, do Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo, e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor global de R$ 110.820.935,00 (cento
e dez milhões, oitocentos e vinte mil, novecentos e trinta e cinco reais),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão:

I - do cancelamento parcial de dotações no valor de
R$ 43.464.622,00 (quarenta e três milhões, quatrocentos e sessenta
e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais), na forma do Anexo 11
deste decreto;
II - do cancelamento parcial da Reserva de Contingência no
valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), conforme indicado
no Anexo 11 deste decreto;

111 - do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados no valor de R$ 25.363.084,00 (vinte e cinco milhões, trezentos
e sessenta e três mil, oitenta e quatro reais);
IV - da incorporação de saldos de exercícios anteriores no
valor de R$ 36.993.229,00 (trinta e seis milhões, novecentos e noventa
e três mil, duzentos e vinte e nove reais).

Art. 3" Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam
alteradas as receitas dos Fundos e das Entidades da Administração
indireta, em conformidade com os Anexos 111 e IV deste decreto.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1996, págs. 28660/28666.
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(217) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996
Homologa a demarcação administrativa
da Terra Indígena Arara do Rio Branco,
localizada no Município de Aripuanã, Estado de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art.
19, § 1', da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5º do
Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996,
DECRETA:

Art. 1" Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da terra indigena à
posse permanente do grupo indígena Arara, a seguir descrita:
a Terra Indígena denominada Arara do Rio Branco, com superfície de 114.842,4748 ha (cento e quatorze mil, oitocentos e quarenta
e dois hectares, quarenta e sete ares e quarenta e oito centiares) e
perímetro de 196.532,54 metros (centos e noventa e seis mil, quinhentos e trinta e dois metros e cinqüenta e quatro centímetros), situada
no município de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, que se circunscreve nos seguintes limites: Norte: partindo do Marco SAT-1134, de
coordenadas geográficas 09'39'18,88" S e 59'45'20,80" WGr., localizado próximo à cabeceira do Igarapé do Caniço; daí, segue pelo citado
igarapé, no sentido montante, numa distância de 62.909,21 metros
até o Marco SAT-1135, de coordenadas geográficas 09'33'09,42" S e
59'28'29,09" WGr., localizado na confluência do Igarapé do Caniço
com o Rio Aripuanã; Leste: do marco antes descrito, segue pelo Rio
Aripuanã, a montante, numa distância de 32.911,64 metros até o
Marco ME-36, de coordenadas geográficas 09'46'38,3" S e 59º 23'51,2"
WGr., localizado na sua confluência com o Rio Branco; Sul: do marco
antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute de 248'23'49"
e distância de 1.334,88 metros até o Marco SAT-1131, de coordenadas
geográficas 09'46'53,97" Se 59'24'32" WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute de 222'29'16" e distância de 285,37 metros até o
Marco ME-1, de coordenadas geográficas 09°47'00,77" S e
59'24'38,37" WGr.; daí, segue com o azimute de 222'29'55" e distância
de 1.546,52 metros até o Marco ME-2, de coordenadas geográficas
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09'47'37,62" S e 59'25'12,91" WGr.; daí, segue com o azimute de
222'29'02" e distância de 2.021,37 metros até o Marco ME-3, de
coordenadas geográficas 09'48'25,80" S e 59'25'58,04" WGr.; daí,
segue com azimute de 222'30'00" e distância de 1.974,67 metros
até o Marco ME-4, de coordenadas geográficas 09'49'12,84" S e
59'26'42,14" WGr.; daí, segue com azimute de 222'29'57" e distância de 2.006,33 metros até o Marco ME-5, de coordenadas
geográficas 09'50'00,64" S e 59'27'26,95" WGr.; daí, segue com azimute de 222'30'25" e distância de 2.008,10 metros até o Marco ME-6,
de coordenadas geográficas 09'50'48,48" S e 59'28'11,82" WGr.; daí,
segue com azimute de 222'30'06" e distância de 2.026,14 metros até
o Marco ME-7, de coordenadas geográficas 09'51'36,75" S e
59'28'57,08" WGr.; daí, segue com azimute de 222'30'03" e distância
de 1.940,49 metros até o Marco ME-8, de coordenadas geográficas
09'52'22,97" S e 59'29'40,44" WGr.; daí, segue com azimute de
222'30'40" e distância de 2.040,98 metros até o Marco ME-9, de
coordenadas geográficas 09'53'11,58" S e 59'30'26,05" WGr.; daí, segue
com azimute de 222'40'38" e distância de 1.966,64 metros até o Marco
ME-lO, de coordenadas geográficas 09'53'58,28" S e 59'31'10,14"
WGr.; daí, segue com azimute de 222'40'19" e distância de 1.901,49
metros até o Marco ME-lI, de coordenadas geográficas 09'54'43,44"
Se 59'31'52,77" WGr.; daí, segue com azimute de 222'40'18" e distância de 2.168,82 metros até o Marco ME-12, de coordenadas geográficas
de 09'55'34,95" S e 59'32'41,40" WGr.; daí, segue com azimute de
222'41'07" e distância de 1.912,23 metros até o Marco ME-13, de
coordenadas geográficas 09'56'20,35" S e 59'33'24,29" WGr.; daí,
segue com azimute de 222'40'34" e distância de 2.189,26 metros
até o Marco ME-14, de coordenadas geográficas 09'57'12,34" S e
59'34'13,38" WGr.; daí, segue com azimute de 222'42'22" e distância
de 1.842,71 metros até o Marco SAT-M15, de coordenadas geográficas
09'57'56,07 S e 59'34'54,74" WGr.; daí, segue com azimute de
222'35'20" e distância de 1.990,81 metros até o Marco ME-16, de
coordenadas geográficas 09'58'43,40" S e 59'35'39,32" WGr.; daí,
segue com azimute de 222'35'40" e distância de 2.006,04 metros até
o Marco ME-17, de coordenadas geográficas de 09'59'31,09" S e
59'36'24,25" WGr.; daí, segue com azimute de 222'36'26" e distância
de 948,58 metros até O Marco SAT-1136, de coordenadas geográficas
09'59'53,64" S e 59'36'45,50" WGr., localizado na margem direita do
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Rio Branco; daí, segue pelo Rio Branco, no sentido jusante, numa
distância de 11.205,53 metros até o Ponto P-18, de coordenadas
geográficas 09'55'34" S e 59'37'22" WGr., localizado na confluência
com o Igarapé Taboca; daí, segue pelo citado igarapé no sentido
montante, numa distância de 26.644,81 metros até o Marco SAT1133, de coordenadas geográficas 09'54'48,06" S e 59'46'53,10" WGr.,
localizado na sua margem esquerda; Oeste: do marco antes descrito,
segue por uma linha reta com azimute de 357'35'26" e distância de
2.080,53 metros até o Marco ME-19, de coordenadas geográficas
09'53'40,43" S e 59'46'55,40" WGr.; daí, segue com azimute de
357'35'32" e distância de 1.946,40 metros até o Marco ME-20, de
coordenadas geográficas 09'52'37,17" S e 59'46'57,55" WGr.; daí,
segue com azimute de 357'36'04" e distância de 403,63 metros até
o Marco ME-20A, de coordenadas geográficas 09'52'24,05" S e
59'46'57,99" WGr.; daí, segue com azimute de 6'32'39" e distância
de 1.547,46 metros até o Marco ME-21, de coordenadas geográficas
09'51'34,10" S e 59'46'51,79" WGr.; daí, segue com azimute de
6'35'32" e distância de 1.904,81 metros até o Marco ME-22, de
coordenadas geográficas 09'50'32,61" S e 59'46'44,10" WGr.; daí,
segue com azimute de 6'35'52" e distância de 2.102,78 metros até
o Marco ME-23, de coordenadas geográficas 09'49'24,74" S e
59'46'35,61" WGr.; daí, segue com azimute de 6'35'40" e distância
de 1.933,87 metros até o Marco ME-24, de coordenadas geográficas
09'48'22,33" S e 59'46'27,81" WGr.; daí, segue com azimute de
6'35'24" e distância de 2.072,42 metros até o Marco ME-25, de
coordenadas geográficas 09'47'15,43" S e 59'46'19,46" WGr.; daí,
segue com azimute de 6'33'55" e distância de 2.145,02 metros até
o Marco ME-26, de coordenadas geográficas 09'46'06,19" S e
59'46'10,84" WGr.; daí, segue com azimute de 6'29'25" e distância
de 1.809,73 metros até o Marco ME-27, de coordenadas geográficas
09'45'07,77" S e 59'46'03,65" WGr.; daí, segue com azimute
6'29'04" e distância de 2.002,86 metros até o Marco ME-28, de
coordenadas geográficas 09'44'03,11" S e 59'45'55,70" WGr.; daí,
segue com azimute de 6'28'45" e distância de 2.314,35 metros até o
Marco ME-29, de coordenadas geográficas 09'42'48,39" S e
59'45'46,53" WGr.; daí, segue com azimute de 6'28'57" e distância de
1.762,01 metros até o Marco Me-30, de coordenadas geográficas
09'41' 51, S e 59'45'39,54" WGr.; daí, segue com azimute de 6'29'08"
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e distância de 1.998,97 metros até o Marco ME-31, de coordenadas
geográficas 09'40'46,96" S e 59'45'31,61" WGr.; daí, segue com azimute de 6'28'57" e distância de 1.909,41 metros até o Marco ME-32,
de coordenadas geográficas 09'39'45,31" S e 59'45'24,04" WGr.; daí,
segue com azimute de 6'28'50" e distância de 818,65 metros até o
Marco SAT-1l34, inicial da descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada refere-se às folhas SC 21-V-C-IV e SC 21-V-C-V, do
IBGE, escala 1:100.000, ano de 1988.
Art. 2Q Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1996; 175Q da Independência e 108º
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

(218) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996
Declara de utilidade pública a Associação dos Doentes Renais Crônicos e Transplantados de Mato Grosso do Sul, com sede
na Cidade de Campo Grande (MS), e outras
entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1Q da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e lº do
Decreto n'' 50.517, de 2 de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 1Q São declaradas de utilidade pública federal as seguintes
instituições:
I - Associação dos Doentes Renais Crônicos e Transplantados de Mato Grosso do Sul, com sede na Cidade de Campo Grande,
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Estado do Mato Grosso do Sul, portadora do CGC n' 03.487.709/000151 (Processo MJ n" 11.544/96-70);
II - Centro Assistencial Elgitha Brandão, com sede na Cidade
de São Luís, Estado do Maranhão, portador do CGC n?
86.970.803/0001-94 (Processo MJ n' 11.987/94-07);
III - Centro de Recuperação do Alcoólatra de Guaíra, com sede
na Cidade de Guaíra, Estado de São Paulo, portador do CGC n?
50.418.441/0001-86 (Processo MJ n' 22.587/94-82);
IV - Escola Maternal Annette Macedo, com sede na Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, portadora do CGC n" 76.713.023/0001-05
(Processo MJ n" 1.927/96-11);
V - Movimento pelos Direitos dos Deficientes Físicos, com
sede na Cidade de Suzana, Estado de São Paulo, portador do CGC n"
50.218.536/0001-56 (Processo MJ n" 13.256/94-24);
VI - Fundação Maçônica Manoel dos Santos, com sede na
Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n'
20.733.911/0001-35 (Processo MJ n' 24.001195-96).
Art. 2' As entidades de que trata este decreto ficam obrigadas
a apresentar ao Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada
ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período, ainda que não
tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 5' do Decreto
n' 50.517, de 2 de maio de 1961, e a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman
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(219) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996 (*)
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de
R$ 29.065.191,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
, de
de dezembro de
autorização contida no art. 1° da Lei nO
1996,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nO 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 29.065.191,00 (vinte
e nove milhões, sessenta e cinco mil, cento e noventa e um reais), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2° Os recursos necessários ao atendimento do disposto no
artigo anterior decorrerão:
I - do cancelamento parcial de dotações no valor de
R$I1.414.420,00 (onze milhões, quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte reais), conforme indicado no Anexo II deste decreto;
II - da incorporação de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 1995 no valor de R$ 16.095.486,00 (dezesseis
milhões, noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais);

III - do excesso de arrecadação de receitas diretamente arrecadadas no valor de R$ 8.941.801,00 (oito milhões, novecentos e
quarenta e um mil, oitocentos e um reais).
Art. 3° Em decorrência da abertura do presente crédito, ficam
alteradas as receitas da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste, da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e
(") Retificado no DO de 30.12.1996 (pág. 7471 desta obra).
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da Superintendência da Zona Franca de Manaus, conforme indicado
no Anexo lU deste decreto.
Art. 4" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1996, págs. 28667/28669.

(220) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
Fixa o número de dias para exibição de
obras cinematográficas brasileiras durante o
ano de 1997.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 29 da Lei n" 8.401, de 8 de janeiro de 1992,
DECRETA:
Art. 1" Fica fixado em 35 o número de dias nos quais as empresas proprietárias, locatárias ou arrendatárias de salas, espaços ou
locais de exibição pública comercial exibirão obras cinematográficas
brasileiras de longa-mstragam, no período de I" de janeiro a 31 de
dezembro de 1997.
Art. 2" As salas, espaços ou locais de exibição pública comercial
geminadas e pertencentes a uma mesma empresa deverão cumprir a
cota de tela, durante o período de I" de janeiro a 31 de dezembro de
1997, obedecendo à seguinte tabela:
Salas geminadas
Dias de obrigatoriedade

"g!l e 4i sala

5° e ()l! sala

21 dias

14 dias

Parágrafo único. As empresas proprietárias de conjunto de sete
ou mais salas geminadas deverão cumprir nestas salas, durante o
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período estipulado no caput deste artigo, a cota de tela de 21 dias em
cada sala.
Art. 3' O Ministro de Estado da Cultura baixará normas complementares para execução do disposto neste decreto.
Art. 4' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Weffort

(221) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1996
Dá nova redação ao art. 2!! do Decreto de
23 de dezembro de 1996, que abre ao Orçamento da Seguridade Social da União erédito suplementar no valor de R$11.000.000,OO,
em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 12 O art. 2' do Decreto de 23 de dezembro de 1996, que abre
ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei n' 9.275, de 9 de
maio de 1996), em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário dos
Esportes, crédito suplementar no valor de R$ 11.000.000,00 (onze
milhões de reais), passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação da Contribuição e Adicional Sobre a Receita de Concursos
de Prognósticos - Fonte 125.»
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Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1996; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
(222) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério dos Transportes, crédito

suplementar no valor de R$ 5.559.500,00,
para o reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:
Art. l' Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 9.275,
de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de R$ 5.559.500,00 (cinco milhões, quinhentos
e cinqüenta e nave mil e quinhentos reais), para atender à programação constante no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias,
conforme indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1966; 175' da Independência e 108'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1996, pág. 29039
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(223) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1996
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar 1W valor
de R$ 32.000.000,00, em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere O art. S4, inciso N, da Constituição, e tendo em vista a
autorização contida no art. 6', inciso I, alínea a, da Lei n' 9.275, de 9
de maio de 1996,
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da U nião
(Lei n' 9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério da
Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de
R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1996; 175' da Independência e lOS'
da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1996, pág. 29040.
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RETIFICAÇÕES

DECRETOS
DECRETO N° 2.032, DE 11 DE OUTUBRO DE 1996*
Aprova o Programa de Dispêndios Globais - (PDG) das empresas estatais federais
para 1997, e dá outras providências.

Retificação
Republicação dos Demonstrativos de Usos e Fontes das empresas
BB - Leasing S. A. - Arrendamento Mercantil e da BB - Leasing
Company Limited, por terem sido publicados com incorreções.
Anexo ao Decreto n" 2.032, de 11 de outubro de 1996
Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Coordenação e Controle das

Emoresas Estatais

Programa de Dispêndios Globais - (PDG)
Programa 1997
Demonstrativo de Usos e Fontes

Empresa: BB - I.easingCompany Limited

- BB - Leedínz
Usos

Valores em R$l,OO

Valor

Fontes

Dispêndio de Capital

Receita

Investimentos

Subsídios do Tesouro

Inversões Financeiras

Receita Operacional

(*) Publicado no DO de

Valor

8.448.418
8.448.418

14.10.1996 (v. Coleção das LeU.. Brasília, 188 (10, t. 2):5321,

out. 1996).
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Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Coordenação e Controle das
Emoresas Estatais

Programa de Dispêndios Globais - (PDG)
Programa 1997
Demonstrativo de Usos e Fontes

Empresa: BB -Leasing Company Límíted
-BB Leadína

Valores em R$ 1,00

-c-

Usos

Valor

Fontes

Valor

Rec. p/aumento do Patr. Liq.

Amortizações Principal
Operações Internas

Tesouro

Operações Externas

Participação no Capital

Operações Res. 63

Aux. Doações e
Subvenções

Demais Obrigações

Outros Rec. p/aumento PL

Outros Dísp. de Capital

Retorno de Opero de Crédito
35.781.534

Dispêndios Correntes

20.673.784 Tesouro-Receb. Credo Diversos

Pessoal e Encargos Sociais

Recurso de Emp. e Finane. LP

Loc. Equip. Proc. de Dados

Opero Credo Internas-Moeda
Opero Credo Externas

Serviços de Terceiros

596.359 Opero Resolução 63

Utilidades e Serviços

198.795 Demais Obrigações

Tributos e Enc. Parafiscais

37.272.431

Tesouro
FND

Juros e outros

19.878.630

Transferência PISlPasep
FMM

Operações Internas
Operações Externas
Operações Resolução 63

Depósitos à vista
19.878.630

Depósitos a prazo
Outras Obrigações

37.272.431

Depósitos
Outras Obrigações
Demais Disp. Correntes

Total dos Recursos
Outras Varo Patrimoniais

Total dos Díspendíos PDG

81.502.363

Varo Obrigo Emprest. C. Prazo
60.828.599)

20.673.784 Variação do Disponível

Aplic. Sujeitas Aprov. CMN
Total dos Usos

20.673.784 Total Líquido dos Recursos

20.673.784
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Anexo ao Decreto nº 2.032, de 11 de outubro de 1996
Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais

Programa de Dispêndios Globais - (PDG)
Programa 1997
Demonstrativo de Usos e Fontes

Empresa: BB- Leasing SA -AITendamento
Valores em R$ 1,00

Mercantil-BB-LAM

Usos
Dispêndios de Capital
Investimentos

Valor
1.109.995.112 Receita
320.000.000

Inversões Financeiras

AmortizaçãoPrincipal
Operações Internas

Valor
955.450.132

Subsídio do Tesouro
Receita Operacional

806.579.132

Receita Não-Operacional

148.871.000

789.995.112 Rec. p/aumento do Patr. Liq.
497.352.000

Tesouro
Participação no Capital

Operações Externas
Operações Res. 63

69.612.000

Demais Obrigações

223.031.112

Aux. Doações e
Subvenções
Outros Rec. p/aumento PL

Retornode Opero de Crédito

Outros Disp. de Capital
Dispêndios Correntes

Fontes

85.000.000

501.182.204 Tesouro-Receb. Credo Diversos

Pessoal e Encargos Sociais

1.659.336 Recursode Emp. e Financ. LP

Loc. Equip. Proc. de Dados

Oper. Credo Internas-Moeda

474.262.992

OperoCredo Externas
Serviços de Terceiros

1.181.432

Tributos e Enc. Parafiscais

Oper. Resolução 63
Demais Obrigações

Utilidades e Serviços

87.458.076

474.262.992
470.000.000

Tesouro

FND
Juros e outros

405.890.360

Transferência PIS/Pasep

FMM
Operações Internas
Operações Externas

69.470.400

Depósitos à vista

1.600.000

Depósitos a prazo

270.000.000

Outras Obrigações

200.000.000

Operações Resolução 63

21.999.960

Depósitos

70.000.000
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Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Coordenação e Controle das

Emoreeaa Estatais

Programa de Dispêndios Globais - (PDG)
Programa 1997
Demonstrativo de Usos e Fontes

Empresa: BB - LeasingSA -Arrendamento
Valores em R$ 1,00

Mercantil-BB-LAM

Usos
Outras Obrigações
Demais Disp. Correntes

Valor
Fontes
242.820.000 Total dos Recursos

4.993.000 Varo Obrigo Empreat. C.Prazo
Outras Varo Patrimoniais

Total dos Dispendios PDG

Valor
1.984.713.124

(373.535.992)

1.611.177.316 Variação do Disponível

184

Anlie. Suieitas Aorov. CMN

Total dos Usos

1.611.177.316 Total Líquido dos Recursos

1.611.177.316

DECRETO N" 2.070, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1996 (*)
Aprova a Estrutura Regimental do Ministério das Relações Exteriores e dá outras
providências.

Retificação
No Anexo li, página 23734, I' coluna,
onde se lê: «DlRETORlA-GERAL DE ASSUNTOS CONSULARES, JURÍDlCOS E DE ASS1STÊNClA A BRASILEIROS NO EXTERIOR»
leia-se: «DlREÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS CONSULARES,
JURÍDlCOS E DE ASSISTÊNClA A BRASILEIROS NO EXTERIOR»
(*) Publicado no DO de 14.11.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188 (11):6070,
nov.1996).
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DECRETO Nº 2.073, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1996 (*)
Dá nova redação ao Anexo II do Decreto
n' 2.048, de 29 de outubro de 1996, que aprova
a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos cargos em Comissão e Funções
Gratificadas do Ministério das Comunicações.

Retificação

Na página 23837, 2' coluna, na ementa, onde se lê:
... Decreto nº 2.048, de 29 de outubro de 1996,
leia-se:
... Decreto nº 2.048, de 29 de outubro de 1996, ...
(*) Publicado no DO de 18.11.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188 (11):6119,
nov.1996).

DECRETOS NÃO NUMERADOS

(59) DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1996 (*)
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos
Órgãos do Poder Executivo. crédito suplementar no valor gwbaldeR$109.651.063,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

Retificação

Republica·se parte dos Anexos I e II por terem saído incompletos.
Os anexos estão publicados no DO de 4.12.1996, pág, 25740.
Publicado no DO de 19.11.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188 (11):6224, novo
1996).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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(122) DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1996(*)
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$ 114.759.277,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

Retificação

Republicação do Anexo I, por ter saído com incorreção.
O anexo está publicado naDO de 24.12.1996, pág, 28278.
(*) Publicado no DO de 28.11.1996 (v. Coleção das Leis. Brasília, 188 (11):6295,
nov.1996).

(147) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 (*)
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Agricultura e doAbastecimeruo, crédito suplementar no valor de
R$ 65..684.978,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

Retificação

RepubIicação do Anexo I, por ter saído com incorreção.
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1996, págs, 29042.
(*) Publicado no DO de 23.12.1996 (pág. 7382 desta obra).
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(161) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 (*)
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União. crédito suplementar no valor
de R$ 1.524.764.645,00, em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social,
para reforço de dotações consignadas no vi-

gente orçamento.

Retificação
Republicação do Anexo I, por terem saído com incorreções.

o anexo está publicado no DO de 31.12.1996, pág. 29044.
C*) Publicado no DO 23.12.1996 (pâg. 7396 desta obra).

(186) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996 (*)
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor
de R$ 24.035.653,00, em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

Retificação
Republicação do Anexo I, por ter saído com incorreção.

o anexo está publicado no no de 31.12.1996, pág. 29041.
C*) Publicado no DO de 24.12.1996 (pág. 7421 desta obra).
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(203) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996 (*)
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Ciência e Tecnologia
e do Ministério dos Transportes, crédito espe-

ciol tW valor global de R$ 1.705.832,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

Retificação

Republicação do Anexo I, por ter saído com incorreção, na parte
relativa à suplementação do Fundo da Marinha Mercante.

o anexo está publicado no DO de 31.12.1996, pág. 29040.
(*1 Publicado no DO de 24.12.1996 (pág. 7438 desta obra).

(213) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996 (*)
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito espe-

cial no valor de R$ 56.497.418,00, para os
fins que especifica.

Retificação

Republicação dos Anexos I e IlI, por terem saído com incorreções,
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1996, págs.
29042/29044.
(*)

Publicsdo no DO de 26.12.1996 (pág. 7448 desta obra).
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(219) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996 (*)
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Planejamento e Orça.
menta. crédito suplementar no valor de R$
29.065.191,00, para reforço de dotações coesignadas no vigente orçamento.

Retificação

na fundamentação, onde se lê: «••• e tendo em vista a autorização
contida no art. 1° da Lei nO de de dezembro de 1996,»
leia-se: « ... e tendo em vista a autorização contida no art. 1° da
Lei nO 9.428, de 26 de dezembro de 1996,»
(*) Publicado no DO de 27.12.1996 (pág. 7458 desta obra).
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175 (parte) e 297 - 32 parte, todos da Gleba I, 26 Etapa do Loteamento
Praia Chata, folha A, conhecido por Fazenda União, situado no Município de Augustinópolis, Estado do Tocantins, e dá outras providências.
Publicado no DO de 3 de dezembro de 1996............................................

7235

Decreto de 2 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Itália,
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situado no Município de Buritis, Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências. Publicado no DO de 3 de dezembro de 1996.....................

Decreto de 2 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda Amorim I, constituído pelo Lote 0 2 73, Gleba 2, e lI! Etapa do Loteamento
Praia Chata, situado no Município de Buriti do Tocantins, Estado do
Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de dezembro
de 1996
(22) - Decreto de 2 de dezembro 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado Fazenda
Saudade, situado no Município de Teõfilo Otoni, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de dezembro de
1996

7236

(21) -

(23) -

(24) -

(25) -

(26) -

(27) -

Decreto de 3 de dezembro 1996 - Delega competência ao Ministro de
Estado da Justiça para aprovar ou indeferir alterações nos atos constitutivos que regem o funcionamento de sociedades civis estrangeiras.
Publicado no DO de 4 de dezembro de 1996
Decreto de 3 de dezembro 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no
valor de R$ 17.199.480,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 4 de dezembro de 1996...........
Decreto de 3 de dezembro 1996 - Altera o Decreto de 4 de outubro
de 1995, que declara de interesse social, para fins de reforma agrária,
os imóveis rurais denominados Fazenda Várzea da Cacimba e Jardim,
situados no Município de Independência, Estado do Ceará. Publicado
no DO de 4 de dezembro de 1996..............................................................
Decreto de 3 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social. para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Lufasi,
constituído pelo Lote n 2 A-7, originário da subdivisão do imóvelReserva,
parte daFazenda Perseverança, e Lotes nss 18 e 19 da Fazenda Marrecas,
da Gleba 2, situado no Município de Manneleiro, Estado do Paraná e
dá outras providências. Publicado no DO de 4 de dezembro de 1996....
Decreto de 3 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Terra Boa.
conhecido por Terra Boa/Fortaleza, situado no Município de Palmas.
Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de
dezembro de 1996

(28) -

Decreto de 3 de dezembro de 1996 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, imóvel rural denominado Fazenda Transoerde, situado no Município de Tapurah, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências. Publicado no DO de 4 de dezembro de 1996.........

(29) -

Decreto de 4 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor de
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7239

7240
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R$ 5.063.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 5 de dezembro de 1996

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

Decreto de 4 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, crédito suplementar no valor de R$ 2.500.000,00, para reforço
de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 5 de
dezembro de 1996
- Decreto de 4 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor de
R$ 568.488.000,00, em favor do Ministério da Saúde, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 5 de
dezembro de 1996
- Decreto de 4 de dezembro de 1996 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Centrais Elétricas de Goiás S.A. (Celg), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 5 de dezembro de 1996............................................
- Decreto de 4 de dezembro de 1996 - Declara de utilidade pública,
para fina de instituição de servidão administrativa, em favor de Furnas
- Centrais Elétricas S.A., a área de terra que menciona. Publicado no
DO de 5 de dezembro de 1996...................................................................
- Decreto de 4 de dezembro de 1996 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor de Furnas
- Centrais Elétricas S.A., a área de terra que menciona. Publicado no
DO de 5 de dezembro de 1996...................................................................
- Decreto de 4 de dezembro de 1996 - Outorga à Companhia de
Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro (Cerj) concessão para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica nos Estados do Rio
de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Publicado no DO de 5 de
dezembro de 1996
- Decreto de4 de dezembro de 1996 -Autoriza a Universidade Federal
do Rio Grande no Norte a alienar o domínio útil dos imóveis que
menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de dezembro
de 1996........................................................................................................
- Decreto de 4 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre a criação de Grupo
de Trabalho Interministerial com a flnalídade de estabelecer os procedimentos administrativos para o cumprimento do disposto no art. 68
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Publicado no DO
de 5 de dezembro de 1996
- Decreto de 4 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social, para
flns de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelas Fazendas
Califórnia / Califórnia I e Divisor N, situado no Município de Açailândia, Estado do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO
de 6 de dezembro de 1996
- Decreto de 5 de dezembro de 1996 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelas Fazenda

7246

(30) -
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Divisor n'! 1, Lote no:! 1, Gleba Perdidos e Fazenda Rosa Branca, Lote n!!
365-2, Gleba Treze, situado no Município de Açailândia, Estado do
Maranhão, e dá outras providências. Publicado naDO de 6 de dezembro

de 1996

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

Decreto de 5 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Taúba, constituído pelas propriedades Fazenda TaúbalNovalSanta RosalAlegria / União / Bandeirante, situado no Município de Açaílândia, Estado
do Maranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de
dezembro de 1996
- Decreto de 5 de dezembro de 1996 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Outeiro,
situado no Município de Turiaçu, Estado do Maranhão, e dá outras
providências. Publicado no no de 6 de dezembro de 1996.....................
- Decreto de 5 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Santa
Maria, situado no Município de Medina, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências. Publicado no DO de 6 de dezembro de 1996.........
- Decreto de 5 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Domingos João / Sítio Boa Esperança / Fazenda Boa Esperança, situado nos Municípios de
Iracema e Potiretama, Estado do Ceará, e dá outras providências.
Publicado no no de 6 de dezembro de 1996
- Decreto de 5 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural constituído pelas propriedades
São Luiz, Timbozinho e Flor da Serra, situado no Município de Atalaia,
Estado de Alagoas, e dá outras providências. Publicado no DO de 6 de
dezembro de 1996.......................................................................................
- Decreto de 5 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Atalaia/Fazenda J.B. / Fazenda Nova Esperança, conhecido por Fazenda
Rancho da Saudade, situado no Município de Cáceres, Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências. Publicado no no de 6 de dezembro

7261

(40) -

de 1996
Decreto de 5 de dezembro de 1996 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, em favor da Companhia Paulista de Força
e Luz (CPFL), e área de terra que menciona. Publicado no DO de 6 de
dezembro de 1996
(47) - Decreto de 5 de dezembro de 1996 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, em favor da Ligth - Serviços de Eletricidade S.A., a área de terra que menciona. Publicado no DO de 6 de
dezembro de 1996
(48) - Decreto de 5 de dezembro de 1996 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Com-
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panhia Paulista de Força e Luz (CPFL). a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 6 de dezembro de 1996............................................

7272

(49) -

Decreto de 6 de dezembro de 1996 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação total ou parcial, ou instituição de servidão
de passagem, em favor de Petróleo Brasileiro S,A. (Petrobrás), terrenos
que menciona. Publicado no DO de 9 de dezembro de 1996

7274

(50) -

Decreto de 6 de dezembro de 1996 - Declara de interesse socíal para
fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Decolores, situado do Município de Londrina, Estado do Paraná, e dá outras
providências. Publicado no DO de 9 de dezembro de 1996

7277

(51) -

Decreto de 6 de dezembro de 1996 -Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Pedra
Branca/Água Limpa, situado no Município de Guaraí, Estado do
Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de dezembro

de 1996........................................................................................................

7278

(52) -

Decreto de 6 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda São Bento
Il-Cn, Fazenda São Bento [[-B-3 e Fazenda Chapada lI-A, conhecido
por Fazenda Chapada/São Bento, situado nos Municípios de General
Carneiro e Palmas, Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no
de 9 de dezembro de 1996

7279

(53) -

Decreto de 6 de dezembro de 1996 -Declara de interesse social, para
fina de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por Fazenda Capituva, constituído pelos Lotes nss 1, 3, 2-A e 15 do Loteamento Pium Rio
do Côco, 102 Etapa, situado no Município de Pium, Estado do Tocantins,
e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de dezembro de 1996

7280

Decreto de 6 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fíns de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Real,
situado no Município de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, e
dá outras providências. Publicado no
de 9 de dezembro de 1996 ...

7281

no

(54) -

no

(55) -

(56) -

Decreto de 6 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Lote nº 1 (Parte) da
Fazenda Jaciretã, situado no Município de Renascença, Estado do
Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 9 de dezembro

de 1996........................................................................................................

7283

Decreto de 9 de dezembro de 1996 - Reconhece como de interesse do
Governo brasileiro a aquisição, por pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior, de ações sem direito a voto
de instituições financeiras com sede no País, de capital aberto, com
ações negociadas em Bolsas de Valores, e o lançamento, no exterior, de
programas de certificados de depósitos lastreados nessas ações. Publicado no DO de 10 de dezembro de 1996...............

7284

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7473-7501, dez. 1966

7482
(57) -

Decreto de 9 de dezembro de 1996 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação total ou parcial, ou instituição de servidão
de passagem, em favor da Petróleo Brasileiro S.A (Petrobrás), terrenos
que menciona. Publicado no DO de 10 de dezembro de 1996.................

7285

(58) -

Decreto de 9 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
suplementar no valor de R$ 14.000.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 10 de dezembro
de 1996

7289

Decreto de 10 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social.
para fíns de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
São José, constituído de uma gleba de terras rural, do loteamento
denominado Barra do Ribeirão Murieieal, composta de oito Lotes de
nss I, 2, 3, 4, 5, 6, 10 e 11, situado no Município de Aragominas, Estado
do Tocantins, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de
dezembro de 1996

7290

(59) -

(60) -

Decreto de 10 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Muricizal, constituído pelos Lotes de Terras nss 9 e 12, do loteamento
denominado Barra do Ribeirão Muricizal, situado no Município de
Aragominas, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado
no DO de 11 de dezembro de 1996
(61) - Decreto de 10 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Barreira Branca, constituído pelos Lotes de Terras n 2s 14 e 15, do
loteamento denominado Barra do Ribeirão Miricizal, situado no Município de Aragominas, Estado do Tocantins, e dá outras providências.
Publicado no DO de 11 de dezembro de 1996
(62) -

Decreto de 10 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Quinhão B,
destacado da Gleba Rio Vermelho ou Indianópolie, subdivisão da
Fazenda São José do Bom Retiro - Gleba n'}4, conhecido comoFazenda
Indian6polis Quinhiio B, situado no Município de Abelardo Luz, Estado
de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de
dezembro de 1996

Decreto de 10 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Gleba Juruena, situado no Município de Juruena, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências. Publicado no DO de 11 de dezembro de 1996.......
(64) - Decreto de 10 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, crédito suplementar no valor de R$ 1.029.462,00, em favor do
Ministério da Cultura, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 11 de dezembro de 1996.......................
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7292

7294

(63) -
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(6S) -

(66) -

(67) -

(68) -

(69) -

(70) -

(71) -

Decreto de 10 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 2.139.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 11 de dezembro de 1996

7297

Decreto de 10 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$13.000.000,OO, em favor do Ministério da Saúde, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 11 de
dezembro de 1996

7298

Decreto de 10 de dezembro de 1996 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor
de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo,
crédito suplementar no valor de R$ 1.573.765.892,00, para reforço de
dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado noDO de 11
de dezembro de 1996

7299

Decreto de 11 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o im6vel rural conhecido como Fortaleza
VI, no lugar denominado Fortaleza, encravado nas Datas Boa Esperança e Limoeiro situado no Município de Esperantina, Estado do Piauí, e
dá outras providências. Publicado no DO de 12 de dezembro de 1996.

7300

Decreto de 11 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fíns de reforma agrária, o im6vel rural denominado Fazenda Serra
Verde, situado no Município de João Câmara, Estado do Rio Grande do
Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de dezembro
de 1996........................................................................................................

7302

Decreto de 11 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor doMinistério doPlanejamento
e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 37.226.662,00, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no
DO de 12 de dezembro de 1996.................................................................

7303

Decreto de 11 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Fazenda,
crédito suplementar no valor de R$ 126.808.649,00, para reforço de
dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 12
de dezembro de 1996

7304

(72) -

Decreto de 11 de dezembro de 1996 - Restabelece otítulo de utilidade
pública federal da Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de JoinviIIe (SC). Publicado no DO de 12 de dezembro de 1996........................
(73) - Decreto de 11 de dezembro de 1996 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Cen-
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trais Elétricas do Norte do BrasilS.A. (Eletronorte), a área de terra que
menciona. Publicado no DO de 12 de dezembro de 1996........................

Decreto de 12 de dezembro de 1996 -Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal, do Tribunal de Contas da União e do Ministério
Público da União, crédito suplementar no valor global de
R$ 133.550.000,00 para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos. Publicado no DO de 13 de dezembro de 1996.....................
(75) - Decreto de 12 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial no montante de
R$ 992.550.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 13
de dezembro de 1996
(76) - Decreto de 12 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder
Judiciário, crédito suplementar no valor global de R$131.727.213,00,
para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 13 de dezembro de 1996
(77) - Decreto de 12 de dezembro de 1996 - Declara de utilidade pública a
Adiante - Associação de Incentivo ao Núcleo de Trabalhos Especiais,
com sede na Cidade de Osasco (SP), e outras entidades. Publicado no
DO de 13 de dezembro de 1996

7306

(74) -

(78) -

(79) -

(80) -

(81) -

(82) -

7308

7309

7310

7311

Decreto de 12 de dezembro de 1996 - Cria a Embaixada do Brasil
em Tbilissi, República da Geórgia. Publicado no DO de 13 de dezembro
de 1996

7313

Decreto de 16 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no
valor de R$ 329.106.382,00, em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado uo DO de 17 de dezembro de 1996

7313

Decreto de 16 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no
valor de R$ 17.906.126,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1996.........

7314

Decreto de 16 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Agricultura,
do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito suplementar no valor
de R$ 85.746.633,00, para os fina que especifica. Publicado no DO de
17 de dezembro de 1996.............................................................................

7315

Decreto de 16 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
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valor de R$ 19.100.000,00, para o reforço de dotação consignada no
vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1996.........
Decreto de 16 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor R$ 37.105.487,00,
em favor do Ministério da Saúde, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1996 ...
Decreto de 16 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
(84)
União, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$ 1.112.479,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de
1996
.

7316

(83) -

Decreto de 17 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fms de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda do
Salto, situado no Município de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro,
e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de dezembro de 1996
Decreto de 17 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social,
(86)
para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido como Fazenda
Santa Marina, constituído pelo Lote de Terras n" 23 do loteamento
denominado Barra do Ribeirão Muricizal, situado no Município de
Aragominas, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Publicado
no DO de 18 de dezembro de 1996
,
.
(87) - Decreto de 17 de dezembro de 1996 - Declara de utilidade pública o
Centro Projeto Axé de Defesa e proteção à Criança e ao Adolescente,
com sede na Cidade de Salvador (BA), e outras entidades. Publicado no
DO de 18 de dezembro de 1996
.
(88) - Decreto de 17 de dezembro de 1996 - Restabelece o título de utilidade
pública federal da Sociedade de Manutenção da Casa da Criança de São
Jerônimo (RS) e de outra entidade. Publicado no DO de 18 de dezembro
de 1996
.

7317

7318

(85) -

(89) _

Decreto de 17 de dezembro de 1996 _ Autoriza a Empresa Construotora Minera Paraguaya Sociedad Anonima (Ecomipa) a estabelecer
sucursal na República Federativa do Brasil, sob a denominação social
de Ecomipa S.A. do Brasil, e dá outras providências. Publicado no DO
de 18 de dezembro de 1996
.

7319

7320

7321

7323

7324

(90) -

Decreto de 17 de dezembro de 1996 - Transfere para a Fundação
Roberto Rabello de Comunicação Social a concessão outorgada à Rádio
Difusora Guanduense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Afonso Cláudio, Estado do Espírito
Santo. Publicado no DO de 18 de dezembro de 1996
.
(91) - Decreto de 17 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Ventura, situado no Município de Paranã, Estado do Tocantins, e dá
outras providências. Publicado no DO de 18 de dezembro de 1996 ......
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(92) -

Decreto de 17 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Santa Rita, situado no Município de Lago do Junco, Estado do Meranhão, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de dezembro de
1996
(93) - Decreto de 17 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fina de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda
Lageado, situado no Município de João Câmara, Estado do Rio Grande
do Norte, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de dezembro
de 1996
(94) - Decreto de 17 de dezembro de 1996 - Declara de interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Boa Fé,

situado no Município de Atalaia, Estado de Alagoas, e dá outras
providências. Publicado no DO de 18 de dezembro de 1996...................
(95) - Decreto de 18 de dezembro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Difusora Paraisense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São Sebastião do Paraíso, Estado de
Minas Gerais. Publicado no DO de 19 de dezembro de 1996..................
(96) - Decreto de 18 de dezembro de 1996 - Renova a concessão da Emissora Santuário Serafmense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Serafma Corrêa, Estado do
Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 19 de dezembro de 1996
(97) - Decreto de 18 de dezembro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Emissoras do Litoral Paulista Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Caraguatatuba, Estado de
São Paulo. Publicado no DO de 19 de dezembro de 1996.......................
(98) - Decreto de 18 de dezembro de 1996 - Renova a concessão da Sociedade Rádio Sinuelo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 19 de dezembro de 1996
(99) - Decreto de 18 de dezembro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Difusora Taubaté Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Taubaté, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 19 de dezembro de 1996
(100) - Decreto de 18 de dezembro de 1996 - Credencia a Universidade
para o desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, com sede
na Cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. Publicado
no DO de 19 de dezembro de 1996
(101) - Decreto de 18 de dezembro de 1996 - Declara de utilidade pública
a Fundação Cristiano Varella, com sede na Cidade de Muríaé, Estado
de Minas Gerais. Publicado no DO de 19 de dezembro de 1996.............
(102) - Decreto de 19 de dezembro de 1996 -Aprova o aumento do capital
social da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), e dá outras
providências. Publicado no DO de 20 de dezembro de 1996...................
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(103) - Decreto de 19 de dezembro de 1996 - Prorroga e autoriza o uso
compartilhado da concessão de que trata o Decreto 0 2 60.077, de 16 de
janeiro de 1967. Publicado no DO de 20 de dezembro de 1996..............
(104) - Decreto de 19 de dezembro de 1996 - Credencia a Universidade
Potiguar, com sede na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte.
Publicado naDO de 20 de dezembro de 1996..........................................
(105) - Decreto de 19 de dezembro de 1996 -Renova a concessão da Rádio
Educadora Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado
no DO de 20 de dezembro de 1996
(106) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, crédito suplementar no
valor de R$ 190.815.401,00 em favor do Ministério da Educação e
do Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996
(l07) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, crédito especial no valor de R$ 1.646,00, em favor do Ministério
da Educação e do Desporto, para os fms que especifica. Publicado no
DO de 23 de dezembro de 1996.................................................................
(108) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, crédito especial no valor de R$ 5.000.000,00, para os
fms que especifica. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996.........

7338

7341

7342

7343

7344

7345

(109) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Fazenda e de Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios - Governo do Distrito Federal
- recursos de supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial no
valor de R$ 3.359.048,00, para os fins que especifica. Publicado no DO
de 23 de dezembro de 1996

7346

(110) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor do Tribunal de Contas da
União, do Senado Federal e do Ministério Público da União, crédito
suplementar no valor global de R$ 7.585.850,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 23 de
dezembro de 1996

7347

(111) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder
Executivo, crédito suplementar no valor global de R$ 291.000.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 23 de dezembro de 1996

7348

(112) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor da Câmara dos Deputados,
crédito suplementar no valor de R$ 26.506.364,00, para reforço de
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dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 23
de dezembro de 1996
(113) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor
de R$ 7.750.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996.......................
(114) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas e do Ministério
da Marinha, crédito suplementar no valor global de R$ 23.073.685,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado

no DO de 23 de dezembro de 1996
(115) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério das Comunicações, crédito suplementar
no valor de R$ 89.394,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996.......................
(116) - Decreto de ·20 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas e do Ministério
da Marinha, crédito suplementar no valor total de R$ 19.715.000,00,
para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996
(117) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, crédito suplementar no valor de R$ 116.512,00, em favor da
Presidência da República, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996..................
(118) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar
no valor de R$ 517.002,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996 .........
(119) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério de Minas e
Energia, crédito suplementar no valor de R$18.ü50.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
23 de dezembro de 1996.............................................................................
(120) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor dos Ministérios do Exército e da Marinha, crédito
suplementar no valor global de R$ 13.855.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de
dezembro de 1996
;...................
(121) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no
valor de R$169.901,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996.......................
(122) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, crédito suplementar no valor de R$ 332.514,00, em favor do
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Ministério da Cultura, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996......................
(123) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no
valor global de R$ 56.298,00, para os fins que especifica. Publicado no
DO de 23 de dezembro de 1996.................................................................
(124) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no
valor de R$ 126.595.414,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996.........
(125) _ Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Justiça,
crédito suplementar no valor de R$ 50.098.030,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de
dezembro de 1996
(126) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Presidência da República e do Ministério das
Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de R$ 31.176.151,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 23 de dezembro de 1996
(127) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor da Câmara dos Deputados,
crédito suplementar no valor de R$ 1.723.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de
dezembro de 1996
(128) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Presidência da República, crédito especial no valor
de R$ 177.284.807,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de
23 de dezembro de 1996
(129) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 39.228,00, em favor do
Ministério da Cultura, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996......................
(130) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos da
União crédito suplementar no valor de R$ 1.892.114,00, em favor do
Ministério da Cultura, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996
(131) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito especial no valor de R$
10.610.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996
(132) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor global
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de R$ 19.226.647,OO,l'ara reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996.......................
<l33) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$ 6.570.532,00, para o reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996
(134) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 21.115.012,00, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de

1996

7367

7368

7369

(135) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial no valor de R$
13.596.639,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 23 de

dezembro de 1996.......................................................................................

7370

(136) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 214.690.947,00, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de

1996
(37) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 101.544,0, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO de 23 de dezembro de 1996..............................
(38) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$ 6.749.019,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de

1996

7371

7372

7373

(39) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$ 4.235.855,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de

1996
(140) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$
1.147.191,00, em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário dos
Esportes, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996..........................................

7374

7375

(41) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder
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Judiciário, crédito suplementar no valor global de R$ 11.659.416,00,
para reforço de dotações consignadas DOS vigentes orçamentos. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996...................................................

7376

(142) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no
valor de R$ 2.265.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996
.

7377

(143) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$16.789.829,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de
1996
.

7378

(144) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito especial
no valor de R$ 2.495.087,00, para os fins que especifica. Publicado no
DO de 23 de dezembro de 1996
.

7379

(145) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito especial no valor
de R$ 46.880.410,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de
23 de dezembro de 1996
.
(146) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$
251.465,00, em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 23 de dezembro de 1996
.
(147) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
crédito suplementar no valor de R$ 65.684.978,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO de 23 de
dezembro de 1996
.
Retificado no DO de 31 de dezembro de 1996
..
(148) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar
no valor de R$1O.196.295,OO, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996 .........
(149) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério Público da União, crédito suplementar
no valor de R$ 1.030.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996 .........
(150) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Declara de utilidade pública
a Associação de Amigos dos Enfermos da Casa Maria de Magdala, com
sede na Cidade de Niterói (RJ). Publicado no DO de 23 de dezembro de
1996
.
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(151) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Renova a concessão outorgada
à Sociedade Rádio Clube de Varginha Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na Cidade de Varginha, Estado
de Minas Gerais. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996
.
(152) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Renova a concessão da

Sociedade Rádio Clube de Varginha Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Varginha, Estado de
Minas Gerais. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996
.

7386

7387

(153) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Sociedade de Juiz de Fora 8.A. para explorar serviço de radiodifusão

sonora em onda média, na Cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996
.
(154) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Renova a concessão da
Radiodifusão Águas Claras Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Catuípe, Estado do Rio Grande
do Sul. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996
..
(155) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Transfere para a Fundação
Televisão e Rádio Cultura do Amazonas a concessão outorgada à
Superintendência de Televisão e Rádio Educativa do Amazonas, para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na Cidade de
Manaus, Estado do Amazonas. Publicado naDO de 23 de dezembro de
1996
.
(156) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Santa Rosa Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996
.
(157) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Renova a concessão da
Fundação Santa Luzia de Mossoró, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Mossoró, Estado do Rio
Grande do Norte. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996
..
(158) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Cultura de Taubaté Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Taubaté, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 23 de dezembro de 1996
.
(159) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Alto Taquari Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Estrela, Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996
.
(160) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Renova a concessão da Rádio
Difusora Caxiense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996
..
(161) - Decreto de 20 de dezembro de 1996-Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União crédito suplementar no valor de R$ 1.524.764.645,00,
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em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23
de dezembro de 1996
.
..
Retificado no DO de 31 de dezembro de 1996
(162) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor
de R$ 25.760.125,00, para reforço de dotação consignada no vigente
..
orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996
(163) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no
valor de R$ 5.307.064,00, .em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamen.
tos. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996
(164) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no
valor de R$ 101.133.693,00, em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
.
Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996
(165) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor dos Ministérios da Aeronáutica, do Exército e da
Marinha, crédito suplementar no valor global de R$ 8.971.026,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 23 de dezembro de 1996
.
(166) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito especial no valor
de R$ 4.434.640,00, para os fíns que especifica. Publicado no DO de 23
de dezembro de 1996
.
(167) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 12.663.273,00, para o reforço
de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de
23 de dezembro de 1996
.
(168) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor do Tribunal de Contas
da União, do Ministério da Justiça, do Ministério Público da
União e da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor
global de R$ 3.292.920,00, para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996 .....
(169) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de
R$ 19.618,485,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996
.
(170) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Aeronéu-
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(171)

(172)

(173)

(174)

(175)

(176)

tica, do Ministério do Exército, do Ministério da Marinha, do Ministério
da Agricultura e do Abastecimento e do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor global de R$ 102.047.500,00, para reforço de
dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 23
de dezembro de 1996..................................................................................
- Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União - recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de
R$ 936.501.633,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996.......................
- Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério Público da União. crédito suplementar
no valor de R$ 500.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996
- Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$
46.050.120,00, em favor do Ministério da Previdência e Assistência
Social, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996..........................................
- Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no
valor de R$ 11.750.000,00, para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996......
- Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 590.473,00. em favor do
Ministério da Cultura, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996.......................
- Decreto de 23 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
especial no valor de R$ 26.109.250,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de

1996
(177) - Decreto de 23 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Meio Ambiente. dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$1.691.275.00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 24 de dezembro de 1996
(178) - Decreto de 23 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Meio Ambiente. dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de
R$ 32,721.621,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996.......................
(179) - Decreto de 23 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de

7405

7406

7407

7408

7409

7410

7411

7412

7413

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 12, t. 2, p- 7473-7501, dez. 1996

7495

(180)

(181)

(182)

(183)

(184)

(185)

(186)

R$76.168.631,OO, em favor do Ministério da Saúde, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO da 24 de
dezembro de 1996
- Decreto de 23 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$11.00.000,OO, em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário dos
Esportes, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996..........................................
- Decreto de 23 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito especial no valor de R$ 785.000,00,
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, para os fins que
especifica. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996
- Decreto de 23 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no
valor de R$ 228.021.403,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996.........
- Decreto de 23 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito especial no valor de
R$ 1.306.252,00, em favor do Ministério da Saúde, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de
dezembro de 1996
- Decreto de 23 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 10.867.587,00, em favor do Ministério da Saúde, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de
dezembro de 1996
- Decreto de 23 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 11.300.000,00, em favor do Ministério da Saúde, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de
dezembro de 1996
- Decreto de 23 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 24.035.653,00, em favor do Ministério da Previdência e Assistência
Social, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996..........................................
Retificado no DO de 31 de dezembro de 1996..................................

(187) - Decreto de 23 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 45.620.947,00, em favor do Ministério da Previdência e Assistência
Social, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996..........................................
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(189)

(190)

(191)

(192)

(193)

(194)

(195)

(196)

(197)

Ministério da Cultur a, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado naDO de 24 de dezembro de 1996.......................
- Decreto de 23 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, crédito suplementar no valor de R$ 877.482,00, em favor do
Ministério da Cultura, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996.......................
- Decreto de 23 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Supremo Tribunal Federal, crédito suplementar no
valor de R$ 32.700.000,00, para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996.........
- Decreto de 23 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor da Câmara dos Deputados,
crédito suplementar no valor de R$ 6.600.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de
dezembro de 1996.......................................................................................
- Decreto de 23 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União em favor da Justiça do Trabalho e da
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito suplementar no
valor global de R$ 6.130.074,00, para reforço de dotações consignadas
nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996
- Decreto de 23 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, crédito especial no valor de R$ 2.177.578,00, para os
fins que especifica. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996..........
- Decreto de 23 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Supremo Tribunal Federal, crédito suplementar no
valor de R$ 2.400.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996
- Decreto de 23 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
suplementar no valor de R$ 452.311.328,00 e crédito especial no valor
de R$ 390.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado naDO de 24 de dezembro de 1996.......................
- Decreto de 23 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 16.787.548,00, em favor do Ministério da Saúde, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de
dezembro de 1996.......................................................................................
- Decreto de 23 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de R$
1. 755.045,00, em favor do Ministério da Cultura e do Gabinete do
Ministro Extraordinário dos Esportes, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de
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(198) - Decreto de 23 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 418.323,00, em favor do Ministério da Cultura, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de
dezembro de 1996
.
(199) ....... Decreto de 23 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Exército, crédito suplementar no valor
de R$ 33.170.201,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
.
orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996

7433

(200) - Decreto de 23 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito especial no valor de R$ 353.753,00,
em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, para reforço
de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 24
de dezembro de 1996
.
(201) - Decreto de 23 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito especial no valor de R$ 21.000,00, em favor do Ministério
da Educação e do Desporto, para os flns que especifica. Publicado no
DO de 24 de dezembro de 1996
..

7435

(202) - Decreto de 23 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 13.000.000,00, em favor do Ministério do Trabalho, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de
dezembro de 1996
.
(203) - Decreto de 23 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério
dos Transportes, crédito especial no valor global de R$ 1.705.832,00,
para o reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
.
no DO de 24 de dezembro de 1996
.
Retificado naDO de 31 de dezembro de 1996
(204) - Decreto de 24 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 323.791.632,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 26 de dezembro de 1996
.
(205) - Decreto de 24 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União em favor de diversos órgãos do Poder
Judiciário, crédito suplementar no valor global de R$ 25.327.977,00,
para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publi.
cado no DO de 26 de dezembro de 1996
(206) - Decreto de 24 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 182.286.342,00, para o reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26
de dezembro de 1996
.
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(207) - Decreto de 24 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de R$ 1.600.574,00, em favor do
Ministério da Educação e do Desporto, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no no de 26 de dezembro de
1996.............................................................................................................

7442

(208) - Decreto de 24 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$ 200.000,00, para o reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de dezembro de 1996.

7443

(209) - Decreto de 24 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 5.123.290,00, em favor do Ministério da Saúde, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de
dezembro de 1996
(210) - Decreto de 24 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 401.720.000,00 em favor do Ministério do Trabalhe, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de
dezembro de 1996
(211) - Decreto de 24 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento e do
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, crédito especial no
valor global de R$ 4.900.695,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de dezembro de 1996....
(212) - Decreto de 24 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União em favor do Ministério da Justiça, créditos adicionais no valor
global de R$ 9.572.310,00, para os fins que especifica. Publicado naDO
de 26 de dezembro de 1996
(213) - Decreto de 24 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União em favor do Ministério da Justiça, crédito especial no valor de
R$ 56.497.418,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 26
de dezembro de 1996
Retificado no DO de 31 de dezembro de 1996..................................
(214) - Decreto de 24 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 26.786.898,00, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 26 de dezembro de 1996
(215) - Decreto de 24 de dezembro de 1996 - Autoriza a Universidade
Federal do Rio de Janeiro a alienar o imóvel que menciona, e dá outras
providências. Publicado no DO de 26 de dezembro de 1996...................
(216) - Decreto de 26 de dezembro de 1996 - Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União em favor do Ministério da Fazenda,
do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e de Transferên-
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(217)

(218)

(219)

(220)

(221)

(222)

(223)

cías a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no
valor global de R$ 110.820.935,00, para reforço de dotações consignadas
no vigentes orçamentos. Publicado noDO de 27 de dezembro de 1996 ....
- Decreto de 26 de dezembro de 1996 - Homologa a demarcação
administrativa da Terra Indígena Arara do Rio Branco, localizada no
Município de Aripuanã, Estado de Mato Grosso. Publicado no DO de
27 de dezembro de 1996
.
- Decreto de 26 de dezembro de 1996 - Declara de utilidade pública
a Associação dos Doentes Renais Crônicos e Transplantados de Mato
Grosso do Sul, com sede na Cidade de Campo Grande (MS), e outras
entidades. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1996
.
- Decreto de 26 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
suplementar no valor de R$ 29.065.191,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado noDO de 27 de dezembro
de 1996
.
.
Retificado no DO de 30 de de dezembro de 1996
- Decreto de 27 de dezembro de 1996 - Fixa o número de dias para
exibição de obras cinematográficas brasileiras durante o ano de 1997.
.
Publicado no DO de 30 de dezembro de 1996
- Decreto de 30 de dezembro de 1996 - Dá nova redação ao art. 22 do
Decreto de 23 de dezembro de 1996, que abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 11.000.000,00, em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário
dos Esportes, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamen.
to. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1996
- Decreto de 30 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
valor de R$ 5.559.500,00, para o reforço de dotações consignadas no
.
vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1996
- Decreto de 30 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor de
R$ 32.000.000,00, em favor do Ministério da Previdência e Assistência
Social, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
.
Publicado naDO de 31 de dezembro de 1996
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RETIFICAÇÕES
DECRETOS
2.032 - Decreto de 11 de outubro de 1996 -Aprova o Programa de Dispêndios Globais (PDG) das empresas estatais federais para 1997, e dá
outras providências. Publicado no DO de 14 de outubro de 1996 e
retificado no DO de 17 de dezembro de 1996
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2.070 - Decreto de 13 de novembro de 1996 - Aprova a Estrutura Regimental do Ministério das Relações Exteriores e dá outras providências.
Publicado no DO de 14 de novembro de 1996 e retificado no DO de 30
de dezembro de 1996
2.073 - Decreto de 14 de novembro de 1996 - Dá nova redação ao Anexo 11
do Decreto ns 2.048, de 29 de outubro de 1996, que aprova a Estrutura
Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e
Funções Gratificadas do Ministério das Comunicações. Publicado no
DO de 18 de novembro de 1996 e retificado no DO de 17 de dezembro

de 1996

7466

7467

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(59) -

Decreto de 18 de novembro de 1996 -Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor de diversos 6rgãos do Poder
Executivo, crédito suplementar no valor global de R$ 109.651.063,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 19 de novembro de 1996 e retificado no DO de 4 de dezembro

de 1996
(122) - Decreto de 27 de novembro de 1996 -Abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$1l4.759.277,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 28 de
novembro de 1996 e retificado no DO de 24 de dezembro de 1996
(147) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
crédito suplementar no valor de R$ 65.684.978,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de
c.;
dezembro de 1996
Retificado noDO de 31 de dezembro de 1996..................................
(161) - Decreto de 20 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor de
R$ 1.524.764.645,00, em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996.....................................
Retificado no DO de 31 de dezembro de 1996..................................
(186) - Decreto de 23 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor de
R$ 24.035.635,00, em favor do Ministério da Previdência e Assistência
Social, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996
Retificado noDO de 31 de dezembro de 1996..................................
(203) - Decreto de 23 de dezembro de 1996 -Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério

7467

7468

7382
7468

7396
7469

7421
7469
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7501
dos Transportes, crédito especial no valor global de R$ 1.705.832,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado

no DO de 24 de dezembro de 1996
Retificado no DO de 31 de dezembro de 1996..................................
(213) - Decreto de 24 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito especial no valor de
R$ 56.497.418,00. para os fins que especifica. Publicado no DO de 26
de dezembro de 1996
Retificado no DO de 31 de dezembro de 1996..................................
(219) - Decreto de 26 de dezembro de 1996 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
suplementar no valor de R$ 29.065.191,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro

de 1996........................................................................................................
Retificado no DO de 30 de dezembro de 1996..................................

7438
7470

7478
7470

7458
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Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7473-7501, dez. 1966

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
AÇÕES
Aquisição; Pessoas físicas ou jurídicas residentes no exterior; Bolsa de
valores
(56)Decreto de 9 de dezembro de 1996.......................................................

7284

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO NO SETOR DE TURISMO

Promulgação;Brasil e Turquia
Decreto nº 2.097, de 17 de dezembro de 1996

7172

ADIANTE - ASSOCIAÇÃO DE INCENTNO AO NúCLEO DE TRABALHOS ESPECIAIS, OSASCO (SP)

Utilidade pública. declaração
(77) Decreto de 12 de dezembro de 1996.....................................................

7311

ADIDOS MILITARES
Representação diplomática no exterior; Adidos. Adjuntos. Auxiliares,
lotação
Decreto nº 2.098, de 18 de dezembro de 1996

7173

ADMINISTRAÇÃO PúBLICA

Cargoem comissão
Remanejamento. prorrogação de prazo;Decreton!! 1.998196, alteração
Decreto n' 2.105, de 24 de dezembro de 1996.....................................

7180
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7504
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS ENFERMOS DA CASA MARIA DE MAGDALA, NITERÓI (RJ)
Utilidade pública, declaração
(150) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7385

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA AUTISTA (AUMA), SÃO PAULO (SP)
Utilidade pública, declaração
(77) Decreto de 12 de dezembro de 1996

7311

ASSOCIAÇÃO DOS DOENTES RENAIS CRÔNICOS E TRANSPLANTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, CAMPO GRANDE (MS)
Utilidade pública. declaração
(218) Decreto de 26 de dezembro de 1996

7456

ASSOCIAÇÃO ERCEANA COMPOLARGUENSE, CAMPO LARGO (PR)
Utilidade pública, declaração
(77) Decreto de 12 de dezembro de 1996

7311

ATO INTERNACIONAL
Acordo sobre Cooperação no Setor de Turismo; Brasil e Turquia
Decreto nº 2.097, de 17 de dezembro de 1996.............................................

7172

Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdição Internacional em Matéria
Contratual
Decreto n!! 2.095, de 17 de dezembro de 1996 ....._.......................................

7167

AUMENTO DE CAPITAL
Aprovação; Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
(102) Decreto de 19 de dezembro de 1996...................................................

7337

B
BOA FÉ, ATALAIA (AL)
Interesse social, declaração
(94) Decreto de 17 de dezembro de 1996

7330

BOLSA DE VALORES
Ações, aquisição; Pessoas físicas ou jurídicas residentes no exterior
(56) Decreto de 9 de dezembro de 1996

7284
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7505

c
cÂMARA DOS DEPUTADOS
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(127) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(191) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................

7363
7426

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(142) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7377

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(74) Decreto de 12 de dezembro de 1996.....................................................
(112) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(168)Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7308
7349
7403

CARGO EM COMISSÃO

Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo, aprovação; Ministério
das Comunicações
Decreto nº 2.073, de 14 de novembro de 1996
Publicado no DO de 18 de novembro de 1996 e retificado no DO de 17 de
dezembro de 1996
Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado
Ministério da Ciência e Tecnologia
Decreto nº 2.106, de 24 de dezembro de 1996.....................................
Ministério da Fazenda
Decreto nº 2.086, de 2 de dezembro de 1996.......................................
Ministério da Justiça
Decreto n 2 2.094, de 11 de dezembro de 1996.....................................

7467

7180
7092
7166

Superintendência de Seguros Privados (Susep)
Decreto n 2 2.085, de 2 de dezembro de 1996...............................................

7089

Remanejamento, aprovação de prazo; Decreto n 21.547/95, alteração
Decreto nº 2.102, de 24 de dezembro de 1996............................................

7178

2

Remanejamento; prorrogação de prazo; Decreto n 1.820/96, alteração
Decreto nf!2.103, de 24 de dezembro de 1996

7178

Remanejamento, prorrogação de prazo, Decreto n!! 1.958/96, alteração
Decreto nº 2.104, de 24 de dezembro de 1996............................................

7179

Remanejamento, prorrogação de prazo; Decreto n!! 1.998196, alteração
Decreto nº 2.105, de 24 de dezembro de 1996

7180

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7506
CASA DA CRIANÇA DESIDÉRIO MlNETTO, MACATUBA (SP)
Utilidade pública, Declaração
(77) Decreto de 12 de dezembro de 1996

7311

CENTRAIS ELÉTRICAS DE GOIÁS (CELG)
Certidão administrativa; Imóvel
Jussara e Matrinchã (GO)
(32) Decreto de 4 de dezembro de 1996

7249

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. (ELETRONORTE)
Cervidão administrativa; Imóvel; Ponte Branca e Rondon6polis (MT)
(73) Decreto de 11 de dezembro de 1996

7306

CENTRO ASSISTENCIAL ELGITHA BRANDÃO, SÃO LUís (MA)
Utilidade pública, declaração
(218) Decreto de 26 de dezembrode 1996...................................................

7456

CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOÓLATRA DE GUAÍRA, GUAÍRA
(SP)
Utilidade pública, declaração
(218) Decreto de 26 de dezembro de 1996

7456

CENTRO DE TRABALHO SOCIAL E ATENDIMENTO AO IDOSO DE LONDRINA, LONDRINA (PR)
Utilidade pública, declaração
(77) Decreto de 12 de dezembro de 1996

7311

CENTRO ORGANIZADOR DO BEM-ESTAR DO MENOR (COBEM), MACEiÓ (AL)
Utilidade pública, declaração
(77) Decreto de 12 de dezembro de 1996

7311

CENTRO PROJETO AXÉ DE DEFESA E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE, SALVADOR (BA)
Utilidade pública, declaração
(87) Decreto de 17 de dezembro de 1996

7321

CINEMA
Obras cinematográficas brasileiras de 1997, exibição; Quantidade de
dias, fixação
(220) Decreto de 27 de dezembro de 1996

7459
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7507
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMíNIO (CBA)
Aproveitamento hidrelétrico; Concessão; Prorrogação de prazo e autorização de uso; Decreto ns 60.077/67. alteração

(103) Decreto de 19 de dezembro de 1996...................................................

7338

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(CERJ)
Produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, concessão
(35) Decreto de 4 de dezembro de 1996.......................................................

7253

COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO (CESP)
Aproveitamento hidrelétrico, concessão; Prorrogação de prazo e autorização de uso; Decreto n 2 60.077, alteração

(103) Decreto de 19 de dezembro de 1996...................................................

7338

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB)
Aumento de Capital, aprovação
(102) Decreto de 19 de dezembrode 1996...................................................

7337

COMPANHIA DOCAS FEDERAIS
Ministério dos Transportes; Convênios de descentralização; Prorrogação
de prazo; Unidades Federadas
Decreto n!J 2.088, de 4 de dezembro de 1996...............................................

7114

COMUNIDADE DA COLÔNIA NOVA, BAGÉ (RS)
Utilidade pública, declaração
(77) Decreto de 12 de dezembro de 1996.....................................................

7311

CONSELHO NACIONAL DE CI~NCIA E TECNOLOGIA (CCT)
Regimento Interno, aprovação
Decreto nf! 2.107, de 24 de dezembro de 1996

7189

CONVENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO N'
158 RELATIVA AO TÉRMINO DA RELAÇÃO DE TRABALHO POR
INICIATIVA DO EMPREGADOR
Brasil; Denúncia, Torna pública
Decreto nº 2.100, de 20 de dezembro de 1996

7202

CRECHE BERÇÁRIO DA AMIZADE NOVA FRIBURGO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(87) Decreto de 17 de dezembro de 1996.....................................................

7321
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7508
cRÉDITO ESPECIAL
Encargos Financeiros da União
(75) Decreto de 12 de dezembro de 1996
(135) Decreto de 20 de dezembro de 1996

Estado-Maior das Forças Armadas
(144) Decreto de 20 de dezembro de 1996
Justiça Eleitoral
(131) Decreto de 20 de dezembro de 1996

.
..

7309
7370

.

7379

.

7366

Ministério da Aeronáutica
(145) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(166) Decreto de 20 de dezembro de 1996

.
..

7380
7401

Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
(108) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(193) Decreto de 23 de dezembro de 1996

.
.

7345
7428

Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996
Retificado naDO de 31 de dezembro de 1996

.
.

7438
7470

Ministério da Educação e do Desporto
(l07) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(181) Decreto de 23 de dezembro de 1996
(201) Decreto de 23 de dezembro de 1996

..
.
.

7344
7416
7436

Ministério da Fazenda
(109) Decreto de 20 de dezembro de 1996

.

7346

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
(21l) Decreto de 24 de dezembro de 1996

..

7446

Ministério da Justiça
(213) Decreto de 24 de dezembro de 1996
Publicado no DO de 26 de dezembro de 1996
Retificado noDO de 31 de dezembro de 1996

.
..

7448
7470

.

7435

(183) Decreto de 23 de dezembro de 1996

..

7418

Ministério do Planejamento e Orçamento
(176) Decreto de 23 de dezembro de 1996
(211) Decreto de 24 de dezembro de 1996

..
.

7411
7446

Ministério dos Transportes
(203) Decreto de 23 de dezembro de 1996
Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996
Retificado naDO de 31 de dezembro de 1996

.
.

7438
7470

Ministério da Ciência e Tecnologia
(203) Decreto de 23 de dezembro de 1996

Ministério da Previdência e Assistência Social
(200) Decreto de 23 de dezembro de 1996
Ministério da Saúde
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7509
Presidência da República
(128) Decreto de 20 de dezembro de 1996.............................................
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
(109) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7363
.

7346

Câmara dos Deputados
(74) Decreto de 12 de dezembro de 1996.....................................................
(112) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(127) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(142) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(168) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(191) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................

7308
7349
7363
7377
7403
7426

Encargos Financeiros da União
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1996.........................................................
(137) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(171) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7417
7372
7406

CRÉDITO SUPLEMENTAR

Estado-Maior das Forças Armadas
(114) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(116) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7351
7352

Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes
(140) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(180) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................
(197) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................

7375
7415
7432

Gabinete do Minisitro Extraordinário dos Esportes; Decreto Não Numerado 180/12196, alteração
(221) Decreto de 30 de dezembro de 1996...................................................

7460

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
(192) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................

7427

Justiça do Trabalho
(113) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(162) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(192) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................

7350
7397
7427

Justiça Eleitoral
(29) Decreto de 4 de dezembro de 1996.......................................................

7446

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
(30) Decreto de 4 de dezembro de 1996.......................................................

7447

Ministério da Aeronáutica
(121) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(165) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(170) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7357
7400
7405
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7510
(174) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(182) Decreto de 23 de dezembro de 1996
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
(81) Decreto de 16 de dezembro de 1996
(147) Decreto de 20 de dezembro de 1996
Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996.............................................
Retificado noDO e 31 de dezembro de 1996.......................................
(170) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(84) Decreto de 16 de dezembro de 1996
Ministério da Ciência e Tecnologia
(24) Decreto de 3 de dezembro de 1996
(138) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(139) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(143) Decreto de 20 de dezembro de 1996
Ministério da Cultura
(64) Decreto de 10 de dezembro de 1996
(122) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(129) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(130) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(175) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(188) Decreto de 23 de dezembro de 1996
(189) Decreto de 23 de dezembro de 1996
(197) Decreto de 23 de dezembro de 1996
(198) Decreto de 23 de dezembro de 1996
Ministério da Educação e do Desporto
(79) Decreto de 16 de dezembro de 1996
(106) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(134) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(136) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(163) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(164) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(204) Decreto de 24 de dezembro de 1996
(207) Decreto de 24 de dezembro de 1996
(214) Decreto de 24 de dezembro de 1996
Ministério da Fazenda
(1) Decreto de 2 de dezembro de 1996..........................................................
(71) Decreto de 11 de dezembro de 1996
(124) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(132) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(216) Decreto de 26 de dezembrode 1996...................................................

7409
7417
7315
7382
7468
7405
7318

7240
7373
7374
7378
7296
7358
7364
7365
7410
7423
7424
7432
7433
7313
7343
7369
7371
7397
7399
7439
7442
7449

7215
7304
7360
7367
7451

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Ministério da Indústria, do Comércioe do Turismo
(132) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(216) Decreto de 26 de dezembro de 1996

7367
7451
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7511
Ministério da Justiça
(125) Decreto de 20 de dezembro de 1996........................................

7361

(168) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(170) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7403
7405

Ministério da Marinha
(114) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(116) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(120) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7351
7352
7356

(165) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(170) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7400
7405

Ministério da Previdência e Assistência Social

(4) Decreto de 2 de dezembro de 1996.........................................................
(146) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7218
7381

(161) Decreto de 20 de dezembro de 1996

Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996
Retificadono DO de 31 de dezembro de 1996....................................
(173) Decreto de 20 de dezembro de 1996
_..
(186) Decreto de 23 de dezembro de 1996
Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996............................................
Retificado no DO de 31 de dezembro de 1996....................................
(187) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................
(223) Decreto de 30 de dezembro de 1996...................................................

7396
7469

7408
7421
7469
7422
7462

Ministério da Saúde
(2) Decreto de 2 de dezembro de 1996.........................................................
(6) Decreto de 2 de dezembro de 1996
(31) Decreto de 4 de dezembro de 1996.......................................................

7216
7220
7214

(66) Decreto de 10 de dezembro de 1996.....................................................
(83) Decreto de 16 de dezembro de 1996.....................................................

7298
7217

(179) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................

7414

(184) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................
(185) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................
(196) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................

7419
7420
7431

Ministério das Comunicações

(115) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(209) Decreto de 24 de dezembco de 1996...................................................

7352
7444

Ministério das Relações Exteriores
(126) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7362

Ministério de Minas e Energia
(5) Decreto de 2 de dezembro de 1996.........................................................

7219

(118) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7354

(119) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7355

(148) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7383

Ministério do Exército

(120) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7356
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7512
(165) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(170) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(199) Decreto de 23 de dezembro de 1996

7400
7405
7434

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
(65) Decreto de 10 de dezembro de 1996
(177) Decreto de 23 de dezembro de 1996
(178) Decreto de 23 de dezembro de 1996

7297
7412
7413

Ministério do Planejamento e Orçamento
(58) Decreto de 9 de dezembro de 1996
(70) Decreto de 11 de dezembro de 1996
(219) Decreto de 26 de dezembro de 1996
Publicado no DO de 27 de dezembro de 1996.............................................
Retificado no DO de 30 de dezembro de 1996.....................................
Ministério do Trabalho
(7) Decreto de 2 de dezembro de 1996..........................................................
(202) Decreto de 23 de dezembro de 1996
(210) Decreto de 24 de dezembro de 1996...................................................
Ministério dos Transportes
(82) Decreto de 16 de dezembro de 1996
(122) Decreto de 27 de novembro de 1996
Publicado no DO de 28 de novembro de 1996 e
Retificado no DO de 24 de dezembro de 1996
.
(133) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(167) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(206) Decreto de 24 de dezembro de 1996
(208) Decreto de 24 de dezembro de 1996
(222) Decreto de 30 de dezembro de 1996
Ministério Público da União
(74) Decreto de 12 de dezembro de 1996
(110) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(149) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(168) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(172) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7289
7303
7458
7471
7221
7437
7445
7316

7368
7402
7441
7443
7459
7308
7347
7384
7403
7407

Órgãos do Poder Executivo
(59) Decreto de 18 de novembro de 1996
Publicado no DO de 19 de novembro de 1996 e
Retificado no DO de 4 de dezembro de 1996.......................................
(111) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7467
7348

Órgãos do Poder Judiciário
(76) Decreto de 12 de dezembro de 1996.....................................................
(141) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(205) Decreto de 24 de dezembro de 1996

7310
7376
7440
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7513
Órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo
(67) Decreto de 10 de dezembro de 1996..................................................

7299

Presidência da República
(80) Decreto de 16 de dezembro de 1996
o..
(117) Decreto de 20 de dezembro de 1996..................................................
(123) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(126) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7314
7353
7359
7362

Senado Federal
(74) Decreto de 12 de dezembro de 1996.....................................................
(110) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(169) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7308
7347
7404

Supremo Tribunal Federal
(190) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................
(194) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................

7425
7429

Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
(1) Decreto de 2 de dezembro de 1996.........................................................
(216) Decreto de 26 de dezembro de 1996...................................................

7215
7451

Tribunal de Contas da União
(74) Decreto de 12 de dezembro de 1996.....................................................
(110) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(168) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7308
7347
7403

CRÉDITOS ADICIONAIS
Ministério da Justiça
(212) Decreto de 24 de dezembro de 1996...................................................

7447

CRÉDITOS SUPLEMENTAR E ESPECIAL
Ministério do Planejamento e Orçamento
(195) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................

7429

D
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Ministério da Justiça; Funcionamento de sociedades civis estrangeiras
(23) Decreto de 3 de dezembro de 1996.......................................................

7240

DESAFIO JOVEM MONTE HOREBE, BALNEÃRIO CAMBORIÚ (SC)
Utilidade pública, declaração
(87) Decreto de 17 de dezembro de 1996.....................................................

7321

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7503·7560, dez. 1996

7514
DESAPROPRIAÇÃO
Imóvel
Estado do Rio Grande do Norte e Estado do Ceará
(57) Decreto de 9 de dezembro de 1996................................................
Fazenda Decolares, Londrina(PR)
(50) Decreto de 6 de dezembro de 1996................................................
Rio de Janeiro (RJ)
(47) Decreto de 5 de dezembrode 1996................................................
Imóvel;Reforma agrária
Boa Fé, Atalaia (AL)
(94) Decreto de 17 de dezembro de 1996..............................................

7285
7277
7271

7330

Designo, Miguel Alves (PI)
(8) Decreto de 2 de dezembro de 1996..........................................................

7222

Domingos João! Sítio Boa Esperança/Fazenda Boa Esperança. Iracema
e Potiretama (CE)
(43) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7266

Fazenda Amorim I, Buruti do Tocantins (TO)
(21) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7237

Fazenda Barreira Branca, Aragominas (TO)
(61) Decreto de 10 de dezembro de 1996

7292

Fazenda Capituva, Pium (TO)
(53) Decreto de 6 de dezembro de 1996

7280

Fazenda Chapada/São Bento, General Carneiroe Palmas (PR)
(52) Decreto de 6 de dezembro de 1996

7279

Fazenda ConjuntoRancho Nevada, Marcionílio Souza (BA)
(11) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7226

Fazenda do Salto, Barra Mansa (RJ)
(85) Decreto de 17 de dezembro de 1996

7319

Fazenda Inajã, Santana do Araguaia e Redenção(PA)
(10) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7224

Fazenda Indianópolis Quinhão B, Abelardo Luz (SC)
(62) Decreto de 10 de dezembro de 1996.....................................................

7294

Fazenda Itália, Buritis (MG)
(20) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7236

Fazenda -Iaciretã, Renascença (PR)
(55) Decreto de 6 de dezembro de 1996

7283

Fazenda Lageado, João Câmara (RN)
(93) Decreto de 17 de dezembro de 1996

7329

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7515
Fazenda Lufasi, Manneleiro (PR)
(26) Decreto de 3 de dezembro de 1996.......................................................

7242

Fazenda Mucuripe, Eldorado do Carajás (PA)
(14) Decreto de 2 de dezembro de 1996.......................................................

7229

Fazenda Muricizal, Aragominas (TO)
(60) Decreto de 10 de dezembro de 1996

7291

Fazenda Outeiro, 'I'uriaçu (MA)
(41) Decreto de 5 de dezembro de 1996.......................................................

7264

Fazenda Pedra Branca/Água Limpa. Guaraí (TO)
(51) Decreto de 6 de dezembro de 1996.......................................................

7278

Fazenda Ponta Grossa, Eldorado do Carajás (PA)
(13) Decreto de 2 de dezembro de 1996.......................................................

7228

Fazenda Rancho da Saudade, Cáceres (MT)
(45) Decreto de 5 de dezembro de 1996.......................................................

7268

Fazenda Real, Colinas do Tocantins (TO)
(54) Decreto de 6 de dezembro de 1996.......................................................

7281

Fazenda Rosa Branca, Açailândia (MA)
(39) Decreto de 5 de dezembro de 1996.......................................................

7261

Fazenda Santa Maria, Medina (MG)
(42) Decreto de 5 de dezembro de 1996........................................................

7265

Fazenda Santa Marina, Aragominas (TO)
(86) Decreto de 17 de dezembro de 1996.....................................................

7320

Fazenda Santa Rita, Lago do Junco (MA)
(92) Decreto de 17 de dezembro de 1996.....................................................

7328

Fazenda Santo Antonio, Presidente Olegário (MG)
(9) Decreto de 2 de dezembro de 1996.........................................................

7223

Fazenda São João, Novo Acordo (TO)
(18)Decreto de 2 de dezembro de 1996......................................................

7234

Fazenda São José, Aragominas (TO)
(59) Decreto de 10 de dezembro de 1996.....................................................

7290

Fazenda Saudade, TeófI10 Oloni (MG)
(22) Decreto de 2 de dezembro de 1996.......................................................

7236

Fazenda Serra Verde, João Câmara (RN)
(69) Decreto de 11 de dezembro de 1996.....................................................

7302

Fazenda Terra Boa, Palmas (PR)
(27) Decreto de 3 de dezembro de 1996.......................................................

7244

Fazenda Transverde, Tapurah (MT)
(28) Decreto de 3 de dezembro de 1996.......................................................

7245

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p, 7503-7560, dez. 1996

7516
Fazenda União, Augustin6polis (TO)
(19) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7335

Fazenda Várzea da Cacimba e Jardim, Independência (CE); Decreto Não
Numerado 13/95, alteração
(25) Decreto de 3 de dezembro de 1996

7241

Fazenda Ventura, Paranã (TO)
(91) Decreto de 17 de dezembro de 1996

7327

Fazendas Califórnia. Açailândia (MA)
(38) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7260

Fortaleza I1I, Esperantina (PI)
(15) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7230

Fortaleza VI, Esperantina (PI)
(68) Decreto de 11 de dezembro de 1996

7300

Gleba Juruena, Juruena (MT)
(63) Decreto de 10 de dezembro de 1996

7295

Mundo Novo, Miracema do Tocantins (TO)
(16) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7231

São José I e Il, Pureza (RN),
(12) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7227

São Luiz!I'imbozinholFlor da Serra, Atalaia (AL)
(44) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7267

Taúba, Açailândia (MA)
(40) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7262

Xique-Xique, Monsenhor Tabosa (CE)
(17) Decreto de 2 de dezembro de 1996

,....................

7233

Imóvel; Utilidade pública

Elias Fauto (SP)
(46) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7270

Estado do Amazonas
(49) Decreto de 6 de dezembro de 1996

7274

DESIGNO, MIGUEL ALVES (PI)
Interesse social, declaração
(8) Decreto de 2 de dezembro de 1996..........................................................

7222

DOMINGOS JOÃO/ SíTIO BOA ESPERANÇAIFAZENDA BOA ESPERANÇA, IRACEMA E POTIRETAMA (CE)
Interesse social, declaração
(43) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7266

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7517

E
ECOMIPA SA DO BRASIL ver EMPRESA ESTRANGEIRA
EMBAIXADA DO BRASIL

Criação;Tbilissi, República da Geórgia

(78)Decreto de 12 de dezembro de 1996.....................................................

7313

EMISSORA SANTUÁRIO SERAFINENSE LTDA., SERAFINA CORRI1:A
(RS)

Radiodifusão;serviço, concessão-renovação
(96) Decreto de 18 de dezembro de 1996.....................................................

7332

EMPRESA CONSTRUCTORAMINERAPARAGUAYA SOCIEDAD ANONJMA (ECOMIPA SA DO BRASIL)

Instalação, autorização
(89) Decreto de 17 de dezembrode 1996.....................................................

7324

EMPRESA ESTRANGEIRA

Instalação, autorização
Empresa Constructora Minera Paraguaya Sociedad Anonima (Ecomipa
SA do Brasil)
(89) Decreto de 17 de dezembro de 1996.....................................................

7324

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO

Orçamento Fiscal; Crédito especial
(75) Decreto de 12 de dezembro de 1996.....................................................
(135)Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
Orçamento Fiscal, Crédito suplementar
(S)Decreto de 2 de dezembrode 1996.........................................................
(137) Decreto de 20 de dezembrode 1996...................................................
(171) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7309
7370
7217
7372

7406

ENERGIA ELI1:TR1CA

Aproveitamento, concessão;Companhia Energética de São Paulo (Cesp);
Companhia Brasileira de Alumínio (CBA); Decreto n'" 60.077/67, alteração
(103) Decreto de 19 de dezembro de 1996...................................................

7338

Companhia de Eletricidade doEstado doRiode Janeiro (Cerj); Produção,
transmissão e distribuição, concessão
(35) Decreto de 4 de dezembro de 1996.......................................................

7253

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7518
ENTIDADE FECHADA DE PREVID1i:NCIA PRNADA
Regulamentação; Decreto n 2 81.240/78, alteração
Decreto n!! 2.111, de 26 de dezembrode 1996.............................................

7203

ESCOLA MATERNAL ANNETTE MACEDO, CURITIBA (PR)

Utilidade pública, declaração
(218) Decreto de 26 de dezembro de 1996

7453

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA
Regulamento, aprovação
Decreto n!! 2.090, de 9 de dezembro de 1996

;

·.....................

7144

ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS
Orçamento fiscal; Crédito especial
(144) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7379

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(114) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7351

Orçamentos da União; Crédito suplementar
(116) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7352

F
FAZENDA AMORIM I, BURITI DO TOCANTINS (TO)
Interesse social, declaração
(21) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7237

FAZENDA BARREIRA BRANCA, ARAGOMINAS (TO)
Interesse social, declaração
(61) Decreto de 10 de dezembro de 1996

7292

FAZENDA CAPITUVA, PIUM (TO)
Interesse social, declaração
(53) Decreto de 6 de dezembro de 1996

7280

FAZENDA CHAPADA/SÃO BENTO, GENERAL CARNEIRO E PALMAS
(PR)
Interesse social, declaração
(52) Decreto de 6 de dezembro de 1996

7279

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7519
FAZENDA CONJUNTO RANCHO NEVADA, MARCIONíLIO SOUZA(BA)
Interesse social, declaração

(11) Decreto de 2 de dezembro de 1996.......................................................

7226

FAZENDA DECOLORES, LONDRlNA(PR)
Interesse social. declaração

(50) Decreto de 6 de dezembro de 1996.......................................................

7277

FAZENDA DO SALTO, BARRA MANSA (RJ)
Interesse social, declaração

(85) Decreto de 17 de dezembro de 1996.....................................................

7319

FAZENDA lNAJA, SANTANA DO ARAGUAlA E REDENÇÃO (PA)
Interesse social, declaração

(10) Decreto de 2 de dezembro de 1996.......................................................

7224

FAZENDA INDIANÓPOLIS QUlNHÃo B, ABELARDO LUZ (SC)
Interesse social, declaração

(62) Decreto de 10 de dezembro de 1996.....................................................

7294

FAZENDA ITÁLIA, BURITIS (MG)
Interesse social, declaração

(20) Decreto de 2 de dezembro de 1996.......................................................

7236

FAZENDA JACIRETÃ, RENASCENÇA (PR)
Interesse social. declaração

(55) Decreto de 6 de dezembro de 1996

7283

FAZENDA LAGEADO, JOÃO cÃMARA (RN)
Interesse social, declaração

(93) Decreto de 1'1 de dezembro de 1996.....................................................

7329

FAZENDA LUFASI, MARMELEIRO (PR)
Interesse social. declaração
(26) Decreto de 3 de dezembro de 1996

7242

FAZENDA MUCURIPE, ELDORADO DO CARAJÁS (PA)
Interesse social. declaração
(14) Decreto de 2 de dezembrode 1996.......................................................

7229
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7520
FAZENDA MURIClZAL, ARAGOMINAS (TO)
Interesse social, declaração
(60) Decreto de 10 de dezembro de 1996

7291

FAZENDA OUTEIRO, TURIAÇU (MA)
Interesse social, declaração
(41) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7264

FAZENDA PEDRA BRANCA/ÁGUA LIMPA, GuARAí (TO)
Interesse social, declaração
(51) Decreto de 6 de dezembro de 1996

7278

FAZENDA PONTA GROSSA, ELDORADO DO CARAJÁS (PA)
Interesse social, declaração
(13) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7228

FAZENDA RANCHO DA SAUDADE, CÁCERES (MT)
Interesse social, declaração
(45) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7268

FAZENDA REAL, COLINAS DO TOCANTINS (TO)
Interesse social, declaração
(54) Decreto de 6 de dezembro de 1996

7281

FAZENDA ROSA BRANCA, AÇAlLÁNDIA (MA)
Interesse social, declaração
(39) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7261

FAZENDA SANTA MARIA, MEDINA (MG)
Interesse social, declaração
(42) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7265

FAZENDA SANTA MARINA, ARAGOMINAS (TO)
Interesse social, declaração
(86) Decrete de 17 de dezembro de 1996

7320

FAZENDA SANTA RITA, LAGO DO JUNCO (MA)
Interesse social, declaração
(92) Decreto de 17 de dezembro de 1996

7328
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7521
FAZENDA SANTOANTONIO, PRESIDENTE OLEGÁRIO (MG)
Interesse social, declaração
(9) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7223

FAZENDA SAUDADE, TEÓFlLO OTON! (MG)
Interesse social, declaração
(22) Decreto de 2 de dezembro de 1996

O"

7239

FAZENDASÃOJOÃO, NOVOACORDO (TO)
Interesse social, -declaração
(1B)Decreto de 2 de dezembro de 1996.......................................................

7234

FAZENDASÃO JOSÉ, ARAGOMINAS (TO)
Interesse social, declaração

(59) Decreto de 10 de dezembro de 1996.....................................................

7290

FAZENDASERRA VERDE,JOÃO cÃMARA (RN)
Interesse social, declaração

(69) Decreto de 11 de dezembro de 1996.....................................................

7302

FAZENDATERRA BOA,PALMAS (PR)
Interesse social, declaração

(27)Decreto de 3 de dezembro de 1996.......................................................

7244

FAZENDATRANSVERDE, TAPURAH (MT)
Interesse social, declaração

(28) Decreto de 3 de dezembro de 1996

7245

FAZENDAUNIÃo, AUGUSTINÓPOLIS (TO)
Interesse social, declaração
(19) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7235

FAZENDAVÁRZEA DACACIMBA E JARDIM, INDEPENDJ;:NCIA (CE)
Interesse social, declaração; Decreto Não Numerado 13/95, alteração
(25) Decreto de 3 de dezembro de 1996.......................................................

7241

FAZENDAVENTURA, PARANÃ (TO)
Interesse social, declaração

(91) Decreto de 17 de dezembro de 1996

,.......................

7327
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7522
FAZENDAS CALIFÓRNIA, AÇAILÂNDIA (MA)
Interesse social, declaração
(38) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7260

FORTALEZA m, ESPERANTINA (PI)
Interesse social, declaração
(15) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7230

FORTALEZA VI, ESPERANTINA (PI)
Interesse social, declaração
(68) Decreto de 11 de dezembro de 1996

7300

FUNÇÃO GRATIFICADA
Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo, aprovação; Ministério
das Comunicações
Decreto n Q 2.073. de 14 de novembro de 1996
Publicado no DO de 18 de novembro de 1996 e retificado no DO de 17 de
dezembro de 1996
Remanejamento; Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado
Ministério da Fazenda
Decreto nº 2.086, de 2 de dezembro de 1996
Superintendência de Seguros Privados (Susep)
Decreto nº 2.085, de 2 de dezembro de 1996.......................................
Remanejamento, prorrogação de prazo; Decreto n 2 1.547/95, alteração
Decreto n' 2.102, de 24 de dezembro de 1996.............................................

7467

7092

7989
7178

FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO PARA O INTERCÂMBIO INTERNACIONAL E INTERCULTURAL EM ARTE, BRASíLIA (DF)
Utilidade pública. declaração
(87) Decreto de 17 de dezembro de 1996

7321

.FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA, MURIAÉ (MG)
Utilidade pública, declaração
(101) Decreto de 18 de dezembro de 1996

7336

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES
Gmpo de Trabalho Interministerial (GPD, criação
(37) Decreto de 4 de dezembro de 1996

7258
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7523
FUNDAÇÃO MAÇÔNICA MANOELDOS SANTOS, UBERLÃNDIA (MG)
Utilidade pública, declaração
(218) Decreto de 26 de dezembro de 1996...................................................

7456

FUNDAÇÃO REDE AMAZÔNICA, MANAUS (AM)
Utilidade pública, declaração
(77) Decreto de 12 de dezembrode 1996.....................................................

7311

FUNDAÇÃO ROBERTO RABELLO DE COMUNlCAÇÃO SOCIAL, AFONSO
CLAUDlO(ES)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Rádio Difusora Guanduénae Ltda., Afonso Claúdio (ES)
(90) Decreto de 17 de dezembro de 1996.....................................................

7326

FUNDAÇÃO SANTALUZIADE MOSSORÓ, MOSSORÓ (RN)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(157) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7392

FUNDAÇÃO SIMONTONPARAFINS CULTURAIS, RlO DE JANEIRO (RJ)
Utilidade pública, declaração
(77) Decreto de 12 de dezembro de 1996.....................................................

7311

FUNDAÇÃO TELEVISÃOE RÁDlOCULTURA DOAMAZONAS, MANAUS
(AM)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Superintendência de
Televisão e Rádio Educativa do Amazonas
(l55) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7390

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO(FGTS)
Fundo de Participação dos Municípios, dívidas, amortização;Recursos,
dedução;Decreto nl! 894193, alteração
Decreto n!l2.109, de 26 de dezembro de 1996

7202

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICípIOS (FPM)
Recursos, dedução;Previdência Social; Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS); Decreto nl! 894/93, alteração
Decreto nl! 2.109, de 26 de dezembro de 1996

7202

FURNAS - CENTRAISELÉTRICASS. A.
Servidão administrativa; Imóvel
Angra dos Reis, Rio Claro, Piraí, Itaguaí e Nova Iguaçu (RJ)
(34) Decreto de 4 de dezembro de 1996

7251
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7524
FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S. A.

Piraí, Itaguaí e Nova Iguaçu (RJ)
(33) Decreto de 4 de dezembro de 1996

7250

G
GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS ESPORTES

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(140) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(180) Decreto de 23 de dezembro de 1996

7375
7415

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar; Decreto Não
Numerado 180/12196,alteração
(221) Decreto de 30 de dezembro de 1996

7460

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(197) Decreto de 23 de dezembro de 1996

7432

GLEBA JURUNA, JURUNA (MT)

Interesse social, declaração
(63) Decreto de 10 de dezembro de 1996

7295

GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL (GTI)

Criação
(37) Decreto de 4 de dezembro de 1996

,...................

7258

GRUPO EXECUTIVO PARA A REDUÇÃO DE ACIDENTES DE TRÃNSITO
(GERAT)

Criação
Decreto n!? 2.093, de 11 de dezembro de 1996..............................................

7164

I
IMÓVEL

Alienação, autorização; Universidade Federal do Rio de Janeiro
(215) Decreto de 24 de dezembro de 1996

7450

Alienação, autorização; Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(36) Decreto de 4 de dezembro de 1996

7257

Desapropriação; Utilidade pública
Elias Fausto (SP)
(46) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7270

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7525
Estado do Amazonas
(49) Decreto de 6 de dezembro de 1996

0'0

7274

Estado do Rio Grande do Norte e Estado do Ceará
(57) Decreto de 9 de dezembro de 1996.......................................................

7285

Rio de Janeiro (RJ)
(47) Decreto de 5 de dezembro de 1996.......................................................

7271

Interesse social; Reforma agrária
Boa Fé, Atalaia (AL)
(94)Decreto de 17 de dezembro de 1996....................................................

7330

Designo, Miguel Alves (PI)
(B)Decreto de 2 de dezembro de 1996.........................................................

7222

Domingos João! Sítio Boa EsperançaIFazenda Boa Esperança, Iracema
e Potirelama (CE)
(43) Decreto de 5 de dezembro de 1996.......................................................

7266

Fazenda Amorim I, Buriti do Tocantins (TO)
(21) Decreto de 2 de dezembro de 1996.......................................................

7236

Fazenda Barreira Branca, Aragominas (TO)

(61)Decreto de 10 de dezembro de 1996....................................................

7292

Fazenda Capituva, Pium (TO)
(53) Decreto de 6 de dezembro de 1996.......................................................

7280

Fazenda Chapada/São Bento, General Carneiro e Pahnas (PR)
(52) Decreto de 6 de dezembro de 1996.......................................................

7279

Fazenda Conjunto Rancho Nevada, Marcionílio Souza (BA)
(11) Decreto de 2 de dezembro de 1996.......................................................

7226

Fazenda Decolores, Londrina (PR)
(50) Decreto de 6 de dezembro de 1996.......................................................

7277

Fazenda do Salto, Barra Mansa (RJ)
(85) Decreto de 17 de dezembro de 1996.....................................................

7319

Fazenda Inajá, Santana do Araguaia e Redenção (PA)
(10) Decreto de 2 de dezembro de 1996.......................................................

7224

Fazenda Indian6polis Quinhão B, Abelardo Luz (SC)
(62) Decreto de 10 de dezembro de 1996.....................................................

7294

Fazenda Itália, Buritis (MG)
(20) Decreto de 2 de dezembro de 1996.......................................................

7236

Fazenda Jaciretã, Renascença (PR)
(55) Decreto de 6 de dezembro de 1996.......................................................

7283

Fazenda Lageado, João Câmara (RN)
(93) Decreto de 17 de dezembro de 1996.....................................................

7329

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, BrasiJia, v. 1BB, n. 12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7526
Fazenda Lufasi, Marmeleiro(PR)
(26) Decreto de 3 de dezembrode 1996

Fazenda Mucuripe, Eldoradodo Carajás (PA)
(14) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7242
,

7229

Fazenda Muricizal,Aragominas (TO)
(60) Decreto de 10 de dezembro de 1996

7291

Fazenda Outeiro, Turiaçu (MA)
(41) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7264

Fazenda Pedra Branca/Água Limpa, Guaraí (TO)
(51)Decreto de 6 de dezembro de 1996

7278

Fazenda Ponta Grossa, Eldoradodo Carajás(PA)
(13) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7228

Fazenda Rancho da Saudade, Cáceres (MT)
(45) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7268

Fazenda Real. Colinas do Tocantins (TO)
(54) Decreto de 6 de dezembro de 1996

7281

Fazenda Rosa Branca, Açailândia (MA)
(39) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7261

Fazenda Santa Maria, Medina (MG)
(42) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7265

Fazenda Santa Marina, Aragominas (TO)
(86) Decreto de 17 de dezembro de 1996

7320

Fazenda Santa Rita, Lago do Junco (MA)
(92) Decreto de 17 de dezembro de 1996

7328

Fazenda Santo Antonio, Presidente Olegário(MG)
(9) Decreto de 2 de dezembro de 1996..........................................................

7223

Fazenda São João, Novo Acordo (TO)
(18) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7234

Fazenda São José, Aragominas (TO)
(59) Decreto de 10 de dezembro de 1996

7290

Fazenda Saudade, 'I'eôfilo Otoni (MG)
(22) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7239

Fazenda Serra Verde, João Câmara (RN)
(69) Decreto de 11 de dezembro de 1996

7302

Fazenda Terra Boa, Palmas (PR)
(27) Decreto de 3 de dezembro de 1996

7244

Fazenda Transverde, Tapurah (MT)
(28) Decreto de 3 de dezembrode 1996

7245

ColoLeis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

V.

188, n. 12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7527
Fazenda União, Augustin6polis (TO)
(19) Decreto de 2 de dezembrode 1996.......................................................

7235

Fazenda Várzea da Cacimbae Jardim, Independência(CE); Decreto Não
Numerado 13/95, alteração
(25) Decreto de 3 de dezembrode 1996.......................................................

7241

Fazenda Ventura, Paranã (TO)
(91) Decreto de 17 de dezembrode 1996

7327

Fazendas Califórnia, Açailândia (MA)
(38) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7260

Fortaleza 111, Esperantina (FI)
(l5)Decreto de 2 de dezembrode 1996.......................................................

7230

Fortaleza VI, Esperantina (PI)
(58) Decreto de 11 de dezembro de 1996.....................................................

7300

Gleba Juruena, Juruena (0)
(63lDecreto de 10 de dezembro de 1996.....................................................

7295

MundoNovo, Miracema do Tocantins (TO)

(16)Decreto de 2 de dezembrode 1996.......................................................

7231

São José I e Il, Pnreza (RN)
(12) Decreto de 2 de dezembro de 1996.......................................................

7227

São Lniztrimbozinbol Flor da Serra, Atalaia (AL)
(44) Decreto de 5 de dezembro de 1996.......................................................

7267

Taúba, AçaiIândia (MA)
(40)Decreto de 5 de dezembrode 1996.......................................................

7262

Xique-Xique,MonsenhorTabosa (CE)
(17) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7233

Servidão administrativa; Utilidade pública
Angra dos Reis, Rio Claro, Piraí, Itaguaí e Nova Iguaçu (RJ)
(34) Decreto de 4 de dezembrode 1996.......................................................

7251

Jussara e Matrinchã (GO)
(32) Decreto de 4 de dezembrode 1996.......................................................

7249

Monte-More Elias Fausto (SP)
(48) Decreto de 5 de dezembrode 1996.......................................................

7242

Piraí, Itaguaí e Nova Iguaçu (RJ)
(33) Decreto de 4 de dezembro de 1996.......................................................

7250

Ponte Branca e Rondonópolis (MT)
de 11 de dezembrode 1996.....................................................

7306

(73) Decreto

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7528
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Alíquota, alteração
Decreto n'! 2.091, de 10 de dezembro de 1996.............................................

7161

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ver TABELA DE
INCIDÊ:NCIA DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÔRICO E ARTíSTICO NACIONAL

Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), criação
(37) Decreto de 4 de dezembro de 1996

7258

INSTITUTO JOÃO XXIII, JOÃO PESSOA (PBl

Utilidade pública, declaração
(87) Decreto de 17 de dezembro de 1996.....................................................

7321

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃOEREFORMAAGRÁRIA(INCRA)

Grupo de Trabalho Intenninisterial (GTI), criação
(37) Decreto de 4 de dezembro de 1996

7258

INTERESSE SOCIAL

Declaração
Boa Fé, Atalaia (ALl
(94) Decreto de 17 de dezembro de 1996

7330

Designo, Miguel Alves (PI)
(8) Decreto de 2 de dezembro de 1996.........................................................

7222

Domingos João/ Sítio Boa EsperançalFazenda Boa Esperança, Iracema
e Potiretama (CE)
(43) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7266

Fazenda Arnorim I, Buriti do Tocantins (TO)
(21) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7237

Fazenda Barreira Branca, Aragominas (TO)
(61) Decreto de 10 de dezembro de 1996.....................................................

7292

Fazenda Capituva, Pium (TO)
(53) Decreto de 6 de dezembro de 1996

7280

Fazenda Chapada/São Bento, General Carneiro e Palmas (PR)
(52) Decreto de 6 de dezembro de 1996

7279

Fazenda Conjunto Rancho Nevada, Marcionílio Souza (BA)
(11) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7226

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7529
Fazenda Decolares, Londrina (PR)
(50) Decreto de 6 de dezembro de 1996................................

Fazenda do Salto, Barra Mansa (RJ)
(85) Decreto de 17 de dezembro de 1996

7277
'.

7319

(10) Decreto de 2 de dezembro de 1996.......................................................

7224

Fazenda Indian6polis Quinhão B, Abelardo Luz (SC)
(62) Decreto de 10 de dezembro de 1996.....................................................

7294

Fazenda Itália, Burilis (MG)
(20) Decreto de 2 de dezembro de 1996

o..

7236

Fazenda Jaciretã, Renascença (PR)
(55) Decreto de 6 de dezembro de 1996.......................................................

7283

Fazenda Lageado, João Câmara (RN)
(93) Decreto de 17 de dezembro de 1996.....................................................

7329

Fazenda Lufasi, Marmeleiro (PR)
(26) Decreto de 3 de dezembro de 1996.......................................................

7242

Fazenda Mucuripe, Eldorado do Carajás (PA)
(14) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7229

Fazenda Muricizal, Aragominas (TO)
(60) Decreto de 10 de dezembro de 1996.....................................................

7291

Fazenda Outeiro, Turiaçu (MA)
(41) Decreto de 5 de dezembro de 1996.......................................................

7264

Fazenda Pedra Branca/Água Limpa, Guaraí (TO)
(51) Decreto de 6 de dezembro de 1996.......................................................

7278

Fazenda Ponta Grossa, Eldorado do Carajás (PA)
(13) Decreto de 2 de dezembro de 1996.......................................................

7228

Fazenda Rancho da Saudade, Cáceres (MT)
(45) Decreto de 5 de dezembro de 1996.......................................................

7268

Fazenda Real, Colinas do Tocantins (TO)
(54) Decreto de 6 de dezembro de 1996.......................................................

7281

Fazenda Rosa Branca, Açailândia (MA)
(39) Decreto de 5 de dezembro de 1996.......................................................

7261

Fazenda Santa Maria, Medina (MG)
(42) Decreto de 5 de dezembro de 1996.......................................................

7265

Fazenda Santa Marina, Aragominas (TO)
(86) Decreto de 17 de dezembro de 1996.....................................................

7320

Fazenda Santa Rita, Lago do Junco (MA)
(92) Decreto de 17 de dezembro de 1996.....................................................

7328

Fazenda Inajá, Santana do Araguaia e Redenção (PA)

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7530
Fazenda Santo Antonio, Presidente Olegário (MG)
(9) Decreto de 2 de dezembro de 1996..........................................................

7223

Fazenda São João, Novo Acordo (TO)
(18) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7234

Fazenda São José, Aragominas (TO)
(59) Decreto de 10 de dezembro de 1996

7290

Fazenda Saudade, Teõâlc Otoni (MG)
(22) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7239

Fazenda Serra Verde, João Câmara (RN)
(69) Decreto de 11 de dezembro de 1996

7302

Fazenda Terra Boa, Palmas (PR)
(27) Decreto de 3 de dezembro de 1996

7244

Fazenda Transverde, Tapurah (MT)
(28) Decreto de 3 de dezembro de 1996

7245

Fazenda União, Augustinópolis (TO)
(19) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7235

Fazenda Várzea da Cacimba e Jardim, Independência (CE); Decreto Não
Numerado 13/95, alteração
(25) Decreto de 3 de dezembro de 1996

7241

Fazenda Ventura, Paranã (TO)
(91) Decreto de 17 de dezembro de 1996

7327

Fazendas Califórnia, Açailândia (MA)
(38) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7260

Fortaleza Hl, Esperanlina (PI)
(15) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7230

Fortaleza VI, Esperanlina (PI)
(68) Decreto de 11 de dezembro de 1996

7300

Gleba Juruena, Juruena (MT)
(63) Decreto de 10 de dezembro de 1996

7295

Mundo Novo, Miracemado Tocantins (TO)
(16) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7231

São José I e Il, Pureza (RN)
(12) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7227

São LuiZiTimbozinhol Flor da Serra, Atalaia (AL)
(44) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7267

Taúba, Açailãndia (MA)
(40) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7262

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7531
Xique-Xique, Monsenhor Tabosa (CE)
(17) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7233

J
JUDICIÁRIO ver ÓRGÃO DO PODER JUDiCIÁRIO
JUSTiÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; CréditoSuplementar
(192) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................

7497

JUSTiÇA DO TRABALHO

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(113)Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(162)Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7350
7397

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; CréditoSuplementar
(192) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................

7497

JUSTiÇA ELEITORAL

OrçamentoFiscal; Créditoespecial

(131)Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7366

OrçamentoFiscal; Créditosuplementar
(29) Decreto de 4 de dezembro de 1996.......................................................

7246

L
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE MARíLIA, MARíLIA (SP)

Utilidadepública, declaração
(77)Decreto de 12 de dezembro de 1996.....................................................

73U

M
MENTA

Imposto de Importação,alíquota, alteração
Decretonº 2.091, de 10 de dezembro de 1996

7161

MERCOSUL

Imposto de Importação; Alíquota, alteração
Decreto nº 2.091, de 10 de dezembro de 1996

7161

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7532
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi)
Decreto n~ 2.092, de 10 de dezembro de 1996.............................................

7162

MILITAR ver SERVIÇO MILITAR
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMADO ESTADO

Cargo em comissão
Remanejamento, prorrogação de prazo; Decreto n21.820/96, alteração

Decreto n'12.103, de 24 de dezembro de 1996.....................................

7178

Remanejamento, prorrogação de prazo; Decreto nl! 1.958/96, alteração

Decreto n" 2.104, de 24 de dezembro de 1996
Remanejamento, prorrogação de prazo; Decreto n 2 1.998/96, altera-

7179

ção

Decreto n!!2.105, de 24 de dezembro de 1996

Cargo em comissão; Função gratificada; Remanejamento
Ministério da Fazenda
Decreto n'12.086, de 2 de dezembro de 1996
Superintendência de Seguros Privados (Susep)
Decreto n'12.085, de 2 de dezembro de 1996.......................................
Cargo em comissão; Função gratificada
Remanejamento, prorrogação de prazo; Decreto n 2 1.547/95, alteração
Decreto n Q 2.102, de 24 de dezembro de 1996

7180

7092
7089

7178

Cargo em comissão, remanejamento
Ministério da Ciência e Tecnologia
Decreto nº 2.106, de 24 de dezembro de 1996
Ministério da Justiça
Decreto n'12.094, de 11 de dezembro de 1996.....................................

7166

Orçamento Fiscal da União; Crédito suplementar
(30) Decreto de 4 de dezembro de 1996

7247

7180

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

Orçamento Fiscal; Crédito especial
(145) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(166) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7380
7401

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(121) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(165) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(182) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................

7357
7400
7417

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7533
Orçamentos da União; Crédito suplementar
(174) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7409

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(170) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7405

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA

Orçamento Fiscal; Crédito especial
(108) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(193) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................

7345
7428

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(174) Decreto de 20 de dezembro de 1996
Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996

7409

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(81) Decreto de 16 de dezembro de 1996.....................................................
(170) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7315
7405

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Cargo em comissão, remanejamento
Decreto n'l 2.106, de 24 de dezembro de 1996

7180

Orçamento Fiscal; Crédito especial
(203) Decreto de 23 de dezembro de 1996
Publicado no DO_de 24_dedezembro de 1996
retificado noDO de 31 de dezembro de 1996.....................................

7438
7470

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(24) Decreto de 3 de dezembro de 1996.......................................................
(84) Decreto de 16 de dezembro de 1996.....................................................
(138) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(139) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(143) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7240
7318
7373
7374
7378

MINISTÉRIO DA CULTURA

Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), criação
(37) Decreto de 4 de dezembro de 1996.......................................................

7258

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(198) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................

7433

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(64) Decreto de 10 de dezembro de 1996.....................................................
(122) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(129) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7296
7358
7364

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7534
(175) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(188) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................
(189) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................

7410
7423
7424

Orçamentos da União; Crédito suplementar
(130) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7365

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(197) Decreto de 23 de dezembro de 1996

7432

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

Orçamento da Seguridade Social;Créditoespecial
(181) Decreto de 23 de dezembro de 1996

7416

Orçamento Fiscal; Crédito especial
(107) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(201) Decreto de 23 de dezembro de 1996

7344
7436

OrçamentoFiscal; Créditosuplementar
(134) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(136) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(207) Decreto de 24 de dezembro de 1996

7369
7371
7442

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;Crédito suplementar
(79) Decreto de 16 de dezembro de 1996
(106) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(163) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(164) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(204) Decreto de 24 de dezembro de 1996
(214) Decreto de 24 de dezembro de 1996

7313
7343
7398
7399
7439
7449

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Cargo em comissão; Função gratificada;Remanejamento
Decreto nº 2.086, de 2 de dezembro de 1996...............................................

7092

Orçamento Fiscal; Crédito especial
(109) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7346

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(124) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(132) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7360
7367

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(1) Decreto de 2 de dezembro de 1996..........................................................
(71) Decreto de 11 de dezembro de 1996
(216) Decreto de 26 de dezembro de 1996...................................................

7215

7304
7451

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, BrasiJis, v. 18B, 0.12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7535
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

Orçamento Fiscal; Crédito especial
(211) Decretode 24 de dezembro de 1996...................................................

7446

Orçamentos Fiscal; Crédito suplementar
(132)Decretode 20 de dezembro de 1996...................................................

7367

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(216) Decreto de 26 de dezembro de 1996...................................................

7451

MINISTÉRIO DA JUSTiÇA

Cargoem comissão
Remanejamento, prorrogação de prazo;Decreton21.958/96, alteração

Decreto nf! 2.104, de 24 de dezembro de 1996.....................................

7179

Cargo em comissão, remanejamento
Decreto nf!2.094, de 11 de dezembro de 1996

7166

Delegação de Competência; Funcionamento de sociedades civis estrangeiras
(23)Decreto de 3 de dezembro de 1996

7240

Grnpode Trabalho Interministerial (GTI),criação
(37) Decreto de 4 de dezembro de 1996.......................................................

7258

Orçamento Fiscal; Crédito especial
(213) Decreto de 24 de dezembro de 1996
Publicado no DO de 26 de dezembro de 1996
Retificado no DO de 31 de dezembro de 1996....................................

7448
7470

Orçamento Fiscal; Créditos adicionais
(212) Decreto de 24 de dezembro de 1996...................................................

7447

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(125) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(168) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(170) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7361
7403
7405

MINISTÉRIO DA MARINHA
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar

(114)Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(120) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(165) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7351
7356
7400

Orçamentos da União; Crédito suplementar
(116)Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7352

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(170) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7405

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7536
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cargo em comissão; Função gratificada
Remanejamento, prorrogação de prazo; Decreto n 21.547/95, alteração
Decreto n~ 2.102, de 24 de dezembro de 1996.....................................

7178

Orçamento da Seguridade Social; Crédito especial
(200) Decreto de 23 de dezembro de 1996

7435

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(4) Decreto de 2 de dezembro de 1996..........................................................
(146) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(161) Decreto de 20 de dezembro de 1996
Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996.............................................
Retificado no DO de 31 de dezembro de 1996.....................................
(173) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(186) Decreto de 23 de dezembro de 1996
Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996.............................................
Retificado no DO de 31 de dezembro de 1996.....................................
(187) Decreto de 23 de dezembro de 1996
(223) Decreto de 30 de dezembro de 1996

7218
7381

7396
7469
7408
7421
7469
7462
7462

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Orçamento da Seguridade Social; Crédito especial
(183) Decreto de 23 de dezembro de 1996

7418

Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar
(2) Decreto de 2 de dezembro de 1996..........................................................
(6) Decreto de 2 de dezembro de 1996..........................................................
(31) Decreto de 4 de dezembro de 1996
(66) Decreto de 10 de dezembro de 1996
(83) Decreto de 16 de dezembro de 1996
(179) Decreto de 23 de dezembro de 1996
(184) Decreto de 23 de dezembro de 1996
(185) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................
(196) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................
(209) Decreto de 24 de dezembro de 1996...................................................

7216
7220
7248
7298
7317
7414
7419
7420
7431
7444

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Cargo em comissão; Função gratificada
Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo, aprovação
Decreto nº 2.073, de 14 de novembro de 1996
Publicado no DO de 18 de novembro de 1996 e retificado no DO de
17 de dezembro de 1996........................................................................

7467

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(115) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7352

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7537
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Estrutura Regimental, aprovação
Decreto nº 2.070, de 13 de novembro de 1996
Publicado no
de 14 de novembro de 1996 e retificado no DO de 30 de
dezembro de 1996

7466

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(126) Decreto de 20 de dezembrode 1996...................................................

7362

no

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Cargo em comissão
Remanejamento, prorrogação de prazo; Decreto nQ 1.820/96, alteração
Decreto nº 2.103, de 24 de dezembro de 1996

7178

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar

(118) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(148) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7354
7383

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(5) Decreto de 2 de dezembro de 1996
(119) Decreto de 2 de dezembro de 1996.....................................................

7219
7355

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(120) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(165) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(199) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................

7356
7400
7434

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(170) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7405

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HíDRICOS E DA
AMAZÕNIA LEGAL
Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), criação
(37) Decreto de 4 de dezembro de 1996.......................................................

7258

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar

(65) Decreto de 10 de dezembro de 1996.....................................................
(177) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................
(l78) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................

7297
7412
7413

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Orçamento Fiscal; Crédito especial
(176) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................
(211) Decreto de 24 de dezembro de 1996...................................................

7411
7446

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t, 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7538
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar

(58) Decreto de 9 de dezembro de 1996
(219) Decreto de 26 de dezembro de 1996
Publicado no DO de 27 de dezembro de 1996.............................................
Retificado no DO de 30 de dezembro de 1996.............................................

7289
7458
7471

Orçamento Fiscal; Créditos suplementar e especial

(195) Decreto de 23 de dezembro de 1996

7429

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(70) Decreto de

11 de dezembro de 1996

7303

MINISTÉRIO DO TRABALHO
Orçamento da Seguridade Social; Crédito suplementar

(202) Decreto de 23 de dezembro de 1996
(210) Decreto de 24 de dezembro de 1996
Orçamento Físcal; Crédito suplementar
(7) Decreto de 2 de dezembro de 1996..........................................................

7437
7445
7221

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Convênios de descentralização, prorrogação de prazo; Companhias Doeas Federais; Unidades Federadas
Decreto n!! 2.088, de 4 de dezembrode 1996...............................................

7114

Orçamento Fiscal; Crédito especial
(203) Decreto de 23 de dezembro de 1996

Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996.............................................
Retificado no DO de 31 de dezembro de 1996.............................................

7438
7470

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(82)

Decreto de 16 de dezembro de 1996

(133) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(208) Decreto de 24 de dezembro de 1996
(222) Decreto de 30 de dezembro de 1996

7316
7368
7443
7461

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(122) Decreto de 27 de novembro de 1996
Publicado no DO de 28 de novembro de 1996 e retificado no DO de 24 de

dezembro de 1996
(167) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(206) Decreto de 24 de dezembro de 1996

7468
7402
7441

MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DOS ESPORTES ver também GABINE·
TE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRlO DOS ESPORTES
MINISTÉRIO PúBLICO DA UNIÃo
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar

(149) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(172) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7384
7407

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t, 2, p. 7503·7560, dez. 1996

7539
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(74) Decreto de 12 de dezembro de 1996.....................................................
(110) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(168) Decreto de 20 de dezembrode 1996...................................................

7308

7347
7403

MOVIMENTO PELOS DIREITOS DOS DEFICIENTES FísICOS, SUZANO
(SP)
Utilidade pública, declaração
(87) Decreto de 17 de dezembro de 1996.....................................................
(218) Decreto de 26 de dezembro de 1996...................................................

7321
7456

MUNDO NOVO,MIRACEMA DO TOCANTINS (TO)
Interesse social, declaração
(16) Decreto de 2 de dezembro de 1996.......................................................

7231

o
OBRASOCIALIMACULADO CORAÇÃO DEMARIA, PORTOALEGRE(RS)
Utilidade pública, declaração
(87) Decreto de 17 de dezembro de 1996.....................................................

7321

OPERAÇÃO DE CRÉDITO ver OPERAÇÃO FINANCEIRA
ORÇAMENTO
Exercício de 1996; Receita e Despesa, compatibilização; Decreto n21.923/96.
alteração

Decreto nº 2.113, de 30 de dezembro de 1996
Exercício de 1996;Reoeitae Despesa,compatibilização; Decreton' 2.082196,
alteração
Decreto n' 2.112, de 27 de dezembro de 1996

7208

7207

ORÇAMENTO DASEGURIDADESOCUL
Crédito especial
Ministério da Educação e do Desporto
(181) Decreto de 23 de dezembro de 1996...........................................
Ministério da Previdência e Assistência Social
(200) Decreto de 23 de dezembro de 1996...........................................
Ministério da Saúde
(183) Decreto de 23 de dezembro de 1996...........................................
Crédito suplementar
Câmara dos Deputados
(127) Decreto de 20 de dezembro de 1996...........................................
(191) Decreto de 23 de dezembro de 1996...........................................

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188,

D. 1~,

7416
7435
7418

7363
7426

t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7540
Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes
(140) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(180) Decreto de 23 de dezembro de 1996
Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes; Decreto Não
Numerado 180/12196, alteração
(221) Decreto de 3D de dezembro de 1996

Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
(81) Decreto de 16 de dezembro de 1996..............................................
Ministério da Cultura
(198) Decreto de 23 de dezembro de·1996
Ministério da Educação e do Desporto
(79) Decreto de 16 de dezembro de 1996..............................................
(106) Decreto de 20 de dezembro de 1996...........................................
Ministério da Previdência e Assistência social
(4) Decreto de 2 de dezembro de 1996..................................................
(146) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(161) Decreto de 20 de dezembro de 1996
Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996.....................................
Retificado noDO de 31 de dezembro de 1996.............................
(173) Decreto de 20 de dezembro de 1996 ....~......................................
(186) Decreto de 23 de dezembro de 1996
Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996.....................................
Retificado no DO de 31 de dezembro de 1996.............................
(187) Decreto de 23 de dezembro de 1996
(223) Decreto de 30 de dezembro de 1996
Ministério da Saúde
(2) Decreto de 2 de dezembro de 1996..................................................
(6) Decreto de 2 de dezembro de 1996..................................................
(31) Decreto de 4 de dezembro de 1996................................................
(66) Decreto de 10 de dezembro de 1996..............................................
(83) Decreto de 16 de dezembro de 1996..............................................
(179) Decreto de 23 de dezembro de 1996
(184) Decreto de 23 de dezembro de 1996
(185) Decreto de 23 de dezembro de 1996
(196) Decreto de 23 de dezembro de 1996
(209) Decreto de 24 de dezembro de 1996
Ministério do Trabalho
(202) Decreto de 23 de dezembro de 1996
(210) Decreto de 24 de dezembro de 1996
Ministério Público da União
(110) Decreto de 20 de dezembro de 1996
Senado Federal
(110) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7375
7415

7460

!7315
7433
7313
7343
7218
7381
7396
7469
7408
7421
7469
7422
7462
7216
7220
7248
7298
7317
7414
7419
7420
7431
7444
7437
7445
7347
7347

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7541
Tribunal de Contas da União
(110) Decreto de 20 de dezembro de 1996...........................................

7447

ORÇAMENTO FISCAL
Encargos Financeiros da União
(75) Decreto de 12 de dezembro de 1996.....................................................
(135) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7309
7370

Estado-Maior das Forças Armadas
(144) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7379

Justiça Eleitoral
(131) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7366

Ministério da Aeronáutica
(145) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(166) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7380
7401

Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
(108) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(193) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................

7345
7428

Ministério da Ciência e Tecnologia
(203) Decreto de 23 de dezembro de 1996
Publicado no DO de 24 de dezembro de 1996
Retificado no DO de 31 de dezembro de 1996....................................

7438
7470

Ministério da Educação e do Desporto
(107) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(201) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................

7344

7436

Ministério da Fazenda
(109) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7346

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
(211) Decreto de 24 de dezembro de 1996...................................................

7446

Ministério da Justiça
(213) Decreto de 24 de dezembro de 1996
Publicado no DO de 26 de dezembro de 1996
Retificado no DO de 31 de dezembro de 1996....................................

7448
7470

Ministério do Planejamento e Orçamento
(176) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................
(211) Decreto de 24 de dezembro de 1996...................................................

7411
7446

Ministério dos Transportes
(203) Decreto de 23 de dezembro de 1996

Publicado

DO DO de 24 de dezembro de 1996
Retificado no DO de 31 de dezembro de 1996....................................

Presidência da República
(128) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188,

D.

7438
7470
7363

12, t, 2, p, 7503-7560, dez. 1996

7542
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
(109) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7346

Crédito suplementar
Câmara dos Deputados
(142) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7377

Encargos Financeiros da União
(3) Decreto de 2 de dezembro de 1996..........................................................
(137) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(171) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7217
7372
7406

Estado-Maior das Forças Armadas
(114) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7351

Justiça do Trabalho
(113) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(162) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7350
7397

Justiça Eleitoral
(29) Decreto de 4 de dezembro de 1996

7246

Ministério da Administração Federal e Reformado Estado
(30) Decreto de 4 de dezembro de 1996

7247

Ministério da Aeronáutica
(121) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(165) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(182) Decreto de 23 de dezembro de 1996

7357
7400
7417

Ministério da Agricultura,do Abastecimentoe da ReformaAgrária
(81) Decreto de 16 de dezembro de 1996
(147) Decreto de 20 de dezembro de 1996
Publicado no DO de 23 de dezembro de 1996.............................................
retificado no DO de 31 de dezembrode 1996......................................
Ministério da Ciência e Tecnologia
(24) Decreto de 3 de dezembro de 1996
(84) Decreto de 16 de dezembro de 1996
(138) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(139) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(143) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
Ministério da Cultura
(64) Decreto de 10 de dezembro de 1996
(122) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(129) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(175) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(188) Decreto de 23 de dezembro de 1996
(189) Decreto de 23 de dezembro de 1996

7315
7382
7468
7240
7318
7373
7374
7378
7296
7358
7364

7410
7423
7424

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7543
Ministério da Educação e do Desporto
(79) Decreto de 16 de dezembro de 1996

-.........

7313

(106) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7343

(134) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(136) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(207) Decreto de 24 de dezembro de 1996

7369
7371

7442

Ministério da Fazenda
(124) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7360

(132) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7367

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
(132) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7367

Ministério da Marinha

(114) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(120) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(165) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7351
7356
7400

Ministério das Comunicações
(115) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7352

Ministério das Relações Exteriores
(126) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7362

Ministério de Minas e Energia
(118) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(148) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7354
7383

Ministério do Exército
(120) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(165) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(199) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................

7356
7400
7434

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal
(65) Decreto 10 de dezembro de 1996..........................................................
(177) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................
(17B) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................

7297
7412
7413

Ministério do Planejamento e Orçamento
(5B) Decreto de 9 de dezembro de 1996.......................................................
(219) Decreto de 26 de dezembro de 1996
Publicado noDO de 27 de dezembro de 1996
retificado noDO de 30 de dezembro de 1996.....................................

7289

7458
7471

Ministério do Trabalho
(7) Decreto 2 de dezembro de 1996..............................................................

7221

Ministério dos Transportes
(82) Decreto de 16 de dezembro de 1996.....................................................
(133) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(208) Decreto de 24 de dezembro de 1996...................................................
(222) Decreto de 30 de dezembro de 1996...................................................

7316
7368
7443
7461

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7544
Ministério Público da União
(110) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(149) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(172) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7384
7407

Presidência da República
(80) Decreto de 16 de dezembro de 1996
(117) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(123) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(126) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7353
7359
7362

Senado Federal
(110) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(169) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7347
7404

7347

7314

Supremo Tribunal Federal
(190) Decreto de 23 de dezembro de 1996
(194) Decreto de 23 de dezembro de 1996

7425
7429

Tribunal de Contas da União
(110) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7347

Créditos adicionais
Ministério da Justiça
(212) Decreto de 24 de dezembro de 1996...................................................

7447

Créditos suplementar e especial
Ministério do Planejamento e Orçamento
(195) Decreto de 23 de dezembro de 1996

7429

ORÇAMENTOS DA UNIÃo
Crédito suplementar
Estado-Maior das Forças Annadas
(116) Decreto de 20 de dezembro de
Ministério da Aeronáutica
(174) Decreto de 20 de dezembro de
Ministério da Cultura
(130) Decreto de 20 de dezembro de
Ministério da Marinha
(116) Decreto de 20 de dezembro de

1996

7352

1996

7409

1996

7365

1996

7352

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Crédito suplementar
Câmara dos Deputados
(74) Decreto de 12 de dezembro de 1996..............................................
(112) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(168) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7308
7349
7403

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7545
Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes
(197) Decreto de 23 de dezembro de 1996.......................................

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
(l92) Decreto de 23 de dezembro de 1996...........................................
Justiça do Trabalho
(192) Decreto de 23 de dezembro de 1996...........................................
Ministério da Aeronáutica
(170) Decreto de 20 de dezembro de 1996........................................
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(170) Decreto de 20 de dezembro de 1996...........................................
Ministério da Cultura
(197) Decreto de 23 de dezembro de 1996...........................................
Ministério da Educação e do Desporto
(163) Decreto de 20 de dezembro de 1996...........................................
(164) Decreto de 20 de dezembro de 1996...........................................
(204) Decreto de 24 de dezembro de 1996...........................................
(214) Decreto de 24 de dezembro de 1996...
Ministério da Fazenda
(1) Decreto de 2 de dezembro de 1996.................................................
(71) Decreto de 11 de dezembro de 1996.............................................
(216) Decreto de 26 de dezembro de 1996...........................................
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
(216) Decreto de 26 de dezembro de 1996
,...............................
Ministério da Justiça
(125) Decreto de 20 de dezembro de 1996........
(168) Decreto de 20 de dezembro de 1996...........................................
(170) Decreto de 20 de dezembro de 1996...........................................
Ministério da Marinha
(170) Decreto de 20 de dezembro de 1996...........................................
Ministério de Minas e Energia
(5) Decreto de 2 de dezembro de 1996.................................................
(119) Decreto de 20 de dezembro de 1996...........................................
Ministério do Exército
(170) Decreto de 20 de dezembro de 1996...........................................
Ministério da Planejamento e Orçamento
(70) Decreto de 11 de dezembro de 1996.............................
Ministério dos Transportes
(122) Decreto de 27 de novembro de 1996
Publicado no DO de 28 de novembro de 1996 e retificado no DO de
24 de dezembro de 1996
(167) Decreto de 20 de dezembro de 1996.................
(206) Decreto de 24 de dezembro de 1996...........................................

7432

7427
7427
7405
7405

7432
7398
7399
7439
7449
7215
7304
7451
7451
7361
7403
7405
7405
7219
7355
7405
7303

7468
7402
7441

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7546
Ministério Público da União
(74) Decreto de 12 de dezembro de 1996..............................................
(168)Decreto de 20 de dezembro de 1996

7308
7403

Órgãos do Poder Executivo
(59) Decreto de 18 de novembro de 1996
Publicado no DO de 19 de novembro de 1996 e retificado no DO de

4 de dezembro de 1996..........................................................................
(111) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7290
7348

Órgãos do Poder Judiciário

(76)Decreto de 12 de dezembro de 1996..............................................
(141) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(205)Decreto de 24 de dezembro de 1996

7310
7376
7440

Órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo

(67) Decreto de 10 de dezembro de 1996..............................................
SenadoFederal
(74) Decreto de 12 de dezembro de 1996..............................................

7299
7308

Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios

(1) Decreto de 2 de dezembro de 1996..................................................
(216)Decreto de 26 de dezembro de 1996

7215
7451

Tribunal de Contas da União

(74) Decreto de 12 de dezembro de 1996..............................................
(168) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7308
7403

ÓRGÃOS DO PODEREXECUTNO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(59) Decreto de 18 de novembro de 1996
Publicado no DO de 19 de novembro de 1996 e retificado no DO de 4 de

dezembro de 1996
(111) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7467
7348

ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar

(76) Decreto de 12 de dezembro de 1996
(141) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7310
7376

(205) Decreto de 24 de dezembro de 1996

7440

ÓRGÃOS DOS PODERES LEGISLATNO, JUDICIÁRIO E EXECUTNO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar

(67) Decreto de 10 de dezembro de 1996

7299

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v. 188, n. 12, t. 2, p. 7503-7560, dez. 1996

7547

p
PETRÓLEO BRASILEIRO SA (PETROBRÁS)

Utilidade pública, desapropriação; Estado do Rio Grande do Norte e
Estado do Ceará
(57) Decreto de 9 dezembro de 1996............................................................

7285

PODER EXECUTIVO ver ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO
PODER EXECUTIVO ver também ÓRGÃOS DOS PODERES LEGISLATI·
VO, JUDICIÁRIO E EXECUTIVO
PODER JUDICIÁRIO ver ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO
PODER JUDICIÁRIO ver também ÓRGÃOS DO PODERES LEGISLATIVO,
JUDICIÁRIO E EXECUTIVO
PODER LEGISLATIVO ver ÓRGÃOS DOS PODERES LEGISLATIVO, JU·
DICIÁRIO E EXECUTIVO
PRESID);:NCIA DA REPúBLICA
Orçamento Fiscal; Crédito especial
(128) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7363

OrçamentoFiscal; Créditosuplementar
(80) Decreto de 16 de dezembro de 1996.....................................................
(117) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(123) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(126) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7314
7353
7359
7362

PREVlD);:NCIA SOCIAL
Fundo de Participação dos Municípios. dívidas, amortização; Recursos,
dedução; Decreto nº 894193, alteração
Decreto n' 2.109, de 26 de dezembro de 1996

7202

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Regulamentação; Decreto n2 5/91, alteração
Decreto n!! 2.101, de 23 de dezembro de 1996

7177

PROGRAMA DE DISP);:NDIOS GLOBAIS (PDG)
Aprovação
Decreto n!! 2.032, de 11 de outubro de 1996
Publicado no DO de 14 de outubro de 1996 e retificado no DO de 17 de
dezembro de 1996

7463
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7548
PROTOCOLO DE BUENOS AIRES SOBRE JURISDIÇÃO INTERNACIONAL EM MATÉRIA CONTRATUAL
Promulgação
Decreto nº 2.095, de 17 de dezembro de 1996.............................................

7167

R
RÁDIO ALTO TAQUARI LTDA., ESTRELA (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(159) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7394

RÁDIO CULTURA DE TAUBATÉ LTDA., TAUBATÉ (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(158) Decreto de 20 de dezembrode 1996...................................................

7393

RÁDIO DIFUSORA CAXIENSE LTDA., CAXIAS DO SUL (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(160) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7395

RÁDIO DIFUSORA GUANDUENSE LTDA., AFONSO CLÁUDIO (ES)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Fundação Roberto Rabello de Comunicação Social, Afonso Cláudio (ES)
(90) Decreto de 17 de dezembro de 1996

7326

RÁDIO DIFUSORA TAUBATÉ LTDA., TAUBATÉ (SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(99) Decreto de 18 de dezembro de 1996

7335

RÁDIO DIFUSORA PARAISENSE LTDA., SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍso
(MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(95) Decreto de 18 de dezembro de 1996

7331

RÁDIO EDUCADORA LTDA., CANOAS (RS)

Radiodifusão;Serviço,concessão,renovação
(105) Decreto de 19 de dezembro de 1996

7342

RÁDIO EMISSORAS DO LITORAL PAULISTA LTDA., CARAGUATATUBA
(SP)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(97) Decreto de 18 de dezembro de 1996

7333
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7549
RÁDIO SANTA ROSA LTDA., SANTA ROSA (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(156) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7391

RÁDIO SOCIEDADE DE JUIZ DE FORA S.A, JUIZ DE FORA (MG)

Radiodrrusão; Serviço,concessão, renovação
(153) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7388

RADIODIFUSÃO
Serviço, concessão, renovação, Emissora Santuário Serafinense LWa.,
Serafrna Corrêa (RS)
(96) Decreto de 18 de dezembro de 1996.....................................................

7332

Fundação Santa Luzia de Mossoró, Mossor6 (RN)
(157) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7392

Rádio Alto Taquari Ltda., Estrela (RS)
(159) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7394

Rádio Cultura de Taubaté Ltda., Taubaté (SP)
(158) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7393

Rádio Difusora Caxiense Ltda., Caxias do Sul (RS)
(160) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7395

Rádio Difusora Paraisense Ltda., São Sebastião do Paraíso (MG)
(95) Decreto de 18 de dezembro de 1996.....................................................

7331

Rádio Difusora Taubaté Ltda., Taubaté (SP)
(99) Decreto de 18 de dezembro de 1996.....................................................

7335

Rádio Educadora Ltda., Canoas (RS)
(105) Decreto de 19 de dezembro de 1996...................................................

7342

Rádio Emissoras do Litoral Paulista Ltda., Caraguatatuba (SP)
(97) Decreto de 18 de dezembro de 1996

7333

Rádio Santa Rosa Ltda., Santa Rosa (RS)
(156) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7391

Rádio Sociedade de Juiz de Fora S.A, Juiz de Fora (MG)
(153) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7388

Radiodifusão Águas Claras Ltda., Catuípe (RS)
(154) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7389

RADIODIFUSÃO ÁGUAS CLARAS LTDA., CATUjpE (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(154) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7389
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7550
RADIODIFUSÃO ver SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

Sociedade Rádio Clube de Vargínha Ltda., Vargínha (MG)
(151) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(152) Decreto de 20 de dezembro de 1996
Sociedade Rádio Sinuelo Ltda., Carazinho (RS)
(98) Decreto de 18 de dezembro de 1996

7386
7387
,......

7334

Serviço, concessão, transferência

FundaçãoRoberto RabellodeComunicação Social;RádioDifusora Guanduense Ltda., Afonso Cláudio (ES)
(90) Decreto de 17 de dezembro de 1996

7326

Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas; Superintendência de
Televisão e Rádio Educativa do Amazonas, Manaus (AM)
(155) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7390

REFORMA AGRÁRIA
Imóvel, desapropriação

Boa Fé, Atalaia (AL)
(94) Decreto de 17 de dezembro de 1996

7330

Designo, Miguel Alves (PI)
(8) Decreto de 2 de dezembro de 1996..........................................................

7222

Domingos João/Sítio Boa EsperançalFazenda Boa Esperança, Iracema e

Potiretama (CE)
(43) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7266

Fazenda Amorim I, Buriti do Tocantins (TO)
(21) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7237

Fazenda Barreira Branca, Aragominas (TO)
(61) Decreto de 10 de dezembro de 1996

7292

Fazenda Capítuva, Pium (TO)
(53) Decreto de 6 de dezembro de 1996

7280

Fazenda Chapada/São Bento, General Carneiro e Palmas (PR)
(52) Decreto de 6 de dezembro de 1996

7279

Fazenda Conjunto Rancho Nevada, Marcionílio Souza (BA)
(11) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7226

Fazenda Decolores, Londrina (PR)
(50) Decreto de 6 de dezembro de 1996

7277

Fazenda do Salto, Barra Mansa (RJ)
(85) Decreto de 17 de dezembro de 1996

7319

Fazenda Inajá, Santana do Araguaia e Redenção (PA)
(lO) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7224
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7551
Fazenda Indian6polis Quinhão B, Abelardo Luz (SC)
(62) Decreto de 10 de dezembro de 1996.....................................................

7294

Fazenda Itália, Buritis (MG)
(20) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7236

Fazenda Jaciretã, Renascença (PR)
(55) Decreto de 6 de dezembro de 1996.......................................................

7283

Fazenda Lageado, João Câmara (RN)
(93) Decreto de 17 de dezembro de 1996.....................................................

7329

Fazenda Lufasi, Marmeleiro (PR)
(26) Decreto de 3 de dezembro de 1996.......................................................

7242

Fazenda Mucuripe, Eldorado do Carajás (PA)
(14) Decreto de 2 de dezembro de 1996.......................................................

7229

Fazenda Muricizal, Aragominas (TO)
(GO) Decreto de 10 de dezembro de 1996.....................................................

7291

Fazenda Outeiro, Turiaçu (MA)
(41) Decreto de 5 de dezembro de 1996.......................................................

7264

Fazenda Pedra Branca/Água Limpa, Guaraí (TO)
(51) Decreto de 6 de dezembro de 1996.......................................................

7278

Fazenda Ponta Grossa, Eldorado do Carajás (PA)
(13) Decreto de 2 de dezembro de 1996........................................................

7228

Fazenda Rancho da Saudade, Cáceres (MT)
(45) Decreto de 5 de dezembro de 1996.......................................................

7268

Fazenda Real, Colinas do Tocantins (TO)
(54) Decreto de 6 de dezembro de 1996.......................................................

7281

Fazenda Rosa Branca, Açailândia (MA)
(39) Decreto de 5 de dezembro de 1996.......................................................

7261

Fazenda Santa Maria, Medina (MG)
(42) Decreto de 5 de dezembro de 1996.......................................................

7265

Fazenda Santa Marina, Aragominas (TO)
(86) Decreto de 17 de dezembro de 1996.....................................................

7320

Fazenda Santa Rita, Lago do Junco (MA)
(92) Decreto de 17 de dezembro de 1996.....................................................

7328

Fazenda Santo Antonio, Presidente Olegário (MG)
(9) Decreto de 2 de dezembro de 1996.........................................................

7223

Fazenda São João, Novo Acordo (TO)
(18) Decreto de 2 de dezembro de 1996.......................................................

7234

Fazenda São José, Aragominas (TO)
(59) Decreto de 10 de dezembro de 1996.....................................................

7290
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7552
Fazenda Saudade, Te6filo Otoni (MG)
(22) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7239

Fazenda Serra Verde, João Câmara (RN)
(69) Decreto de 11 de dezembro de 1996

7302

Fazenda Terra Boa, Palmas (PR)
(27) Decreto de 3 de dezembro de 1996

7244

Fazenda Transverde, Tapurah (MT)
(28) Decreto de 3 de dezembro de 1996

7245

Fazenda União, Augustin6polis (TO)
(19) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7235

Fazenda Várzea da Cacimba e Jardim, Independência (CE); Decreto Não
Numerado 13/95, alteração
(25) Decreto de 3 de dezembro de 1996

7241

Fazenda Ventura, Paranã (TO)
(91) Decreto de 17 de dezembro de 1996

,............................................

7327

,................

7260

Fazendas Califórnia, Açailândia (MA)
(38) Decreto de 5 de dezembro de 1996

Fortaleza UI, Esperantina (PI)
(15) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7230

Fortaleza VI, Esperantina (PI)
(68) Decreto de 11 de dezembro de 1996

7300

Glebas Juruena, Juruena (MT)
(63) Decreto de 10 de dezembro de 1996

7295

Mundo Novo, Miracema do Tocantins (TO)
(16) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7231

São José I e 11, Pureza (RN)
(12) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7227

São Luiz/Timboainho/Flor da Serra, Atalaia (AL)
(44) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7267

Taúba, Açailândia (MA)
(40) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7262

Xique-Xique, Monsenhor Tabosa (CE)
(17) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7233

REPRESENTAÇÃO DIPLOMÁTICA NO EXTERIOR

Adidos Militares; Adidos adjuntos e Auxiliares, lotação
Decreto n'! 2.098, de 18 de dezembro de 1996.............................................

7173
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7553
REPÚBLICA DA GEORGIA

Embaixada do Brasil, criação
(78) Decreto de 12 de dezembro de 1996.....................................................

7313

RESTOS A PAGAR

Inscrição, normas
Decreto nº 2.096, de 17 de dezembro de 1996............................................

7168

s
SÃO JOSÉ I E 11,PUREZA (RN)

Interesse social, declaração
(12) Decreto de 2 de dezembro de 1996

7227

SÃO LUIYrIMBOZINHOIFLOR DA SERRA, ATALAIA (AL)

Interesse social, declaração
(44) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7267

SENADO FEDERAL

Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(l69) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7404

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar
(74) Decreto de 12 de dezembro de 1996.....................................................
(110) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7308
7347

SERVIÇO MILITAR

Plano Geral de Convocação para o Serviço Militar Inicial nas Forças
Annadas em 1998, aprovação
Decreto nº 2.089, de 6 de dezembro de 1996...............................................

7115

SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

Regulamento; Decreto nO 52.795/63, alteração
Decreto nl? 2.108, de 24 de dezembro de 1996

7193

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA

Imóvel; Utilidade pública
Angra dos Reis, Rio Claro, Piraí, Itaguaí e Nova Iguaçu (RJ)
(34) Decreto de 4 de dezembro de 1996.......................................................

7251
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7554
Jussara e Matrinchã (00)
(32) Decreto de 4 de dezembro de 1996

7249

Monte-Mor e Elias Fansto (SP)
(48) Decreto de 5 de dezembro de 1996

7272

Piraí, Itaguaí e Nova Iguaçu (RJ)
(33) Decreto de 4 de dezembro de 1996

7250

Ponte Branca, Rondon6polis (MT)
(73) Decreto de 11 de dezembro de 1996

7306

SIRPHA - SOCIEDADE DE INTEGRAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA HUMANA, CAMPO GRANDE (MT)
Utilidade pública, declaração
(77) Decreto de 12 de dezembro de 1996

7311

SOCIEDADE CIVIL ESTRANGEIRA
Funcionamento; Delegação de Competência; Ministro da Justiça
(23) Decreto de 3 de dezembro de 1996

7240

SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JOINVILLE,
JOINVILLE (SC)
Utilidade pública, restabelecimento
(72) Decreto de 11 de dezembro de 1996

7305

SOCIEDADE DE MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA DE SÃO JERÔNIMO, SÃO JERÔNIMO (RS)
Utilidade pública, restabelecimento
(88) Decreto de 17 de dezembro de 1996

7323

SOCIEDADE DE PROTEÇÃO AO EXCEPCIONAL, BETIM (MG)
Utilidade pública, restabelecimento
(88) Decreto de 17 de dezembro de 1996

7323

SOCIEDADE RÁDIO CLUBE DE VARGINHA LTDA., VARGINHA (MG)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(151) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(152) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7386
7387

SOCIEDADE RÁDIO SINUELO LTDA., CARAZINHO (RS)
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
(98) Decreto de 18 de dezembro de 1996

7334
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7555
SUPERINTEND:I':NCIA DE SEGUROSPRIVADOS (SUSEP)
Cargoem comissão; Função gratificada;Remanejamento
Decreto n!! 2.085, de 2 de dezembro de 1996...............................................

7089

SUPERINTEND:I':NCIA DE TELEVISÃO E RÁDIO EDUCATIVA DOAMAZÓNAS, MANAUS (AM)
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência; Fundação Televisão e
Rádio Cultura do Amazonas
(155) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7390

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Orçamento Fiscal; Crédito suplementar
(190) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................
(194) Decreto de 23 de dezembro de 1996...................................................

7425
7429

T
TABELA DE INCIDJ;:NCIA DO lMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (TIPI)
Aprovação; Mercosul
Decreto nO 2.092, de 10 de dezembro de 1996

7162

TARIFAEXTERNA COMUM
Mercosul;Imposto de Importação; Alíquota, alteração
Decreto nº 2.091, de 10 de dezembrode 1996

7161

TAÚBA, AÇAILÃNDIA (MA)
Interesse social, declaração
(40) Decreto de 5 de dezembro de 1996.......................................................

7262

TELECOMUNICAÇÃO
Radiodifusão; Serviço, concessão, renovação
Emissora Santuário Serafinense Ltda., Serafma Corrêa (RS)
(96) Decreto de 18 de dezembro de 1996.....................................................
Radiodifusão; Serviço, concessão, transferência
Fundação Roberto Rabello de Comunicação Social; Rádio Dífueera
Guanduense Ltda., Monso Cláudio (ES)
(90)Decreto de 17 de dezembro de 1996.............................................
Fundação Santa Luzia de Mossoró, Mossoro (RN)
(157) Decreto de 20 de dezembro de 1996...........................................

7332

7326
7392
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7556
Rádio Alto Taquari Ltda., Estrela (RS)
(159) Decreto de 20 de dezembro de 1996

Rádio Cultura de Taubaté Ltda., Taubaté (SP)
(58) Decreto de 20 de dezembro de 1996
Rádio Difusora Caxiense Ltda., Caxias do Sul (RS)
(160) Decreto de 20 de dezembro de 1996
Rádio Difusora Paraisense Ltda., São Sebastião do Paraíso (MG)
(95) Decreto de 18 de dezembro de 1996..............................................

7394
7393
7395

7331

Rádio Difusora Taubaté Ltda., Taubaté (SP)
(99) Decreto de 18 de dezembro de 1996..............................................

Rádio Educadora Ltda., Canoas (RS)
(105) Decreto de 19 de dezembro de 1996
Rádio Emissoras do Litoral Paulista Ltda., Caraguatatuba (SP)
(97) Decreto de 18 de dezembro de 1996..............................................
Rádio Santa Rosa Ltda., Santa Rosa (RS)
(156) Decreto de 20 de dezembro de 1996
Rádio Sociedade de Juiz de Fora S.A, Juiz de Fora (MG)
(153) Decreto de 20 de dezembro de 1996
Radiodifusão Águas Claras Ltda., Catuípe (RS)
(154) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7335
7342
7333
7391
7388
7389

Sociedade Rádio Clube de Varginha Ltda. Varginha CMG)
(151) Decreto de 20 de dezembro de 1996
(152) Decreto de 20 de dezembro de 1996

7386

7387

Sociedade Rádio Sinuelo Ltda., Carazinho (RS)
(98) Decreto de 18 de dezembro de 1996..............................................

Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas; Superintendência de Televisão e Rádio Educativa do Amazonas, Manaus (AM)
(155) Decreto de 20 de dezembro de 1996
Serviço, exploração, comercialização, concessão; Decreto n'1 1.719/95,
anulação
Decreto nl? 2.087, de 4 de dezembro de 1996.......................................

7334

7390

7114

TERRA INDíGENA
Proteção; Demarcação, homologação
Terra Indígena Arara do Rio Branco, Aripuanã (MT)
(217) Decreto de 26 de dezembro de 1996

7453

TERRA INDíGENA ARARA DO RIO BRANCO, ARIPUANÃ (MT)
Terra indígena, demarcação, homologação
(217) Decreto de 26 de dezembro de 1996

7453
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7557
TIJOLO REFRATÁRIO
Imposto de Importação, alíquota, alteração

Decreto n!! 2.091, de 10 de dezembro de 1996

7161

TRABALHADOR ver PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
TRANSFEIU:NCIAA ESTADOS, DISTRITO FEDERALE MUNICípIOS
Orçamento Fiscal; Crédito especial

(109) Decreto de 20 de dezembro de 1996..................................................

7346

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar

(1) Decreto de 2 de dezembro de 1996
(216) Decreto de 26 de dezembro de 1996...................................................

7215
7451

TRIBUNALDE CONTASDA UNIÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; Crédito suplementar

(74) Decreto de 12 de dezembro de 1996.....................................................
(110) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................
(168) Decreto de 20 de dezembro de 1996...................................................

7308

7347
7403

TURQUIA
Acordo sobre Cooperação no Setor de Turismo, promulgação; Brasil

Decreto n!! 2.097, de 17 de dezembro de 1996

7172

u
UNIÃo
Causas jurídicas, procedimentos administrativos

Decreto nº 2.110, de 26 de dezembro de 1996

7202

UNIÃo FEDERAL
Orçamento; Exercício de 1996; Receita e Despesa, compatibilização;
Decreto nl! 1.923/96, alteração
Decreton2 2.113, de 30 de dezembro de 1996

7208

Orçamento; Exercício de 1996; Receita e Despesa, compatibilização;
Decreto nl! 2.082196, alteração
Decreton'12.112, de 27 de dezembro de 1996

7207
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7558
UNIDADESFEDERADAS
Ministério dos Transportes; Convênios de descentralização, prorrogação
de prazo; Companhias Docas Federais
Decreto n 2 2.088, de 4 de dezembro de 1996...............................................

7114

UNIVERSIDADE FEDERALDORIO DE JANEffiO
Imóvel, alienação
(215) Decreto de 24 de dezembro de 1996

7450

UNIVERSIDADE FEDERALDORIO GRANDE DONORTE
Imóveis, alienação, autorização
(36) Decreto de 4 de dezembro' de 1996

7257

UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO E DA RE·
GIÃo DOPANTANAL (MS)
Credenciamento
(100) Decreto de 18 de dezembro de 1996

7336

UNIVERSIDADE POTIGUAR, NATAL (RN)
Credenciamento
(104) Decreto de 19 de dezembro de 1996

7341

UTILIDADEPÚBLICA
Declaração
Adiante - Associação de Incentivo ao Núcleo de Trabalhos Especiais, Osasco (SP)
(77) Decreto de 12 de dezembrode 1996..............................................
Associação de Amigos dos Enfermos da Casa Maria da Magdala,

Niterói (RJ)
(150) Decreto de 20 de dezembro de 1996
Associação dos Amigos da Criança Autista (Auma) São Paulo (SP)
(77) Decreto de 12 de dezembro de 1996..............................................
Associação dos Doentes Renais Crônicos e Transplantados de Mato
Grosso do Sul, Campo Grande (MS)
(218) Decreto de 26 de dezembro de 1996
Associação Erceana Campolarguense, Campo Largo (PR)
(77) Decreto de 12 de dezembro de 1996..............................................
Casa da Criança Desidério Minetto, Macatuba (SP)
(77) Decreto de 12 de dezembro de 1996..............................................
Centro Assistencial Elgitha Brandão, São Luís (MA)
(218) Decreto de 26 de dezembro de 1996
Centro de Recuperação do Alcoólatra de Guaíra, Guaíra (SP)
(218) Decreto de 26 de dezembro de 1996

7311

7385
7311

7456
7311

7311
7456
7456
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7559
Centro de Trabalho Social e Atendimento ao Idoso de Londrina,

Londrina (PR)
(77) Decreto de 12 de dezembro de 1996.............................................
Centro Organizadordo Bem-Estar do Menor(Cabem)Maceió(AL)
(77) Decreto de 12 de dezembro de 1996.............................................
CentroProjetoAxé de Defesa e Proteção à Criançae ao Adolescente,
Salvador (BA)
(87) Decreto de 17 de dezembro de 1996.............................................
Comunidade da ColôniaNova, Bagé (RS)
(77) Decreto de 12 de dezembro de 1996.............................................
Creche Berçário da Amizade, Nova Friburgo (RJ)
(87) Decreto de 17 de dezembro de 1996.............................................
Desafio Jovem Monte Horebe,Balneário Camboriú(SC)
(87) Decreto de 17 de dezembro de 1996.............................................
Escola Maternal Annette Macedo,Curitiba (PR)
(218) Decreto de 26 de dezembro de 1996...........................................
Fundação Athos Bulcão para o Intercâmbio Internacional e Intercultural em Arte, Brasília (DF)
(87) Decreto de 17 de dezembro de 1996.............................................
Fundação Cristiano Varella, Murlaé (MG)

7311
7311
7321
7311
7321
7321
7456
7321

(101) Decreto de 18 de dezembro de 1996...........................................

7336

Fundação MaçônicaManoel dos Santos, Uberlândia (MG)
(218) Decreto de 26 de dezembro de 1996...........................................

7456

Fundação Rede Amazônica, Manaus (AM)
(77) Decreto de 12 de dezembro de 1996.............................................
Fundação Simonton para Fins Culturais, Rio de Janeiro (RJ)
(77) Decreto de 12 de dezembro de 1996.............................................
Instituto João XXII, João Pessoa (PB)

(87) Decreto de 17 de dezembro de 1996.............................................
Lar São Vicente de Paulo de Marília, Marília (SP)
(77) Decreto de 12 de dezembro de 1996.............................................

7311
7311

7321
7311

Movimento pelos Direitos dos Deficientes Físicos, Suzano (SP)

(87) Decreto de 17 de dezembro de 1996.............................................
(218) Decreto de 26 de dezembro de 1996...........................................

7321
7456

Obra Social Imaculado Coração de Maria, Porto Alegre (RS)

(87)Decreto de 17 de dezembro de 1996.............................................

7321

Sirpha - Sociedade de Integração e Reabilitação da Pessoa Huma-

na, Campo Grande (MT)
(77) Decreto de 12 de dezembro de 1996.............................................

7311

Imóvel, desapropriação

Elias Fausto (SP)
(46) Decreto de 5 de dezembro de 1996...............................................
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7560
Estado do Amazonas
(49) Decreto de 6 de dezembro de 1996................................................
Estado do Rio Grande do Norte e Estado do Ceará
(57) Decreto de 9 de dezembro de 1996................................................
Rio de Janeiro (RJ)
(47) Decreto de 5 de dezembro de 1996................................................
Restabelecimento
Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, Joinville
(SC)
(72) Decreto de 11 de dezembro de 1996..............................................
Sociedade de Manutenção da Casa da Criança de São Jerônimo, São
Jerônimo (RS)
(88) Decreto de 17 de dezembro de 1996..............................................
Sociedade de Proteção ao Excepcional, Betim (MG)
(88) Decreto de 17 de dezembro de 1996..............................................
Servidão administrativa; Imóvel
Angra dos Reis, Rio Claro, Piraí, ltaguaí e Nova Iguaçu (RJ)
(34) Decreto de 4 de dezembro de 1996................................................
Jussara e Matrinchã (GO
(32) Decreto de 4 de dezembro de 1996................................................
Monte-Mor e Elias Fausto (SP)
(48) Decreto de 5 de dezembro de 1996................................................
Piraí, Itaguaí e Nova Iguaçu (RJ)
(33) Decreto de 4 de dezembro de 1996................................................
(73) Decreto de 11 de dezembro de 1996..............................................

7274

7285
7271

7305

7323
7323

7251

7249
7272
7250
7306

x
XIQUE-XIQUE, MONSENHOR TABOSA (CE)

Interesse social, declaração
(17) Decreto de 2 de dezembro de 1996
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